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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 poš-
tovních službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

1. Vydání příležitostné poštovní známky „TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY – OCELOTISK 
Z PLOCHÉ DESKY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2022 příležitostnou poštovní známku 
z emise TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY – OCELOTISK Z PLOCHÉ DESKY s nominální hodnotou 
zastoupenou písmenem B. Na známce autor zobrazil detail tiskového stroje. Písmeno B odpovídá ceně za 
vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, dle aktuálního platného 
ceníku v době vydání emise v hodnotě 19 Kč. 

Společnost WAITE & SAVILLE byla založena ve Fal-
con Works, Otley v roce 1892 Fredem Waitem a Jasonem 
Savillem, inženýrem z Bradfordu. Jejich prvním postave-
ným strojem byl balící stroj na noviny. Jejich ocelotiskové 
stroje WAITE & SAVILLE jsou už několik desítek let použí-
vané pro své relativně nízké tiskové náklady na výrobu čes-
koslovenských, českých a slovenských poštovních známek 
ocelotiskem z ploché desky. Archy známek se do stroje na-
kládají ručně tištěnou stranou vzhůru a umísťují se na hori-
zontální desku podle nastavené stavící náložky. Vlastní tisk 
probíhá neobyčejně hladce a kvalitně. Je ovládán vačkovou 
hřídelí, která působí na mechanismus dvojitých vzpěrných 
pák. Tím je dosaženo velké razicí síly, a přitom tato úprava 
zaručuje určitou časovou prodlevu před dosednutím tisko-
vého vozíku. V tiskovém stroji se uchycená destička nava-
luje namíchaným a schváleným odstínem speciální ocelotis-
kové barvy.

Autorem emise je Milan Bauer, rytcem známky, kupo-
nu a obálky prvního dne je Miloš Ondráček. 
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Známka je tištěna ocelotiskem z ploché desky, obrazová část známky má velikost 19 x 23 mm a kupon 
má velikost 19 x 23 mm. Známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 10 kusech a ve 
známkových sešitcích s 8 známkami (sešitek dále obsahuje dva totožné kupóny).

Známka má katalogové číslo 1148 a platnost od 20. ledna 2022 do odvolání.

Praha 13. ledna 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb

2. Vydání příležitostné poštovní známky „MOLIÈRE“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2022 příležitostnou poštovní známku 
z emise MOLIÈRE s nominální hodnotou 23 Kč. Na známce je zpodobněn Molière, který má v ruce brk na psaní 
a obdařen inspirací píše divadelní hru. V pozadí na jevišti se odehrává klíčová scéna ze hry Tartuffe – z pod 
stolu vylézá pan Orgon, který se právě přesvědčil o pravé povaze pokryteckého Tartuffa.

Molière byl francouzský dramatik a herec. Ve svých hrách často zesměšňoval společnost i církev. Vlast-
ním jménem Jean-Baptiste Poquelin se narodil v roce 1622 v Paříži. Matka pocházející z bohaté rodiny zemřela, 
když mu bylo 10 let, jeho otec byl dvorním čalouníkem. Jean-Baptiste studoval na clermontské jezuitské koleji, 
ale počítalo se s tím, že po otci převezme řemeslo. Dále studoval také právo v Orléans, ale není doloženo, že 

obor absolvoval. V roce 1643 se roz-
hodl opustit svůj dosavadní způsob 
života a začal se věnovat divadlu. 
Pro své působení si zvolil přezdívku 
Molière. Patřil mezi nejúspěšnější ev-
ropské autory veseloher v době kla-
sicismu. Napsal celkem přes 30 her, 
v desítkách dalších hrál. Proslavil se 
tzv. nízkým dramatem, mezi které 
spadá komedie, satira či fraška. Jeho 
hry vycházely i z italské komedie 
dell‘arte, která stavěla na improvi-
zaci. Molièr zemřel 17. 2. 1673 v 51 
letech v Paříži, trpěl plicní tuberkuló-
zou, odmítl zrušit reprízu hry Zdravý 
nemocný, kde hrál hlavní roli. Po od-
chodu z jeviště se zhroutil a ten den 
odešel navždy. 

Autorem emise je Karel Zeman, rytcem obálky prvního dne je Jaroslav Tvrdoň. 

Známka je tištěna ofsetem a obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 23 mm. Známku vytiskla 
Tiskárna Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1149 a platnost od 20. ledna 2022 do odvolání.

Praha 13. ledna 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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