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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 pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání 
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

9.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Krásy	naší	vlasti:	Hrad	Buchlov“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 6. dubna 2016 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 17 Kč z emise Krásy naší vlasti: Hrad Buchlov. 

Na známce je znázorněn pohled z prvního nádvoří ke 
druhé bráně umístěné v objektu purkrabství z roku 1691. 
V pohledu dominuje jádro hradu z 13. až 14. století, které 
obíhá parkánová hradba. Vzadu vyčnívá tzv. hodinová věž 
z 16. století, vlevo je válcová věž Andělka.

Založení a stavba královského hradu Buchlova na 
strategicky významném vrcholu Chřibů, střežícího východ-
ní hranici zemí Koruny české proti případným vpádům 
z uherské strany, je obestřeno rouškou tajemství. Byl zalo-
žen českým králem jako strategicky obranná pevnost a po-
čátky hradu se datují do 1. poloviny 13. století. I když byl 
hrad v trvalém majetku krále až do 16. století, byl často 
dáván do zástavy šlechtickým rodům.

 Skutečně prvními soukromými majiteli hradu byli od 
roku 1518 Žerotínové a od roku 1542 Zástřizlové. V první polovině 17. století získali Buchlov sňatkem Pet-
řvaldové z Petřvaldu, kteří přesídlili v první polovině 18. století natrvalo do buchlovického zámku. Posledními 
majiteli panství se roku 1800 stali Berchtoldové z Uherčic, kteří je vlastnili do roku 1945. Už v první polovině 
19. století byl hrad upraven na veřejně přístupné muzeum, pro něž nakupovali velké množství sbírek, a jen díky 
tomu byla památka udržována a nestala se zříceninou. Nejstarší část hradu tvořily obranné věže s obytným 
mázhausem, velkou síní, palácem a kaplí. Kaple byla vystavěna v 80. letech 13. století pražskou kamenickou 
hutí po vzoru St. Chapelle královského hradu v Paříži. 

Hrad je vyhlášen národní kulturní památkou, je ve správě Národního památkového ústavu, Územního 
odborného pracoviště v Kroměříži. 
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Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Adolf Absolon. Autorem rytiny je grafik 
a rytec Martin Srb.

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 26 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ocelotiskem 
z plochých desek v tiskových listech po osmi kusech. 

Známka má katalogové číslo 881 a platí od 6. dubna 2016 do odvolání.

Praha 23. března 2016

Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r. 
 ředitel odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti
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