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Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR
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.
17.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Pražský hrad: Hans von Aachen – Hlava dívky“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 27. kvìtna 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 34 Kè z emise Pražský hrad. Na známce je Aachenùv obraz z období kolem roku 1600, Hlava
dívky, který se nachází v Obrazárnì Pražského hradu.
Hans von Aachen byl nìmecký malíø období manýrismu.
Narodil se v roce 1552 v Kolínì nad Rýnem, zemøel 4. bøezna
1615 v Praze. Pochován je v katedrále sv. Víta na Pražském
hradì.
Základního malíøského vyuèení se mu dostalo v Kolínì
nad Rýnem u Nizozemce Georga Jerrigha. Svùj osobitý styl,
založený pøedevším na portrétním mistrovství, však získal
a k virtuozitì dovedl až v Itálii pod vlivem nizozemských umìlcù
usazených v Øímì, pøedevším Paola Veroneseho. V Itálii pobýval
od roku 1574, zde si vydobyl urèité postavení a zdejší prestižní
zakázky (portrét vévody Franceska de Medici, Giovanniho de
Bologni aj.) mu pøinesly pozvání na mnichovský dvùr, kde pracoval v letech 1588-1596 pro Viléma V. Bavorského.
Císaø Rudolf II. se snažil získat Hanse von Aachena
do svých služeb a k trvalému pobytu v Praze, tehdy metropoli
Svaté øíše øímské, po nìkolik let. Umìlec svá díla pro císaøské
sbírky tvoøil již od první návštìvy Prahy v roce 1588. Na dvùr
Rudolfa II. se však pøestìhoval až v roce 1597. Tvoøil podobizny
(nìkolik portrétù Rudolfa II., Portrét dìvèátka, Portrét císaøe
Matyáše), ale i mytologické, alegorické, náboženské a žánrové
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výjevy (Vítìzství Spravedlnosti, Zvìstování P. Marii, Osvobození Andromedy). Byl vynikající kreslíø, malíø se
suverénním rukopisem, mistr elegantních postav, tvùrce oblíbených žánrových scén, èasto velmi realistických,
nìkdy až pøekvapivì nepøikrášlených. Pøedevším však byl vynikající portrétista, jenž dovedl v portrétech vystihnout víc než jen fyzickou podobu.
Na Rudolfovì dvoøe však Hans von Aachen pùsobil nejen jako malíø. Jako císaøùv dùvìrník byl povìøován
i rùznými diplomatickými i obchodními misemi, pøedevším v Itálii, kde umìnímilovnému císaøi dojednával zajímavé akvizice. Do Rudolfovy sbírky pomohl získat nejlepší soudobá i starší díla, z nichž nìkterá jsou ve sbírkách
Pražského hradu dodnes, napø. obrazy italských mistrù – Tiziana, Veroneseho, Tintoretta aj.
Autorem rytiny je grafik a rytec Miloš Ondráèek.
Známky o rozmìrech obrazové èásti 40 × 50 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. ocelotiskem
z plochých desek v barvách èerné, èervené, okrové, hnìdé a modré v tiskových listech po ètyøech kusech.
Známka má katalogové èíslo 850 a platnost od 27. kvìtna 2015 do odvolání.
Praha 20. kvìtna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
18.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Krásy naší vlasti: Nejvìtší hradní zøícenina v ÈR – Rabí“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 27. kvìtna 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 17 Kè z emise Krásy naší vlasti. Na známku byl zvolen pohled na hrad Rabí od východu.
Ukazuje rozsáhlost hradní zøíceniny v celé délce 170 m. Nejstarší je hlavní obytná vìž a také kostel Nejsvìtìjší
Trojice v podhradí. Nejmladší z konce 14. století je vnìjší
opevnìní, ve kterém je zabudována tzv. Tøetí brána.
Hrad Rabí je nejrozsáhlejší èeská hradní zøícenina,
jež se mùže pyšnit jedním z nejvyspìlejších obranných
systémù své doby v Evropì. Patøí mezi objekty s bohatou
architektonickou minulostí, neboþ prodìlal øadu pøestaveb
a rozšiøování. Nejstarší èástí hradu z doby po roce 1300 je
mohutná hranolová vìž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. Na pøelomu 14. a 15. století byly vybudovány další
obytné a hospodáøské budovy, hrad byl opevnìn druhým
pøedhradím. V poslední stavební fázi bylo vybudováno
rozsáhlé dìlostøelecké opevnìní s baštami. Pøestože tento
hradební okruh zùstal nedokonèen, patøí na svoji dobu
k nejvyspìlejším obranným systémùm ve støední Evropì.
