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Minerály na známkach I. Možnosti zbierania známok s motívmi 
minerálov a iných objektov neživej prírody
Daniel Ozdín

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, daniel.ozdin@gmail.com

Súčasťou každej z vyššie uvedených geologických ná-
metov sú aj významné osobnosti jednotlivých odborov ge-
ológie. Medzi príbuzné odbory nepatriace medzi geológiu 
patrí napr. Vesmír (rakety, osobnosti astronómie a pod.), 
archeológia a čiastočne aj chémia.

1. Minerály 

Z pomedzi geologických motívov sú najčastejším zbe-
rateľským motívom minerály. Minerály na rozdiel napr. od 
baníckych motívov sa vyskytujú na známkach pravdepo-
dobne len od roku 1958, kedy boli prvý krát vyobrazené na 
švajčiarskych známkach. V dnešnej dobe sú to najmä afric-
ké štáty, ktoré produkujú najviac známok s týmto motívom. 
Medzi minerálne motívy zaraďujeme aj symboly kryštálu 
čiastočne aj nábrusy väčšinou dekoračných kameňov (napr. 
jaspisy, acháty a pod.), ktoré možno zaradiť aj do kategó-
rie gemologických motívov, nakoľko už je kameň čiastočne 
opracovaný.

Rôzne geologické motívy v širšom slova zmysle sú na 
známkach väčšiny krajín sveta. Napríklad rôzne význam-
né vrchy sú často krát zobrazené v „geologickej forme“ (na 
známkach sú vidieť obnažené skaly, horniny, ľad a pod. a 
nie lesy a vegetácia) a sú súčasťou národných parkov, chrá-
nených území, či národných symbolov krajín. Podobne sú 
na tom napr. hydrogeologické motívy, kde patria námety 
rôznych kúpeľov s liečivými minerálnymi prameňmi a pod.

Zbieranie geologických motívov v sebe zahŕňa sekcia 
„Geologie a ropa“ pri Českej námetovej spoločnosti Zväzu 
českých filatelistov. Táto sekcia združuje záujemcov o tema-
tiku rôznych oblastí geológie a ťažby nerastných surovín. 
Vedúcim tejto sekcie je Radoslav Kolář (Radoslav.Kolar@
seznam.cz) a združuje asi 20 záujemcov prevažne z Čes-
kej republiky a 2 zo Slovenska. Na medzinárodnej úrovni 
existuje napríklad Gems, Minerals and Jewelry Study Unit 
(GMJSU). Dodnes je známych vyše 1500 známok s náme-
tom minerálov a vyše 400 známok s gemologickým náme-
tom. Dodnes vydalo známky s námetom minerálov vyše 90 
štátov sveta.

Na známkach sa môžeme stretnúť s nasledujúcimi geo-
logickými a príbuznými námetmi:

1. Minerály 

2. Gemologické motívy (opracované kamene, šperky, 
korunovačné klenoty atď.) 

3. Horniny (petrografické motívy)

4. Meteority (meteority a vyobrazenia planét, komét, as-
teroidov, hviezd (napr. Slnka) a ďalších kozmických telies)

5. Fosílie a motívy predhistorických živočíchov (paleon-
tológia a prehistorická fauna a flóra)

6. Banícke námety a ťažba nerastných surovín (uhlie, 
ropa, plyn, spracovanie nerastných surovín, bane, šachty, 
štôlne, lomy, baníci, huty, úpravne, ťažné veže, stroje a za-
riadenia, sklárne, rafinérie, banské lampy, banícke symboly 
a pod.)

7. Glaciálne motívy (ľadovce, symbol snehovej vločky)

8. Jaskyne a krasové javy

9. Vulkanologické námety (sopky, gejzíry, sopečné ka-
tastrofy, vulkanologický výskum)

10. Hydrogeológia a kúpeľníctvo alebo hydrologické 
motívy (rieky, jazerá, potoky, vodopády, žriedla, pramene, 
termálne kúpele, hydroelektrárne a vodné diela, priehrady)

11. Montánna geológia a ochrana neživej prírody (hory, 
vrchy, pohoria, skaly a skalné útvary a pod.)

Ukrajinské trojuholníkové známky z roku 2009.

Cinabarit a ortuť na slovinskej známke z roku 1999.
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2. Gemologické motívy (opracované kamene, 
šperky, korunovačné klenoty atď.)

