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Články

Minerály na známkach III. Ľad – jeden z najčastejších minerálov 
na známkach

Daniel Ozdín1,*

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

2. Ľad v glaciálnych motívoch

Ľad v podobe ľadovcov je častým sekundárnym motí-
vom známok s glaciálnymi motívmi, na známkach rôznych 
polárnych expedícií, známkach z Arktídy, ale najmä z An-
tarktídy, z ktorej dominuje najmä filatelistická tvorba z rus-
kého a francúzskeho územia Antarktídy.

V súčasnosti je na svete známych 5144 minerálnych 
druhov (k máju 2016). Len veľmi malá časť z nich bola zo-
brazená na známkach. Na známkach s mineralogickými 
motívmi sa najčastejšie vyskytuje kremeň a jeho variety. 
Kremeňu, čo sa týka kvantity vyobrazení, môže konkurovať 
len jeden minerál – ľad, a to najmä kvôli najčastejšie vy-
obrazenej forme – snehovej vločke. Keďže snehová vločka 
je častým motívom zimy, zimných športov, vianočných 
motívov a podobne, stretávame sa s ňou veľmi často. Ľad 
je súčasťou aj iných geologicky motivovaných námetov na 
známkach. Najčastejšie sú to rôzne glaciálne motívy, ale 
výnimočne môže byť motívom aj so speleologickou tema-
tikou, nakoľko okrem krasových jaskýň sú známe aj jasky-
ne s ľadovou výzdobou. V tomto príspevku je predstavený 
minerál ľad v rôznych filatelistických motívoch. Pre veľký 
rozsah problematiky a množstvo filatelistického materiálu 
nie sú v príspevku uvedené všetky známky, ale väčšinou len 
charakteristické príklady.

1. Minerál ľad v štruktúrnej kryštalografii

Kryštálová štruktúra ľadu a základná morfologická for-
ma ľadu – snehová vločka, bola najčastejším motívom na 
známkach vydaných ku Medzinárodnému roku kryštalo-
grafie, ktorý vyhlásilo UNESCO a bol zahájený v januári 
2014 v Paríži. Pri tejto príležitosti vydalo 5 štátov (Belgicko, 
Slovinsko, Portugalsko, KĽDR a Mexiko) známky s týmto 
motívom, ktoré sú bližšie opísané v predchádzajúcom prí-
spevku (Ozdín, 2015).

Obr. 1: Mexická známka z ro-
ku 2014 vydaná pri príležitosti 
Medzinárodného roku kryšta-
lografie. Na známke je vyobra-
zená základná forma minerálu 
ľadu – snehová vločka a jej 
kryštálová štruktúra.

Obr. 2:  Antarktický ľadovec ako hlavný motív známky z roku 
1980 z edície Poľské vedecké expedície.

Obr. 3: Ľadovce dominujú aj na hárčeku s 2 známkami býva-
lého Sovietskeho zväzu z roku 1990. Známky boli vydané na 
počesť sovietsko-austrálskej vedeckej spolupráce v Antarktíde.
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Obr. 4: Ojedinelá známka s vrtnými jadrami ľadu z antarktickej 
stanice Vostok za ruskom hárčeku z roku 2003. 

Obr. 5: Glaciálne motívy v pozadí so snehovou vločkou sú aj na 
známkach Francúzskych južných a antarktických území.

3. Ľad v speleologických motívoch

Veľmi zriedkavo sa stretávame v známkovej tvorbe aj so 
speleologickými motívmi s námetmi ľadových jaskýň, ktoré 
sú na známkach oveľa zriedkavejšie ako vápencové jasky-
ne. Dodnes boli pravdepodobne na celom svete vydané len 
3 známky s motívom ľadových jaskýň. Tu nezaostala ani 
Slovenská pošta s motívom známky z Dobšinskej ľadovej 
jaskyne, ktorá je určite najkrajšou známkou spomedzi nich. 
Známka vyšla v edícii Krásy našej vlasti 15. apríla 2011. 
V tejto edícii je spolu s 2 známkami – jaskyňou Domica a 
Ochtinská aragonitová jaskyňa. Známka vyšla s kupónom 
Známky majú zúbkovanie 11¾ × 11½

Obr. 6: Dachsteinská ľadová jaskyňa v Hornom Rakúsku 
vydaná v roku 1987 bola pravdepodobne prvým námetom 
ľadovej jaskyne na známke.

Obr. 8: Hárček so 6 známkami a prítlačou vydaný Slovenskou 
poštou v roku 2011.

