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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.
33.

Vydání příležitostné poštovní známky „Osobnosti: Jakub Jan Ryba“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. října 2015 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kč z emise Osobnosti. Na poštovní známce jsou vyobrazeny autentické varhany z roku
1750, na něž Ryba sám hrával a kde pravděpodobně poprvé zazněla i jeho slavná Česká mše vánoční. Dále pak
fiktivní portrét J. J. Ryby, protože jeho skutečná podoba není nikde doložena.
Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel přelomu klasicismu
a romantismu. Narodil se 26. října 1765 v Přešticích, zemřel 8. dubna
1815 ve Voltuši u Rožmitálu pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, sepsal je
do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční z roku 1796.
Již jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle
a varhany. Od roku 1780 studoval v Praze piaristické gymnázium, po jeho
ukončení v roce 1785 se věnoval studiu filozofie. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel
v Rožmitále pod Třemšínem.
J. J. Ryba byl autorem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž převažovala duchovní hudba.
Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného klasicismu.
V průběhu času však zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve skladbách
napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně romantickému hudebnímu jazyku. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s klavírním doprovodem na české texty.
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Autorem výtvarného návrhu emise je akademická malířka a grafička Eva Hašková, autorem rytin je
grafik a rytec Ľubomír Žálec.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním
ocelotiskem v barvě černomodré kombinovaným hlubotiskem v barvách žluté, modré a šedomodré v tiskových
listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 863 a platí od 14. října 2015 do odvolání.
Praha 30. září 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

34.

Vydání příležitostné poštovní známky „Dalimilova kronika“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. října 2015 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 21 Kč z emise Dalimilova kronika. Na poštovní známce je znázorněna malba z kroniky – Oldřich na lovu potkává Boženu, kněz je oddává.
Dalimilova kronika je nejstarší česky psaná veršovaná kronika,
jedno ze stěžejních děl českého písemnictví.
Pochází z počátku 14. století, záznamy končí rokem 1314. Podle
svého nejdůležitějšího zdroje bývá označována též jako Kronika boleslavská. Kronika je anonymní a označení přívlastkem „Dalimilova“ se
objevuje až v 17. století. Rozborem informací, které autor v díle podal,
lze dovozovat, že byl na svoji dobu vysoce vzdělaný, zřejmě šlechtic, případně duchovní s nižším svěcením.
Kronika obsahuje celkem 106 kapitol. Na začátku líčí stavbu babylónské věže, následující boží trest, zmatení jazyků a rozchod lidí do různých částí světa. Pokračuje chronologicky řazenými příběhy z historie Čech počínaje osídlením našeho území praotcem Čechem, pověstmi o Libušině
proroctví, o Přemyslu Oráčovi a o Dívčí válce. Končí v období vlády Jana Lucemburského v roce svého dopsání
(1314), existuje ale i několik pozdějších dodatků, které však patrně nenapsal původní autor.
Z textu je zřejmý kronikářův odpor proti cizincům, zejména Němcům. Čerpá ze starší kronikářské tradice, oslavuje historii českého státu a vyzdvihuje úlohu české šlechty v království po vymření Přemyslovců
a v období nástupu Lucemburků na trůn. Již ve 14. a 15. století bylo vytvořeno mnoho jejích opisů. Pro své silně
vlastenecké ladění byla předmětem zvýšeného zájmu vždy v dobách národního útisku.
Autorem výtvarného návrhu emise je Profesor Zdeněk Ziegler, autorem rytiny obálky prvního dne je
grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 864 a platí od 14. října 2015 do odvolání.
Praha 30. září 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostného poštovního aršíku „Česká státnost“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. října 2015 příležitostný poštovní aršík se dvěma různými známkami nominální hodnoty 27 Kč a 3 kupony z emise Česká státnost.
Na první známce je odhalení pomníku Mistra Jana Husa k pětistému výročí upálení. Dlouho připravované oslavy byly zakázány, ale odhalení pomníku Mistra Jana Husa v den 500. výročí upálení bylo přesto jasnou
demonstrací zcela konkrétních národních tužeb. K postavě Mistra Jana Husa a božích bojovníků byla přidána
i skupina pobělohorských exulantů, která připomíná zoufalství nad ztrátou vlasti.
V levém kupónu aršíku je praporem roty „Nazdar“ připomenuto formování legií ve Francii a jejich bojové
nasazení v prostoru kolem Arrasu. Pod praporem je kopie kříže Jana Lucemburského z Kresčaku. U vesnice La
Targette je hřbitov československých příslušníků roty „Nazdar“, která zde byla v bitvě u Arrasu dne 9. května
1915 zdecimována. V roce 1924 z iniciativy spolku Sdružení československých dobrovolníků ve Francii zde
bylo zakoupeno místo pro stavbu památníku pro padlé československé vojáky ve Francii a postupně tu byly
shromažďovány jejich ostatky ze všech bojišť západní fronty z let 1915–1918. Po roce 1945 sem byly přeneseny
i ostatky padlých československých vojáků z roku 1940 i z konce 2. světové války u Dunkerque, včetně 29 našich
letců. Uprostřed hřbitova stojí kamenný kříž, který je kopií „Českého kříže“ (Croix de Bohême), jehož originál
stojí v polích nedaleko od Kresčaku – Crecy-en-Ponthieu a připomíná smrt slepého českého krále Jana Lucemburského v boji dne 26. srpna 1346.
Dále v levém kupónu je v letecké kukle M. R. Štefánik, který ve válce viděl hlavně možnost osamostatnění
Slováků, které hned od začátku spojoval s Čechy a pokoušel se o vytvoření česko-slovenské dobrovolnické jednotky.
V levé spodní části aršíku je změť ještě živých a již mrtvých, zuřivě útočících a bezmocně padajících
Čechů na pozadí křížů, symbolů utrpení i naděje. Jsou tu umístěny i fiktivní policejní portréty k trestu smrti
odsouzených českých politiků K. Kramáře a A. Rašína, budoucího předsedy vlády a ministra financí. Válečná
hysterie vedla monarchii k zostřování sankcí proti národním projevům. T. G. Masaryk a E. Beneš emigrovali,
aby se vyhnuli perzekuci. Byly rozpuštěny české spolky, byl vydán zákaz používání češtiny v úředním styku.
Byly zakazovány knihy o české minulosti, české časopisy, cenzura „čistila“ učebnice i repertoár divadel, došlo
k uzavření školních knihoven.
Na druhé známce ve spodní části aršíku je zobrazena válečná „Pieta“.
V levé části nahoře je připomenutí jedné z nejzákeřnějších zbraní – použití bojového plynu u Ypres.
Vpravo nahoře je pohled na námořní konflikt.
Vpravo dole jsou někteří aktéři světového konfliktu: ruský car Mikuláš II., generál Hindenburg, pozdější
německý prezident, anglický král Jiří V., císař Vilém II.
Pruský, maršál Ferdinand Foch, japonský císař Taišó,
císař František Josef I. a W. Churchill, v té době první
lord admirality – ministr námořnictví.
V pravé části horního kupónu je portrét Tomáše
Garrigue Masaryka. Za první světové války Masaryk
opustil svůj původní názor, že by Rakousko-Uhersko
bylo možné reformovat do moderního svazku autonomních zemí. Masaryk v lednu 1915 odjel do Švýcarska.
Předložil britskému ministru zahraničí memorandum
Independent Bohemia, v němž navrhl znovuzřízení Čech
jako samostatného státu. Dne 6. července 1915 pronesl
v Reformačním sále Univerzity v Ženevě svůj slavný
projev k pětistému výročí Husova upálení, ve kterém
vyhlásil boj habsburské nadvládě: „Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí
budeme se hájiti třeba železem.“ V blízkém Chamonnix
pod Mont Blankem ve Francii se Masaryk setkává se
Štefánikem.
V ose aršíku úplně dole je rudý květ máku. „Na flanderských polích máky kvetou mezi kříži, řadu za řadou,“
tato slova z básně kanadského poručíka Johna McCraea,
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kterou v roce 1915 napsal na počest padlého přítele, se velmi rychle rozšířila a přispěla k tomu, že vlčí mák začal
být spojován s pietou za zahynuvší oběti válečných konfliktů. Už po staletí vyráží mák na všech bitevních polích.
Zřejmě za to může vápno, které do půdy proniká ze sutin.
Nad všemi událostmi vlají vlajky zúčastněných států. V tomto aršíku se už nenápadně vynořuje i červenobílá bikolóra.
V levém okraji aršíku je aplikována stříbrná folie v podobě dvou husitských praporů.
Autorem aršíku je akademický malíř Jan Maget a autorem rytin FDC je grafik a rytec Václav Fajt.
Známky o rozměrech obrazové části 40 x 50 mm v aršíku po 2 kusech o rozměrech 108 x 165 mm vytiskla
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známky mají katalogové číslo 865–866 a platnost od 14. října 2015 do odvolání.
Praha 30. září 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