V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou. O prvních majitelích hradu neexistují žádné písemné zmínky. Nejnovìjším
pøedpokladem historikù je situování románského základu
hradu jako nejsevernìjší èást državy hrabat z Bogenu a pozdìji Wittelsbachù. Až koncem 13. století se toto území
pravdìpodobnì stalo opìt souèástí èeského státu. Usuzuje se, že v té dobì hrad, stále ještì v podobì pouze
obytnì-obranné vìže, získali páni z Velhartic. Prvními písemnì doloženými majiteli (soudním spisem až z roku
1380) byli Švihovští z Rýzmberka. Za Rýzmberkù zde došlo k nìkolika významným událostem. Jednou z nich bylo
bezpochyby dvojí dobývání hradu Rabí husity na poèátku 15. století, pod vedením Jana Žižky z Trocnova, který
zde pøišel o své druhé oko. Na konci 15. století, za Pùty II. Švihovského, bylo podhradí povýšeno na mìsto s patøiènými mìstskými právy. Zároveò probìhly rozsáhlé stavební úpravy na hradì, pøi kterých se pøedpokládá úèast
stavitele Benedikta Rieda. V polovinì 16. století byli Rýzmberkové nuceni kvùli tíživé finanèní situaci rozprodat
rodový majetek, a tak došlo také na Rabí. Následnì se na hradì vystøídalo dalších 5 majitelù (Kurcbach z Trachenberka, Malovec z Libìjovic, Vilém z Rožmberka, Chanovští z Dlouhé Vsi, Lamberkové). V roce 1954 pøešel
hrad do rukou státu a roku 1978 byl vyhlášen Národní kulturní památkou. V letech 1979-85 probìhla rozsáhlá
rekonstrukce hradních prostor.
Autorem výtvarného návrhu emise je RNDr. Adolf Absolon, autorem rytin je rytec a grafik Martin Srb.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 26 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. ocelotiskem
z plochých desek v barvách žluté, modré, èervené, zelené a èerné v tiskových listech po osmi kusech.
Známka má katalogové èíslo 851 a platí od 27. kvìtna 2015 do odvolání.
Praha 20. kvìtna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Vydání pøíležitostné poštovní dopisnice „50. výroèí SÈF“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 27. kvìtna 2015 pøíležitostnou poštovní dopisnici
50. výroèí SÈF 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 13 Kè.

Na písmenové známce „A“ je vyobrazeno logo SÈF. Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem
Èeská pošta, PTC, 2015. Nalevo od známky je umístìno logo Èeské pošty a hologram, který slouží jako ochranný
prvek. V levé èásti dopisnice je vyobrazen detail plastické ozdoby okenního rámu kavárny v pøízemí Obecního
domu hlavního mìsta Prahy s listy jinanu dvoulaloèného a text 50. výroèí vzniku Svazu èeskoslovenských filatelistù v Obecním domì v Praze, 1965–2015.
Do roku 1965 existovaly kluby filatelistù (KF) pøi nìkolika masových organizacích, z nichž každá podléhala svému ústøednímu øízení, které nezajišþovalo jejich odborné øízení. Ústøedí èeskoslovenských filatelistù
(ÚÈSF) jako poradní orgán ministerstva spojù mohlo organizovanou filatelii øídit jen pomocí filatelistického èasopisu. Proto podalo Ústøednímu výboru Komunistické strany Èeskoslovenska (ÚV KSÈ) žádost o vytvoøení Svazu
èeskoslovenských filatelistù (SÈSF) jako samostatné organizace po právní, spoleèenské a hospodáøské stránce
ve smyslu zákona è. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromáždìních. Žádost ÚÈSF schválil ÚV KSÈ
v únoru 1965. Ustavující konference SÈSF se konala 30. 5. 1965 ve Sladkovského sále Obecního domu hlavního
mìsta Prahy za úèasti 124 (ze 127 zvolených) delegátù.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafièka Marie Svobodová. Dopisnici vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena pøíležitostné poštovní dopisnice je 18 Kè a platí od 27. kvìtna 2015 do odvolání.
Praha 20. kvìtna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Vydání pøíležitostné poštovní známky „Osobnosti: Mistr Jan Hus“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 17. èervna 2015 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kè z emise Osobnosti. Na známce je vyobrazen portrét Mistra Jana Husa.

Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. èervenec 1415 Kostnice), byl významný teolog, kazatel a støedovìký církevní reformátor, jehož uèení dalo vzniknout husitskému hnutí a zapoèalo reformu tehdejší církve.
Byl jedním z prvních reformátorù církve, který témìø o jedno století pøedbìhl své následníky – reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho. Studoval na pražské univerzitì, od roku 1398 zde vyuèoval a v roce 1401 byl
zvolen dìkanem filozofické fakulty. V letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Prosazoval vìtší podíl Èechù na vedení
univerzity. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek,
v nìmž se ocitla katolická církev. Hus se napøíklad ve svém nejvýznamnìjším spisu O církvi snaží ukázat, že
hlavou církve je Ježíš Kristus a køesþané nemusejí poslouchat papeže, pokud jsou jeho naøízení v rozporu s Biblí.
Hus tak napadá právo papeže být hlavou církve. Pøebíral nìkteré z myšlenek anglického teologa Johna Wickliffa
(v èeštinì je znám jako Jan Viklef), který je spolu s Husem považován za jednoho z prvních reformátorù církve.
Oba kritizovali napøíklad køížové výpravy.
Jan Hus je oznaèován za jednoho z nejvýznamnìjších Èechù. Datum jeho upálení se stalo èeským státním
svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a pozdìji i další církve a spoleènosti vzešlé z èeské i protestantské reformace.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø a grafik Vladimír Suchánek, autorem liniové
kresby a rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Miloš Ondráèek.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem s liniovou kresbou v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 852 a platí od 17. èervna 2015 do odvolání.
Praha 20. kvìtna 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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