Obr. 7: Ľadová jaskyňa na známke Aus-
trálskeho Antarktického územia z roku 
1996.
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4. Snehová vločka – základný morfologický tvar

Do tejto kategórie patria vyobrazenia väčšinou sku-
točných snehových vločiek. Dominante sa na celosvetovej 
známkovej tvorbe v oblasti motívov snehových vločiek po-
dieľal v súčasnosti najznámejší svetový vedec a fotograf za-
oberajúcich sa touto problematikou Kenneth G. Libbrecht, 
profesor fyziky z Kalifornskej technickej univerzity (Cal-
tech) v Pasadene v USA.

Dánsko vydalo doteraz najväčšiu sériu poštových zná-
mok s motívom ľadu, resp. jeho morfologickej formy sne-
hovej vločky, na svete. Hárček pozostáva z 50 známok a na 
každej známke je iný typ snehovej vlocky. Známky boli vy-
dané 8. novembra 1966.

Obr. 9: Najväčšia 50 známková séria snehových vločiek na sve-
te. Z emisie Dánska z roku 1966.

Obr. 10: Známky snehových vločiek z Kanady (r. 1971).

V roku 1971 vydala Kanadská pošta sériu 4 známok via-
nočných (6, 7, 10 a 15 centov) s námetom snehovej vloč-
ky. Ich autorom je Lisl Levinsohn z Toronta. 6 a 7 centové 
známky sú príkladom vytvárania reverzného obrazu pou-
žitím rytia. 10 a 15 centové známky boli vytvorené rytím, 
preložením riadkov striebornej farby na základňu a pole 
tlačené v dvoch farbách litografiou.

Obr. 11: Obálka prvého dňa z roku 1971 kanadskej známky s 
nevhodnou prítlačou zobrazujúce nereálne tvary a symetriu 
snehových vločiek. Príklad nevhodného až amatérskeho pou-
žitia známky a prítlače (vločky vľavo hore).

Z krátkeho obdobia fungovania štátu Srbsko a Čierna 
Hora (2003 – 2006) je známa známka s reálnym vyobra-
zením snehovej vločky, ktorá na rozdiel od individuálnych 
kostrovitých kryštálov a dokonalých fotografií prof. Li-
bbrechta, je prirodzená, so všetkými nedokonalosťami jej 
vývoja. Srbsko a Čierna Hora vydalo túto známku v roku 
2003. 

Obr. 12: Výnimočná znám-
ka skutočnej snehovej 
vločky, akú je možné bež-
ne pozorovať pri snežení. 
Známka pochádza z krát-
keho obdobia trvania spo-
ločenstva Srbska Čiernej 
Hory (2003-2006) a bola 
vydaná k príležitosti Nové-
ho roku.

V roku 2006 vydala Rakúska pošta sériu 20 fotografií 
rôznych typov snehových vločiek, ktorá je dodnes druhou 
najdlhšou sériou zobrazení ľadu na známkach na svete. Re-
álne vyobrazenia snehových vločiek urobil prof. Libbrecht.

Obr. 13: Rakúske známky na hárčeku s 20 odlišnými 
reálnymi tvarmi snehových vločiek. Na ich výrobu 
boli použité fotografie prof. Libbrechta z Caltech-u.

Články
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Z roku 2006 pochádza tiež séria 4 prvotriednych zná-
mok z USA o nominálnej hodnote 39 centov. Známky boli 
vydané 5. októbra 2006 a len počas vianočných sviatkov v 
roku 2006 sa ich predalo vyše 2 miliardy kusov.

Obr. 14: Najpredávanejšie známky s 
motívom snehovej vločky na svete boli 
vydané v roku 2006 v USA. Fotografie 
poskytol prof. Libbrecht z Caltech-u.

Obr. 15: Oficiálna obálka prvého dňa s príkladnou prítlačou (vľavo) z roku 2006.

Obr. 16: Obálka prvého dňa ku známkam snehových vločiek 
z USA z roku 2006. Na obálke je vhodne použitá prítlač kres-
by svetoznámeho umelca a exkluzívneho ilustrátora titulných 
stránok časopisov Enocha Bollesa (1883-1976), ktorý bol po-
predný umelcom Pin-up a Deco umenia. Obrázok použitý na 
prítlači bol použitý na titulnej stránke časopisu Brezzy Stories 
v roku 1937. Tento obrázok bol použitý v súvislosti so sne-
hovými vločkami na obálke prvého dňa zámerne a zobrazuje 
„ľadovú princeznú“ na snehu.