36.

Vydání výplatní písmenové známky „Vlajka České republiky“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. října 2015 samolepicí výplatní poštovní známku s natištěným písmenem „A“ z emise Vlajka České republiky. 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.
Vlajka České republiky je podle zákona č. 3/1993 Sb., o státních
symbolech České republiky jedním ze státních symbolů České republiky.
Způsob používání stanoví zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky.
Po vyhlášení nezávislé a unitární Československé republiky roku 1918
vyvstal problém jakou mít jako nezávislý stát vlajku, která by mohla stát reprezentovat ve světě. Zpočátku se používala dvojbarevná bíločervená vlajka.
Speciálně určená komise dostala na popud univerzitního profesora G.
Friedricha roku 1919 úkol vytvořit návrh vlajky. Bylo vytvořeno několik návrhů,
ze kterých nejvíce kladných ohlasů sklidil návrh na horizontální bikolóru, která byla doplněna modrým klínem,
který sahal do 1/3 vlajky. Autorem tohoto návrhu byl státní úředník Jaroslav Kursa. Po úpravách byl klín prodloužen a sahá do 1/2 vlajky. Podoba vlajky byla následně poslanci dne 30. března 1920 vyhlášena a uznána
a stala se oficiální vlajkou Československa na celou dobu jeho trvání, až do roku 1992. V době svého vzniku byla
jednou z prvních oficiálních vlajek na světě používajících klín. Po zániku federativního Československa původní
československou vlajku převzala od 1. 1. 1993 Česká republika jako jeden z nástupnických států.
Autorem výtvarného návrhu je akademický malíř Pavel Hrach.
Známka o rozměrech obrazové části 27 x 17 mm s atypickým tvarem raznice, bude vydávána v tiskových
listech po 40 kusech od každé známky a vytiskla je Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 867 a platí od 14. října 2015 do odvolání.
Praha 30. září 2015
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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