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SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejní
v Poštovním věstníku.
____________________________________________
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
MEZINÁRODNÍ ROK PLANETY ZEMĚ
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. února 2008
příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 18 Kč Mezinárodní rok planety
Země, vyhlášený Organizací spojených národů na rok 2008. Cílem Roku Země, jehož
podtitulem je „Geovědy pro společnost", je připomenout a přiblížit opomíjený význam
geověd pro celosvětový udržitelný rozvoj, omezení přírodních rizik, racionalizaci
výstavby a optimální využívání přírodních zdrojů. Má též motivovat mladé lidi
k vysokoškolskému studiu geologických věd. Mezinárodní rok planety Země
vyvrcholí 33. mezinárodním geologickým kongresem v Oslu v roce 2008. Na známce
je Země stylizovaná jako svěží zelený strom s kmenem v barvách nitra naší planety.
Známka je doplněna textem Mezinárodní rok planety Země.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Jaroslav Chadima, autorem
rytiny na obálce prvního dne vydání je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.
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Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem v tiskových
listech po 35 kusech.
Známka má katalogové číslo 546 a platí od 20. února 2008 do odvolání.
Praha 14. února 2008

Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
JIŘÍ Z PODĚBRAD – 550 LET OD ZVOLENÍ ČESKÝM KRÁLEM
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. února 2008 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 12 Kč věnovanou 550. výročí zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem.
Jiří z Poděbrad (1420–1471) pocházel z předního českého šlechtického rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad, který
byl stoupencem umírněného husitského křídla. V roce 1444 se stal vůdcem sjednocených českých utrakvistů a roku
1448 se zmocnil Prahy ovládané katolickými jihočeskými pány. Roku 1452 byl zvolen zemským správcem Českého
království, jímž zůstal i za panování mladého krále Ladislava Pohrobka (1453–1457). Jiřímu se podařilo ukončit
mocenské rozbroje a stabilizovat politické i hospodářské poměry v zemi. Po smrti krále Ladislava byl 2. 3. 1458
jednomyslně zvolen českým králem. Usiloval o náboženskou toleranci mezi českými utrakvisty a katolíky. Zajistil zemi
ekonomickou prosperitu a mezinárodní respekt. Do světových dějin se zapsal svou snahou o vytvoření mírové unie
evropských křesťanských panovníků (1463–4), kteří by spory řešili mírovou diplomatickou cestou. Politicky se opíral
o města a nižší šlechtu. Měl čtyři syny, ale nástupnictví nabídl polským Jagelloncům, aby si zajistil jejich podporu
v boji s odbojným katolickým panstvem a s cizími křižáckými vojsky v čele s uherským králem Matyášem Korvínem.
Jiří z Poděbrad byl posledním domácím panovníkem na českém trůnu. Na známce je jeho portrét z profilu doplněný
textem JIŘÍ Z PODĚBRAD ČESKÝ KRÁL 1458–1471.
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Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš
Ondráček.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem
v barvě červenofialové, kombinovaným hlubotiskem v barvě růžové, modrozelené, šedozelené a modrofialové
v upravených tiskových listech s 8 známkami a kuponem uprostřed. Na kuponu o rozměrech shodných se známkou je
královská pečeť Jiřího z Poděbrad a faksimile jeho podpisu. Kupon je vytištěn v barvě červenofialové (ocelotisk)
a šedozelené.
Známka má katalogové číslo 547 a platí od 20. února 2008 do odvolání.
Praha 14. února 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
VELIKONOCE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. března 2008 příležitostnou poštovní známku
Velikonoce nominální hodnoty 10 Kč. Na známce je „Oplakávání Krista“, detail z deskového oltářního obrazu, který
vytvořil Mistr Vyšebrodského cyklu. Tento anonymní umělec, který patří k zakladatelům české gotické deskové malby,
je označován podle oltáře z jihočeského cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Dílo na lipovém dřevě potaženém
plátnem je v majetku Národní galerie v Praze. Známka je doplněna textem Oplakávání Krista, Mistr Vyšebrodského
cyklu před rokem 1350, detail.

Autorem grafické úpravy emise je ak. malíř a grafik Otakar Karlas, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil
Šneider.
Známku o rozměrech 30 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem
v barvě tmavohnědé, kombinovaným hlubotiskem v barvě modré, červené, žluté a tmavomodré v tiskových listech po
50 kusech.
Známka má katalogové číslo 548 a platí od 5. března 2008 do odvolání.
Praha 14. února 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008:
J. NAVRÁTIL – NÁSTĚNNÁ MALBA Z POŠTOVNÍHO MUZEA V PRAZE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. března 2008 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 10 Kč, na níž je nástěnná malba z Poštovního muzea v Praze od Josefa Navrátila. Emise je určena
k propagaci Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008, která se bude konat ve dnech 12. – 14. 9. 2008 na
Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích.
Josef Navrátil (1798–1865) se u svého otce vyučil malířem pokojů, poté studoval na pražské Akademii
(1819–23). Byl nejznámějším pražským dekorativním malířem, jehož doménou byly nástěnné malby pro měšťanské,
šlechtické i císařské domy.

