OSOBNOSTI: FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER
příležitostná poštovní známka
Datum vydání:
Nominále:

24. 10. 2018
27 Kč

Výtvarný návrh:
Rytina:

Jan Kavan
Václav Fajt

Rozměr obrazu známky:
Tiskové listy:

23 x 40 mm
á 50 ks známek

Způsob tisku známky:
Způsob tisku FDC:

rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem
ocelotisk z ploché desky

Námět známky:

portrét postavy F. L. Riegra
František Ladislav Rieger (10. 12. 1818, Semily – 3. 3. 1903,
Praha) byl český politik a spoluzakladatel Národní strany. V
roce 1829 nastoupil na gymnázium v Jičíně. V roce 1833 ho
matka dovedla k Josefu Jungmannovi, který jej zapsal na
studia do Klementina. Jungmann byl Riegrovým třídním
profesorem a Rieger mu pomáhal s vytvářením slovníku
českého jazyka. Po dokončení vysoké školy působil jako
úředník u trestního soudu, brzy se ale stal publicistou. V roce
1840 pomáhal organizovat první český ples. Roku 1844
spoluzakládal český společenský klub Měšťanská beseda.
Během revolučního roku 1848 jako jeden z českých předáků a
aktivní poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži
neúspěšně prosazoval liberální principy plánované rakouské
ústavy a federalizaci monarchie. Do politiky se vrátil po
obnově ústavnosti v roce 1860 jako hlavní spolupracovník
Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici
předsedy staročeské strany. Od roku 1858 začal redigovat
Slovník naučný, coby první českou encyklopedii, jejíž první
svazek vyšel roku 1860 a jedenáctý roku 1874. Pak následovaly
ještě tři svazky doplňků. Od roku 1879 po obratu v české
politice směrem k aktivní provládní politice byl poslancem
vídeňské Říšské rady a předseda parlamentního Českého
klubu, později člen Panské sněmovny. Od konce 80. let 19.
století jeho vliv slábl společně s oslabením pozic staročeské
strany v důsledku takzvaných punktací.

Námět FDC:

Riegerův psací stůl s různými autentickými předměty. Je tu
několik svazků Riegerova naučného slovníku, těžítko v podobě
sošky lva, kalamář, hodiny, nůž na dopisy, rámeček s
podobenkou Palackého, razítko a v pozadí rukopis Ohlášení
práv občana. Jednotlivé prvky této kompozice jsou stylizovány
do záměrně nejednotného měřítka.
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