Do kategórie gemologických motívov sa zaraďujú najmä 
známky s opracovanými resp. vybrúsenými kameňmi. Tie-
to gemy sú niekedy vyobrazené na známkach len symbolic-
ky, inokedy sú zobrazené ako reálne ako verné napodobne-
niny skutočných opracovaných kameňov. Súčasťou zbierky 
gemologických motívov sú aj známky s rôznymi šperkami 
alebo drahé kamene v kráľovských korunách, žezlách, jabl-
kách a pod. Osobitosťou sú kráľovské koruny, ktoré sa zbie-
rajú často krát osobitne a zobrazenie drahých kameňoch v 
nich nie je až tak dôležité ako zobrazenie kráľovskej koruny. 
To poskytuje široký priestor pre zbieranie týchto známok, 
nakoľko najmä súčasná kráľovná Spojeného kráľovstva Veľ-
kej Británie a Severného Írska a štátov Spoločenstva náro-
dov (Commonwealthu) Alžbeta II je panovníčkou v 19-tich 
krajinách.

Švédske korunovačné klenoty s drahokamami na známkach z 
roku 1971.

Šperk s jaspisom na izraelskej známke z roku 2012.

Britská kráľovská koruna Sv. Eduarda na známke Bermúd z roku 
1977.

3. Horniny

Do tejto kategórie zaraďujeme rôzne petrografické mo-
tívy ako sú rôzne horniny, vyobrazenia hornín z geologic-
kých preparátov (výbrusy) v mikroskope alebo z rôznych 
analytických techník. Horniny môžu byť čiastočne aj opra-
cované na dekoračný kameň.

4. Meteority

Do meteoritických motívov na známkach patria vy-
obrazenia meteoritov, tuhých planét, komét, asteroidov 
a niektorých ďalších kozmických telies a tiež vyobrazenia 
preletov týchto mimozemských telies okolo Zeme a pádov 
meteoritov. Do tejto kategórie by nemali patriť vyobrazenia 
hviezd a tiež Slnka a niektorých ďalších kozmických telies, 
ktoré nie sú v pevnom skupenstve. Takéto motívy zaraďuje-
me medzi vesmírne resp. kozmické motívy.

Nádherná séria petrologických známok zo Zimbabwe z roku 
1971 zobrazujúca granitovú horninu, konoskopický obrázok z 

polarizačného mikroskopu, obrázok z polarizačného mikroskopu 
pri skrížených nikoloch, typického granitu a náčrt textúry 

granitu.

Meteorit Jilin na čínskej známke z r. 2003.

Známka bývalého Sovietskeho zväzu vydaná v roku 1957 pri 
príležitosti 10-teho výročia pádu železného meteoritu Sichoť-

Alin.
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5. Fosílie a motívy predhistorických živočíchov

Táto kategória geologických motívov zahŕňa vyobraze-
nia rôznych vyhynutých živočíchov príp. fosílnych rastlín 
a ostatné paleontologické motívy, významné osoby nevy-
nímajúc. V posledných 20-tich rokoch sa tieto motívy na 
známkach často vyskytujú spolu s inými geologickými (me-
teority, sopky), ale aj negeologickými motívmi (skautské 
známky) najmä na vyobrazeniach afrických a ostrovných 
štátov.

Prehistorické živočíchy na známke s katastrofickým motívom a 
astronómom Williamom Hugginsom (Mauretánia, 1986).

Trilobit na slovinskej známke z roku 2000.

6. Banícke námety a ťažba nerastných surovín 

Táto kategória námetov zahŕňa veľký okruh súvisiaci 
s dobývaním, ťažbou a spracovaním nerastných surovín 
(bane, šachty, štôlne, lomy, baníci, huty, úpravne, ťažné 
veže, stroje a zariadenia, sklárne, rafinérie, banské lampy, 
banícke symboly a pod.). Banícke motívy na známkach sú 
známe už minimálne od r. 1891. Medzi motívy nerastných 
surovín patria najmä známky s tematikou ťažby ropy, ply-
nu, uhlia, ale aj rôznych kovov (najmä zlata) a drahokamov 
(najmä diamantov) a pod. Na známkach sú najčastejšie zo-
brazené motívy súvisiace s ropou napr. ropné ťažné veže, 
ropné terminály, ropovody, zásobníky a rafinérie.

Ropná veža na známke Veľkej Británie z roku 1978.

Sýrska známka z roku 1968 zobrazujúca projekt plánovania 
rozvoja zdrojov ropy.