Obr. 17: Obálka prvého dňa (r. 2006) s originálnym podpisom prof. Kennetha 
G. Libbrechta, autora najznámejších fotografií snehových vločiek na znám-
kach.

Vo Fínsku bola 6. novembra 2008 vydaná známka „Mra-
zivá noc“ so základným motívom snehovej vločky. Bola to 
prvá transparentná známka na svete.

Obr. 18: Prvá transparentná známka na svete pochádza z Fín-
ska v roku 2008 a je na nej snehová vločka. Na obrázku je na 
obálke prvého dňa.

Vo Švédsku v roku 2010 bola vydaná séria 5 známok, 
všetky o nominálnej hodnote 12 švédskych korún, na kto-
rých sú detailne vyobrazené kostrovité kryštály snehových 
vločiek. Fotografie, ktoré slúžili ako podklad pre tvorbu 
známok poskytol opäť profesor z Caltech-u Kenneth G. 

Libbrecht. Snehové vločky Libbrecht fotil vo 
švédskom meste Kiruna v roku 2009, keď 
tam bol na vedeckom pobyte. Prof. Libbrecht 
získal za fotografie snehových vločiek v roku 
2010 Cenu Lennarta Nilssona, ktorú udeľuje 
Karolinska Istitutet od roku 1998 za výnimoč-
ný prínos do vedeckej fotografie. Známky vy-
dala Švédska pošta 18. novembra 2010. 

Články
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USA v roku 2013 vydali sériu 5 malých známok, na kto-
rých na každej z nich je vyobrazený odlišný morfologický 
typ snehovej vločky. Fotografie snehových vločiek pochá-
dzajú opäť od prof. Libbrechta. Známky sa vyznačujú tým, 
že majú zúbkovanie len po bokoch. Zaujímavosťou tohto 
vydania známok je nápis v dolnej časti známok „presorted 
standard“, čo v slovenskom poštovom jazyku znamená ne-
vyžiadaná pošta.

Americká pošta vydala 23. októbra 2015 sériu 4 fareb-
ne odlišných známok. Známky vydali na oslavu radosti zo 
zimného sneženia. Každá zo snehových vločiek zobrazuje 
inú snehovú vločku. Ich zložitá geometria je zvýraznená 
svetlými a tmavými odtieňmi. Známky navrhli umelecký 
riaditeľ Antonio Alcalá a Leslie Badani. Známky boli vyda-
né v zošitku po 20 ks.

Obr. 19: Snehové vločky z mesta Kiruna vo 
Švédsku. Známky boli vydané v roku 2010 s 
použitím fotografií prof. Libbrechta. Na obráz-
ku sú vyobrazené vzácne neperforované (ne-
zúbkované) známky.

Obr. 20: Personalizovaný hárček s bohatým motívom 
snehových vločiek, zimy a snehu z Japonska z roku 
2011.

Obr. 22: Zvláštna séria z roku 2013 z USA. Na známkach je nápis „presorted standard“ čo označuje nevyžiadanú poštu.

Obr. 21: Základná séria známok kreslených sneho-
vých vločiek (USA 2015).

Články
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Maršalove ostrovy vydali v roku 2015 suvenírový hárok 
so 4 známkami s názvom „Vianočné snehové vločky 2015“ 
(Christmas Snowflakes 2015). Na známkach je vidieť pestrú 
morfológiu a najmä členitosť kostrovitých kryštálov ľadu.

Jednou z posledných známok, ktoré dodnes vyšli s motí-
vom snehovej vločky, je samolepiaca fínska známka vydaná 
22. januára 2016. Na známke je vyobrazená fotografia jed-
ného z najvýznamnejších svetových fotografov snehových 
vločiek Fína Pekka Honkakoski. Známka je výnimočná 
tým, že využíva moderné tlačiarenské techniky a hologra-

Obr. 23: Vzácne neperforované 49 centové známky z USA (2015). Niektoré motívy vlo-
čiek sa opakujú, avšak odlišujú sa farebne.

Obr. 24: Obálka prvého dňa amerických známok zo snehovými vločkami z roku 2015. 
Na prítlači sú vyobrazené nereálne a neskutočné snehové vločky, dokonca niektoré z 
nich nezachovávajú ani symetriu kryštálov.

