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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.
5.

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostøedky: letoun Eugena Èiháka
Rapid, 1912“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 5. bøezna 2014 pøíležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 13 Kè z emise Historické dopravní prostøedky. Na známce je vyobrazen letoun Eugena Èiháka
Rapid, 1912.

Eugen Èihák se narodil 31. kvìtna 1885 v Chorvatsku, kde byl jeho otec zamìstnán. V roce 1889 se celá
jeho rodina pøestìhovala do Pardubic; zde Eugen Èihák vystudoval obchodní akademii. Poté byl až do roku 1909
zamìstnán v mladoboleslavské firmì Laurin & Klement. V tomto roce se Èihák pouští se svým bratrancem Janem
Kašparem, prvním èeským letcem, do vývoje a výroby jejich prvního letadla. Svùj první let Èihák uskuteènil
16. èervence 1911, ale kvùli technickým problémùm musel pøedèasnì pøistát. Uvádí se, že bìhem let 1911–1914
Èihák absolvoval 33 letù. Dne 7. kvìtna 1913 získal Èihák mezinárodní pilotní diplom FAI s poøadovým èíslem 51. Svou leteckou kariéru však po 1. svìtové válce neobnovil. Spolu se svým bratrem provozoval nákladní
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autodopravu a živil se jako letecký mechanik, pozdìji i správce letištì v Kbelích a Ruzyni. Bìhem 2. svìtové války
pracoval v autodopravì a po krátkém pováleèném období slávy Eugen Èihák umírá 8. kvìtna 1958 v Praze.
Eugen Èihák bìhem svého života zkonstruoval 16 letadel. Jeho nejzdaøilejším modelem byl Rapid z konce
roku 1912, který dosahoval tehdy pozoruhodné rychlosti až 130 km/h.
Autorem výtvarného návrhu emise a jednotné typografie emise je akademický malíø Pavel Sivko, autorem
rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoò.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek letoun Eugena Èiháka: Rapid, 1912
a 25 ks známek prototyp 1. èeskoslovenského vozu pro Metro Praha).
Známka má katalogové èíslo 799 a platí od 5. bøezna 2014 do odvolání.
Praha 20. února 2014

6.

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

Vydání pøíležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostøedky: prototyp 1. èeskoslovenského vozu pro Metro Praha“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 5. bøezna 2014 pøíležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 13 Kè z emise Historické dopravní prostøedky. Na známce je vyobrazen prototyp 1. èeskoslovenského vozu R1 pro Metro Praha.
Soupravy R1 byly pùvodnì vyvinuty firmou ÈKD pro pražské metro, avšak do pražského metra se vùbec
nedostaly.

Souprava se zaèala vyvíjet v roce 1968 a v roce 1971 musela být dokonèena. Velké omezení pøi zadání se
týkalo hmotnosti, a to z dùvodu pøetížení Nuselského mostu (tehdy Gottwaldùv), který nebyl stavìn na tak velkou
zátìž.
Z tìchto dùvodù byl vùz z lehkých hliníkových slitin a laminátu a velmi moderní koncepce. Bohužel dva
vyrobené prototypy, pøestože snesly všechny provozní a zátìžové testy na drážním zkušebním okruhu ve Velimi
a na nedokonèené trati v okolí depa Kaèerov, nikdy s pasažéry nejezdily. Shodou dosud nevysvìtlených okolností
došlo v lednu roku 1972 k „odbrždìní“ jedné soupravy R1, která pøi nárazu narazila do druhé soupravy R1, a tím
byly obì soupravy totálnì znièeny. Pøi nehodì byl zranìn hlavní konstruktér Antonín Honzík. Jen dva nepoškozené vozy z obou souprav byly pøevezeny do Technického muzea v Brnì, kde souprava zrezivìla (1988).
Na dlouhá desetiletí nás potom, vozy zastaralé konstrukce EÈS, zásoboval dodavatel z Mitišèi (SSSR).
Kvùli tìžkým sovìtským soupravám muselo být dokonce generálnì opraveno (zpevnìno) drážní podloží v útrobách Nuselského mostu.
Autorem výtvarného návrhu emise je Jiøí Dufek, autorem rytiny obálky prvního dne je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoò. Jednotná typografie emise je od akad. malíøe a grafika Pavla Sivka.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek letoun Eugena Èiháka: Rapid, 1912
a 25 ks známek prototyp 1. èeskoslovenského vozu pro Metro Praha).
Známka má katalogové èíslo 800 a platí od 5. bøezna 2014 do odvolání.
Praha 20. února 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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Vydání pøíležitostné poštovní známky „150 let èeského hasièstva“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 5. bøezna 2014 pøíležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 13 Kè z emise 150 let èeského hasièstva. Na známce je vyobrazen historický hasicí vùz a hasiè hasící
požár domu.

Boj èlovìka proti požárùm zahrnuje celé lidské dìjiny, pøesnìji snahu o zvládnutí ohnì, protože oheò má
ve vývoji spoleènosti velký význam a stal se jedním z civilizaèních prvkù. O zaèátcích bojù s ohnìm se doèítáme
v 10. stol. pø. n. l., kdy stavitel Vitruvius žijící za Caesara a Augusta popisuje, že již pøed 200 lety uèený Ktesibius
z Alexandrie zhotovil hasièské èerpadlo. Tyto støíkaèky byly používány v Egyptì, Øímì a také na Øímany obsazeném území – v podstatì s rùznými vylepšeními se používaly až do 18. stol.
Velké požáry støedovìkých mìst vedly k tomu, že panovníci èi pøedstavitelé mìst vydávali smìrnice, jak
požárùm zabraòovat a jak je hasit. Zde hrály velkou úlohu cechy – jim byly pøidìleny úkoly, jak a s èím pomáhat
pøi hašení požárù. Obdobnì pak tomu bylo v následujících stoletích na feudálních panstvích. Požární instrukce
byly v podstatì stejné, jen podrobnìjší. Snahy Marie Terezie vytvoøit pevný, centralizovanì øízený stát našly
odezvu i v požární ochranì, když v r. 1751 vydala Øád k hašení ohnì.
Dùležitou zmìnu pøinesl vynález parního stroje, který velmi ovlivnil rozvoj požární techniky – parní støíkaèky byly výkonnìjší a umožòovaly dopravit vodu na vìtší vzdálenosti. Byly ale drahé a vyžadovaly odbornou
obsluhu, což vedlo k tomu, že ve velkých mìstech a závodech byly ustavovány skupiny profesionálních pracovníkù, které mìly na starosti hašení požárù.
Revoluèní rok 1848 pøinesl v Rakousku jisté uvolnìní, mimo jiné i spolèovací a shromažïovací právo.
V menších mìstech, která nemìla peníze, aby si vydržovala placené hasièské sbory, docházelo postupnì ke vzniku
dobrovolných hasièských sborù.
První èeský hasièský sbor v Èechách byl založen v roce 1864 ve Velvarech. Velký význam pro další rozvoj
dobrovolného hasièstva v èeských zemích mìla pomoc èlenù pražského sboru placených hasièù, kteøí mìli povoleno provádìt výcvik v mimopražských hasièských sborech. V uvedené dobì vznikaly v øadì míst tìlovýchovnìhasièské jednoty, které se pozdìji rozdìlily na Sokol a Sbor dobrovolných hasièù.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø Adolf Born, autorem rytiny obálky prvního dne je
grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové èíslo 801 a platí od 5. bøezna 2014 do odvolání.
Praha 20. února 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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