Známka vydaná v roku 1980 pri príležitosti 50. výročia ťažby 
ropy v Rakúsku.

30. výročie OPEC (organizácie krajín vyvážajúcich ropu) na 
známke Saudskej Arábie z roku 1990.

Indická známka z roku 2006 závodu Ropa a zemný plyn s. r. o.

Sudánska známka z roku 2006 vydaná pri príležitosti 30. výročia 
založenia Fondu OPEC pre medzinárodný rozvoj. 

Články
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Známka z roku 2012 vydaná pri príležitosti Mexického ropného 
kongresu.

7.  Glaciálne motívy 

Medzi glaciálne motívy patria najmä ľadovce, ale tiež 
napr. rôzne zobrazenia ľadu, prírody súvisiacej so snehom a 
ľadom a najmä zobrazenia rôznej formy snehových vločiek. 
Symbol snehovej vločky sa vyskytuje tiež na známkach ne-
súvisiacich s prírodou ako napr. na známkach s motívmi 
zimných športov, na vianočných známkach a pod. Sneho-
vá vločka bola tiež symbolom Medzinárodného polárne-
ho roku, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2007-2009. Medzi-
národný polárny rok (IPY – International Polar Year) je 
súbor aktivít prebiehajúcich po celom svete v čase trvanie 
akcie, zameraných na výskum a ochranu ľadovcov a polár-
nych oblastí. Zároveň snehová vločka ako základná forma 
vystupovania minerálu ľadu patrí aj do mineralogických 
motívov. V dnešnej dobe existuje viacero filatelistických 
združení zaoberajúcich sa polárnym výskumom neživej aj 
živej prírody. Sú to napríklad: Polar Polar History Society 
of Great Britain, American Society of Polar Philatelists, Po-
larphilatelie atď.

Aršík so známkou tučniakov na ľadovci vydanej v r. 2009 v 
Českej republike.

8. Jaskyne a krasové javy

Medzi známky s krasovými a jaskynnými motívmi pat-
ria okrem vyobrazení podzemných jaskynných priestorov 
a nadzemných krasových javov aj vyobrazenia jaskynných 
foriem minerálov (kalcit a aragonit).

Dve rumunské známky z roku 2011 zobrazujúce jaskyňu 
Vantului.

9. Vulkanologické námety 

Vo vulkanologických motívov na známkach výrazne 
dominujú sopky, ale patria sem aj rôzne gejzíry, vyobraze-
nia sopečných katastrof ako aj vulkanologického výskumu. 
V poslednom desaťročí sú často známe, najmä na afrických 
a známkach ostrovných štátov, kombinované motívy vul-
kanologické s paleontologickými, montánno-geologickými, 
mineralogickými a meteoritickými.  

Jaskyňa na libanonskej známke z roku 1967.

Známka Papuy-Novej Guinei z roku 1995 zobrazujúca erupciu 
vulkánu Rabaul 19. septembra 1994.

Stratovulkán Tinakula na známke Šalamúnových ostrovov z roku 
1939.

10. Hydrogeológia a kúpeľníctvo alebo hydrolog-
ické motívy 

Zbieranie hydrogeologických a hydrologických motívov 
na známkach patrí k veľmi zriedkavým cieľom tematických 
filatelistov. A to aj napriek tomu, že poštového materiálu je 
pomerne dosť a je aj dostupný, najmä z oblasti minerálnych 
prameňov a kúpeľníctva. Táto časť geológie v sebe zahŕňa 
motívy riek, jazier, potokov, vodopádov, minerálnych pra-
meňov a žriediel, termálnych kúpeľov, hydroelektrární a 
vodných diel, priehrad, vodných mlynov a pod.

Články
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11. Montánna geológia a ochrana neživej prírody 

Do tejto poslednej kategórie sú na známkach vyobraze-
nia neživej prírody, najčastejšie rôznych vrchov, hôr, poho-
rí, skál a skalných útvarov ako aj podobné motívy zamerané 
na ochranu prírody. Známky z tejto kategórie sú často krát 
zaraďované aj do geografických motívov alebo motívov sú-
visiacich s ochranou prírody.

Séria novozélandských vodopádov na známkach z roku 1976.

Nemecká známka z roku 2000 s vyobrazením sútoku riek Inn, Ilz 
a Dunaj v meste Passau.

Alpské masívy Eiger, Mönch a Jungfrau na švajčiarskych znám-
kach z roku 2006. Pohorie Pamír na sovietskej známke z roku 1978.
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