Obr. 25: Marshallove ostrovy vydali suvenírový hárok s názvom „Vianočné snehové vločky 
2015“.

fická fólia vytlačená na fóliovom liste odráža všetky farby 
spektra podobne ako na povrchu kostrovitého kryštálu 
ľadu.

5. Snehové vločky na vianočných a novoročných 
motívoch

Snehové vločky ako symboly na známkach s vianočným 
motívom sú najčastejšie prípady, s ktorými sa v známko-
vej námetovej forme v prípade ľadu stretávame. Práve tu sa 

Články
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často stretávame so symbolmi snehových vločiek, ktoré ne-
dodržiavajú ani základnú hexagonálnu symetriu. Niektoré 
snehové vločky si síce zachovávajú šesťuholníkovú súmer-
nosť, ale sú zobrazované príliš abstraktne. Obzvlášť časté sú 
snehové vločky na bulharských známkach z 70-80-tych ro-
kov 20. storočia, kde fantázia tvorcov známok nemá hraníc 
a snehové vločky majú často ornamentálne prvky. Medzi 
vianočné motívy patria aj vyobrazenia rôznych vecí pou-
žívaných v súvislosti s vianočnými sviatkami, ako sú napr. 
vianočné gule.

Obr. 26: Samolepiaca fínska známka s hologra-
mom z januára 2016.

Obr. 27: Vianočný aerogram (špeciálny druh zálepkového hárku 
prepravovaného najmä leteckou poštou) s natlačenou známkou 
s motívom snehovej vločky.

Obr. 28: Charakteristická vianočná známka s nevhod-
ným námetom snehovej vločky, ktorá si nezachováva 
hexagonálnu súmernosť (1971).

Obr. 29: Typická vianočná bulharská známka s ornamen-
tálnou napodobeninou snehovej vločky z 80-tych rokov 
20. storočia (1984).

Obr. 30: Novoročný motív juhokórejských známok z roku 2001 
so vzácne vyobrazeným typom snehových vločiek v podobe jed-
noduchých plných tabuliek.

Obr. 31: Snehová vločka na vianočnej guli na ruskej 
známke z roku 2011.

Články
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6. Snehová vločka – symbol zimy a zimných športov

Snehová vločka je veľmi častým symbolom rôznych 
zimných športov a podujatí, ako je napr. Svetová zimná 
univerziáda a najmä zimné olympijské hry. Dominantné 
snehové vločky boli napríklad na známkach pri príležitos-
ti Olympijských hier v Squaw Valley 1960, Grenobli 1968, 
Innsbrucku 1976, Sarajeve 1984 alebo Albertville 1992.

Obr. 32: Aj ostrovné štáty na južnej pologuli vydávajú známky s námetom ľadu. Snehová vločka sa do-
stala na známku ako prítlač obálky prvého dňa Novej Kaledónie ležiacej v Tichom oceáne pri príležitosti 
konania OH v Grenobli v roku 1968. Známka bola vydaná 16. novembra 1967.

Obr. 33: Pestrá asociácia rôznych typov sne-
hových vločiek na známke Andorry (z r. 
1984) venovanej Olympijským hrám v Sara-
jeve v roku 1984.

Obr. 34: Analogická pohľadnica Lichtenštajnska zo známkou a 
pečiatkou prvého dňa z decembra 1983 venovaná OH v Sarajeve 
1984. Snehová vločka tvorí symbol zimy.

Obr. 35: Príležitostná pečiatka s námetom snehovej 
vločky (Poľsko) pri príležitosti konania Zimných olym-
pijských hier v Albertville v roku 1992.

Obr. 36: Francúzska znám-
ka s turistickým motívom a 
snehovou vločkou.

Obr. 37: Sladké pečivo v 
tvare snehovej vločky na 
vianočnej známke Kanady.

Články
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7. Iné námety so snehovými vločkami

Do tejto skupiny patria všetky ostatné minoritne zastú-
pené motívy so snehovou vločkou, resp. častejšie skôr sym-
bolickou kresbou snehovej vločky, ale aj rôzne vyobrazenia 
snehu na rôznych turisticky ladených námetoch alebo aj 
detských, rozprávkových a vianočných námetoch, kde ne-
zriedka bývajú zobrazený napr. snehuliaci alebo snehové 
vločky. Medzi tieto motívy patria aj motívy zobrazené na 
známkach venovaných vedeckým spoločnostiam, rôznym 
organizáciám a vedeckým ústavom. Často sa stretávame 
tiež so snehovými vločkami na rôznych predmetoch (napr. 
na textíliách, cukrovinkách a pod.).
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