POŠTOVNÍ VÌSTNÍK
Èeský telekomunikaèní úøad
Èástka 1

Roèník 2014

Praha 15. ledna 2014

OBSAH:

Sdìlení Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR
1.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Tradice èeské známkové tvorby: Ladislav Jirka, rytec“

2.

Vydání výplatní písmenové známky Pro štìstí „A“ s kupony pro pøítisky

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.
1.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Tradice èeské známkové tvorby: Ladislav Jirka, rytec“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 20. ledna 2014 pøíležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 13 Kè z emise Tradice èeské známkové tvorby, která v tomto roce pøipomíná dalšího významného
rytce poštovních známek – Ladislava Jirku. Na známce je portrét Ladislava Jirky a v pozadí za ním jsou tøi jeho
známky, kterých si ze svého díla nejvíce cenil: Družièka – Umìní 2009 (K. Svolinský), Køemenáè bøezový 1958
(K. Svolinský) a detail Rùžencové slavnosti – Umìní 1971 (A. Dürer).

Ladislav Jirka (1914–1986) se narodil v Tøemošné u Plznì. Ryteckému umìní se od roku 1928 uèil u Františka Malinského v Plzni. V roce 1936 nastoupil do ryteckého oddìlení Vojenského zemìpisného ústavu. V roce
1939 složil zkoušku do Státní tiskárny cenin a zaèal zde pracovat na rytinách bankovek. V roce 1948 se zapojil
také do známkové tvorby portrétem ¼udovíta Štúra, podle návrhu Karla Svolinského. Toto setkání se Svolinským
pøešlo v dlouholetou spolupráci. Stal se rytcem mnoha jeho známek s tematikou folklorní a hlavnì pøírodovìdnou.
Dále tvoøil podle návrhù jiných významných umìlcù, z nichž nejvíce vzpomínal na spolupráci s Mirko Hanákem,
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Cyrilem Boudou a Josefem Lieslerem. Souèasnì se podílel na pøepisech klasických dìl do výtvarného umìní.
Za svou známkovou a umìleckou tvorbu byl nìkolikrát ocenìn.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademická malíøka a grafièka Libuše Knotková (dcera Ladislava
Jirky), autorem rytiny FDC a liniové kresby známky je grafik a rytec Miloš Ondráèek.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., plnobarevným ofsetem s liniovou kresbou v tiskových listech po 30 kusech. Kromì známek v archové úpravì se vydávají
filatelistické sešitky s osmi známkami a ètyømi kupony. Na dvou kuponech je rozkresba známky Plzeò z emise
Svìtová výstava Praga 1962. Na druhých dvou kuponech je rozkresba známky 80 let Národního divadla z roku
1963. Kupony ve velikosti známky jsou vytištìny ofsetem v barvì èerné.
Známka má katalogové èíslo 795 a platí od 20. ledna 2014 do odvolání.
Praha 15. ledna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

2.

Vydání výplatní písmenové známky Pro štìstí „A“ s kupony pro pøítisky

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 20. ledna 2014 výplatní poštovní známku s kupony
urèenými pro pøítisky s natištìným písmenem „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 známce je
sedící psík okusující ètyølístek.

Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Na devíti hlavních kuponech je k datu vydání vytištìn sedící pejsek pøivázaný k lampièce vodítkem, s otevøenou knihou u nohou.
Na postranních kuponech v pravé èásti UTL jsou na horním pravém kuponu ètyølístky ve váze a na prostøedním
a dolním kuponu je zobrazen ètyølístek. Èást nákladu bude vytištìna s prázdnými kupony, na nìž budou dodateènì zhotovovány pøítisky dle pøání zákazníka.
Autorem výtvarného návrhu emise je malíø a grafik Jiøí Slíva.
Známku o rozmìrech 23 × 30 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.
plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové èíslo 796 a platí od 20. ledna 2014 do odvolání.
Praha 15. ledna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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