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16. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Technické památky – vodní dílo Fláje“

17. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Pražský hrad – Paolo Caliari, Veronese: Portrét
zlatníka a antikváøe Jakoba  Königa“

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.

16. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Technické památky – vodní dílo Fláje“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 15. kvìtna 2013 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 14 Kè z tradièní emise Technické památky, na které je vyobrazeno vodní dílo Fláje. 

Vodní nádrž Fláje je údolní pøehrada pilíøového typu a je jediná svého druhu v ÈR, druhá taková je 
ve Švýcarsku. Nachází se v Krušných horách v pøíhranièním pásu s Nìmeckem v katastru obcí Èeský Jiøetín
a bývalých Flájí. Díky své unikátní konstrukci se øadí mezi kulturní dìdictví Èeské republiky. 

Pøehrada je atypicky postavená z 35 pilíøù – sevøením dvojice pilíøù vzniká návodní líc, který zadržuje
vodu. Díky nedalekému kamenolomu byl ke stavbì pøehrady použit místní materiál. Pilíøovou stavbu umožòuje
žulové podloží pøehrady. Vodní dílo Fláje se stavìlo od roku 1951 do roku 1963. 

Vodní dílo Fláje sehrálo významnou úlohu pøi povodních v roce 2002, kdy bìhem jednoho dne napršelo tolik
vody, kolik pøedstavuje pùlroèní prùmìr. Obyvatelé pøilehlých oblastí tak dostali èas na pøípravu a z tisícileté
vody se stala voda padesátiletá. VD Fláje sníží svým retenèním úèinkem pøi plném zásobním prostoru kulminaèní
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prùtok stoleté povodòové vlny z hodnoty 51,2 m3/s na hodnotu 27,4 m3/s. V pøípadì kolapsu vodního díla je možné
celou pøehradu vypustit bìhem dvou týdnù. 

Na místì pøehrady stála obec Fláje, která musela být zboøena. Zachránìn byl pouze malý døevìný koste-
lík, který byl rozebrán, pøemístìn a je využíván v nedalekém Èeském Jiøetínì.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Adolf Absolon, autorem rytin je grafik a rytec
Martin Srb.

Známku o rozmìrech 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. rotaèním ocelotiskem
v barvì tmavì zelené oceli v tiskových listech po 30 kusech. Kromì známek v archové úpravì se vydávají filatelis-
tické sešitky s osmi známkami a ètyømi kupony. Na jednom kuponu je vyobrazen døevìný kostelík. Ostatní
tøi kupony ukazují stavbu pøehrady (postup betonáže, jeøábové dráhy a složitá bednìní). Kupony o rozmìrech
19 × 23 mm jsou vytištìny rotaèním ocelotiskem v barvì tmavì zelené oceli kombinovaným hlubotiskem v barvì
svìtle žluté.

Známka má katalogové èíslo 763 a platí od 15. kvìtna 2013 do odvolání.

Praha 9. kvìtna 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti

17. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Pražský hrad – Paolo Caliari, Veronese: Portrét
zlatníka a antikváøe Jakoba  Königa“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 15. kvìtna 2013 pøíležitostnou poštovní známku
z emise Pražský hrad nominální hodnoty 25 Kè. Na známce je vyobrazen obraz Portrét zlatníka a antikváøe
Jakoba Königa.

Paolo Caliari, Veronese byl italský renesanèní malíø
žijící v 16. století. Paolo Caliari (též Cagliari), zvaný podle místa
narození „Veronese“, byl italský malíø žijící v letech 1528–1588.
Malovat se uèil od místního mistra Antonia Badile, který vyzná-
val konzervativnìjší podobu renesanèního umìní. 

Poèátky jeho benátské tvorby v letech 1555–1565 defi-
nuje kontrastní kompozice svìtla a tmy na jeho obrazech.
Dùkazem jsou plátna z italského kostela Svatého Sebastiána.
Protiklad svìtlých a tmavých ploch vytváøí dojem plastiènosti
a je patrný zejména v nástropních malbách. 

Vrcholu své tvorby dosahuje Paolo Caliari, Veronese
v letech 1565–1580, kdy se již jako uznávaný benátský malíø
vìnuje umírnìnìjším kompozicím. Z tohoto období pochází
i obraz vystavený v Obrazárnì Pražského hradu, který zachy-
cuje podobu nìmeckého zlatníka Jakoba Königa pùsobícího
v Itálii ve službách císaøe Rudolfa II. Touto známkou pokraèuje
znovuobnovená emise Pražský hrad.

Autorem rytiny je grafik a rytec Miloš Ondráèek.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 50 mm vytiskla

Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. ocelotiskem z plochých desek
v barvách okrové, èervené, hnìdé, modré a èerné v tiskových
listech po ètyøech kusech.

Známka má katalogové èíslo 764 a platí od 15. kvìtna 2013 do odvolání.

Praha 9. kvìtna 2013

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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