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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.
37.

Vydání příležitostné poštovní známky „Osobnosti: Jan Opletal“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 11. listopadu 2015 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kč z emise Osobnosti. Poštovní známka s portrétem Jana Opletala je v barvách trikolory.
Jan Opletal se narodil 31. prosince 1915 a zemřel 11. listopadu 1939. Stal se jedním ze symbolů odporu
českého obyvatelstva proti nacistické okupaci v roce 1939. Jméno tohoto studenta medicíny na Karlově univerzitě v Praze je již po dlouhá desetiletí v povědomí národa nerozlučně spjato s tragickými událostmi podzimu
roku 1939.
V den výročí založení samostatného československého státu, 28. října
1939, proběhly v Praze protinacistické demonstrace, kterých se Jan Opletal
zúčastnil a při nichž byl smrtelně zraněn. Jeho účast na demonstraci byla
vědomá a promyšlená. Rozhodl se bojovat za svobodu, proti násilí a útlaku,
a stal se tak symbolem tvrdého vzdoru a trvalou inspirací boje za svobodu.
Jan Opletal pocházel z velmi skromných poměrů. Jeho rodiče, s ohledem na složitou sociální situaci rodiny, původně asi ani neuvažovali o možnosti dát svého nejmladšího syna na studia. Ale díky svému nepřehlédnutelnému všestrannému nadání byl nakonec na přímluvu učitelů zapsán na
litovelské reálné gymnázium, kde v roce 1934 s vyznamenáním maturoval.
V roce 1936 byl zapsán na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Tu
ovšem nedokončil, důvodem byla jeho předčasná smrt. Zahynul na následky
těžkého střelného zranění břicha, které utrpěl při demonstraci proti okupantům, kterou nacisté tehdy velmi tvrdě potlačili. Po pohřbu Jana Opletala
následovaly brutální akce nacistů, které vedly k uzavření českých vysokých
škol, popravám a žalářování českých studentů.
V roce 1996 byl Janu Opletalovi, in memoriam, propůjčen Řád T. G.
Masaryka I. třídy. Titul MUDr. mu udělila Karlova Univerzita in memoriam
v roce 1945.
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Autorem výtvarného návrhu emise je akademická malířka a grafička Renáta Fučíková, autorem rytin je
grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním
ocelotiskem v barvě modré kombinovaným hlubotiskem v barvě červené v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 868 a platí od 11. listopadu 2015 do odvolání.
Praha 15. října 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

38.

Vydání příležitostné poštovní dopisnice „Laurin & Klement“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 11. listopadu 2015 příležitostnou poštovní dopisnici Laurin & Klement s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 13 Kč.
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LAURIN & KLEMENT
1895 – 1905 – 1929

Na písmenové známce „A“ je vyobrazen Laurin & Klement Voiturette A (1905). Pod známkou se nachází
mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2015. Nalevo od známky je umístěno logo České pošty a hologram,
který slouží jako ochranný prvek. V levé části dopisnice je vyobrazeno dobové logo Laurin & Klement, ve spodní
části Otto Hieronimus a hrabě Alexander Kolowrat, kteří se nejvíce podíleli na sportovních úspěších značky L
& K, Otto Hieronimus také jako šéfkonstruktér automobilky.
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Česká firma Laurin & Klement byla založena roku 1895, kdy knihkupec a prodejce kol Václav Klement a
strojní zámečník Václav Laurin začali v Mladé Boleslavi vyrábět jízdní kola pod značkou Slavia. V roce 1899 zahájili výrobu motocyklů L&K a od roku 1905 se vyráběly také automobily. V roce 1907 došlo k rozšíření závodu,
přeměně firmy na akciovou společnost a byla zrušena výroba motocyklů. Roku 1912 byla k firmě L&K připojena
liberecká automobilka RAF. V roce 1925 byla firma L&K začleněna do Škodových závodů a nově vyvinuté automobily nesly značku Škoda. Původní modely dostaly označení Škoda i Laurin & Klement.
Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je akademický malíř a grafik Petr Ptáček. Dopisnici
vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 18 Kč a platí od 11. listopadu 2015 do odvolání.
Praha 15. října 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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