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18. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Závišùv køíž – Vyšší Brod“

19. Vydání výplatní poštovní známky „Krtek a raketa“

20. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Balonová pošta“

Podle § 35 odst. 1 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních
službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, poštovní známky vydává Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Vydání
poštovní známky zveøejní Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR v Poštovním vìstníku.

18. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Závišùv køíž – Vyšší Brod“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 29. kvìtna 2013 pøíležitostnou poštovní známku
„Závišùv køíž – Vyšší Brod“ nominální hodnoty 26 Kè.

Na známce je vyobrazen Závišùv køíž. 
Závišùv køíž je dvouramenný køíž ze zlata a drahokamù sloužící jako reli-

kviáø od raného støedovìku. Vyroben byl pravdìpodobnì mezi lety 1220 a 1230.
Na výšku mìøí 70 cm a je 28 cm široký. Pùvodní výška èinila 44,5 cm, ale v polovinì
19. století byl pøidán støíbrný a souèasnì pozlacený podstavec køíže. Dodateènì byla
pøidána i soška Krista. Všechna ramena jsou zakonèena typickou francouzskou
tøícípou lilií. Celý køíž je obložen 44 drahokamy a 174 perlami, které jsou dùmyslnì
rozloženy po celé ploše tak, aby bylo docíleno velikostní, tvarové i barevné symetrie.
Dodateènì pøidanou nohu zdobí 39 drahokamù a 31 vltavských perel. Závišùv køíž
je vyroben ze støíbra s položenými lístky z arabského zlata. Povrch køíže je zdoben
filigránem – umìleckou technikou výroby klenotù z velmi tenkého drátku z drahých
kovù, která byla známa již 2000 let pø. n. l. Pùvodní døevìné jádro køíže bylo vymì-
nìno za støíbrnou desku s datováním z roku 1775.

Pøední a zadní strana køíže není stejná. Zadní strana je zdobena smaltova-
nými medailony svìtcù. Tyto medailonky kryjí relikvie. Dle Kroniky rožmberské je
jednou z relikvií døevo z køíže, na kterém byl ukøižován Kristus. Tato kronika také
uvádí, že krátce pøed svou smrtí Záviš z Falkenštejna vìnoval tento relikviáøový
køíž mnichùm z cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodì.

Pøed rokem 1939, kdy byly obsazeny Sudety, byl ze strachu ze zabavení køíž
pøevezen z vyšebrodského kláštera do Prahy, kde byl uložen ve Svatovítském
pokladu na Pražském hradì. Ke konci války nacisté Závišùv køíž odvezli do skrýší
umìleckých památek z celé Evropy v solných dolech u Salcburku. Americké jednotky
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jej zde našly a vrátily do Èeskoslovenska. V roce 2010 byl køíž prohlášen za národní kulturní památku a patøí
mezi nejcennìjší zlatnické artefakty v Èeské republice – vedle korunovaèních klenotù a relikviáøe svatého
Maura. Souèasnì patøí mezi deset nejcennìjších uchovaných církevních památek z celého svìta.

Autorem rytiny známky je grafik a rytec Miloš Ondráèek.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 23 × 64 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. ocelotiskem

z plochých desek v barvách žluté, okrové, èervené, modré a èerné v tiskových listech po 5 kusech. 
Známka má katalogové èíslo 765 a platí od 29. kvìtna 2013 do odvolání.

Praha 24. kvìtna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

19. Vydání výplatní poštovní známky „Krtek a raketa“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 29. kvìtna 2013 výplatní poštovní známku s natištì-
ným písmenem „A“ k emisi Dìtem s motivem Krtek a raketa. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné
psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 10 Kè.

Na známce je vyobrazen Krtek letící v raketì.

V letošní emisi Dìtem si pøipomínáme Zdeòka Milera, èeského režiséra a výtvarníka animovaných filmù
pro dìti, autora oblíbené postavièky Krteèka. Zdenìk Miler se narodil 21. února 1921 v Kladnì a zemøel 30. listo-
padu 2011 v Nové Vsi pod Pleší.

Svoji umìleckou èinnost zaèal ve zlínských filmových atelierech. Od roku 1945 pracoval, pod vedením
Jiøího Trnky, v barrandovském studiu Bratøi v triku. Logo studia, tøi kudrnatí malí kluci v námoønických triè-
kách, je jeho dílem. Jeho prvním samostatným dílem se stal animovaný pøíbìh O milionáøi, který ukradl slunce
na námìt pocházející z díla Jiøího Wolkera.

Nejvíce proslul animovaným seriálem o Krtkovi, který získal velikou oblibu. V souèasné dobì existuje pøi-
bližnì padesát dílù o malém Krteèkovi. Zajímavostí je, že seriál o Krteèkovi není mluvený (s výjimkou 1. dílu –
Jak krtek ke kalhotkám pøišel), Krteèek a jeho malí kamarádi pouze vydávají zvuky citoslovce, což jsou vlastnì
hlasové záznamy jeho dvou malých dcer Kateøinky a Barborky.

Svoji bohatou výtvarnou èinnost rozšíøil i o ilustrace dìtských knížek. Ilustroval napø. i Petiškova Pohád-
kového dìdeèka. 

Autorem výtvarného návrhu je ilustrátor Zdenìk Miler, pro známku a sešitek graficky upravil akade-
mický malíø a grafik Otakar Karlas.

Známku o rozmìrech obrazové èásti 30 × 23 mm na šíøku, která bude vydávána v sešitkové úpravì po
10 kusech, vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem. Na zadní stranì známkového
sešitku je mezi èárovým kódem a logem Krtka umístìn hologram, který slouží jako ochranný prvek.

Známka má katalogové èíslo 766 a platí od 29. kvìtna 2013 do odvolání.

Praha 24. kvìtna 2013

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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20. Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „Balonová pošta“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 29. kvìtna 2013 pøíležitostnou poštovní dopisnici
Balonová pošta s natištìnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá cenì za vnitrostátní obyèejné
psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znìní – ke dni vydání 10 Kè.

Na písmenové známce „A“ je vyobrazen balon a lidé, kteøí ho pøipravují k letu. Pod známkou se nachází
mikrolinka s mikrotextem „Èeská pošta, PTC, 2013“. Nalevo od známky je umístìno logo Èeské pošty a hologram,
který slouží jako ochranný prvek. V levé èásti dopisnice je zobrazen balon letící nad Vyšším Brodem. 

U pøíležitosti konání pøeshranièní Zemské výstavy Jižní Èechy & Horní Rakousko nabídne Èeská pošta
možnost pøepravy Balonovou poštou. 

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je akademický malíø Jiøí Bouda. Dopisnici vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 15 Kè a platí od 29. kvìtna 2013 do odvolání.

Praha 24. kvìtna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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