Emise rovněž připomene 90. výročí založení Poštovního muzea v Praze (18. 12. 1918). Sídlo Poštovního muzea
je původní obytnou částí zde kdysi stojícího mlýna. V 19. stol. patřil zámožnému mlynáři a mecenáši umění
Michalovicovi, který pověřil svého přítele Navrátila výzdobou interiérů. V tzv. Divadelním salonku je 16 výjevů
z historických legend a divadelních her, např. Oldřich a Božena, Libušin soud, Vilém Tell a další. Na známce je jeden
z nich – Lazebnice Zuzana převážející krále Václava IV. přes Vltavu. Obraz na známce doplňuje text Poštovní
muzeum, J. Navrátil, 1847 a logo Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008.
Autorem grafické úpravy emise je ak. malíř a grafik Otakar Karlas, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil
Šneider.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem
v barvě tmavohnědé, kombinovaným hlubotiskem v barvě modré, červené, žluté a oranžovočervené v tiskových listech
po 30 kusech. Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony. Na kuponu
o rozměrech 19 x 23 mm na výšku je text SVĚTOVÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK PRAGA 2008 doplněný
dobovým ornamentem.
Známka má katalogové číslo 549 a platí od 5. března 2008 do odvolání.
Praha 14. února 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

14
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KRÁSA KVĚTŮ – GERBERA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. března 2008
v sérii výplatních poštovních známek Krása květů známku nominální hodnoty 21 Kč.
Na známce je květ s poupětem doplněný názvem gerbera.
Autorkou výtvarného návrhu známky je ak. malířka a grafička Anna Khunová,
autorem rytiny je grafik a rytec Bohumil Šneider.
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Známku o rozměrech 19 x 23 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. rotačním ocelotiskem
v barvě černé, kombinovaným hlubotiskem v barvě fialovorůžové, oranžovorůžové a zelené v tiskových listech po 100
kusech. Kresbu ve známce podporuje iridescentní barva se sklopným efektem.
Známka má katalogové číslo 550 a platí od 5. března 2008 do odvolání.

Praha 14. února 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

15
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
ARCHITEKT, STAVITEL A MECENÁŠ JOSEF HLÁVKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. března 2008 dopisnici s natištěnou příležitostnou
poštovní známkou nominální hodnoty 10 Kč. Dopisnice je věnována architektu, staviteli a mecenáši Josefu Hlávkovi.
Josef Hlávka (1831–1908) vystudoval architekturu na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde pak rozvíjel
vlastní firmu a stal se velmi žádaným stavitelem. K jeho nejvýznamnějším dílům patří Dvorní (později Státní) opera ve
Vídni, projekt a stavba řeckokatolického areálu v Černovcích na Ukrajině, Zemské porodnice v Praze, paláců ve Vídni,
nadačních domů v Praze aj. V době své dlouhodobé nemoci od roku 1869 se věnoval odborné a teoretické činnosti při
záchraně a obnově historických památek. V roce 1890 podpořil vznik České akademie pro vědy, slovesnost a umění
(později Česká akademie věd a umění) a od roku 1891 až do své smrti byl jejím prvním prezidentem. Financoval též
založení Národohospodářského ústavu a výstavbu pražských studentských kolejí. V roce 1904 založil Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových s odkazem veškerého svého majetku. Během stoleté nepřetržité činnosti nadace
podporovala stovky vysokoškolských studentů, mladých vědců a umělců a její činnost pokračuje s úspěchem
i v současnosti.

Na známce je detail portrétu Josefa Hlávky od Václava Brožíka doplněný texty JUBILEJNÍ ROK 2008, 1831–
1908, Josef Hlávka. V obrazové části dopisnice je zámek v Lužanech na Plzeňsku, který Hlávka v roce 1866 koupil
a v letech 1886–1887 přestavěl. Obrázek je doplněn texty Josef Hlávka, 1831–1908, ARCHITEKT A STAVITEL,
MECENÁŠ ČESKÉ VĚDY, UMĚNÍ A VZDĚLANOSTI, HLÁVKŮV ZÁMEK V LUŽANECH a faksimile jeho
podpisu.
Autorem grafické úpravy celé dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn
hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 15 Kč. Známka platí od 5. března 2008 do odvolání.
Praha 14. února 2008
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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