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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.
29.

Vydání výplatní poštovní známky „Sv. Václav“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 31. èervence 2013 výplatní poštovní známku
„Sv. Václav“ nominální hodnoty 13 Kè.
Svatý Václav (asi 907–28. záøí 935) byl èeský kníže a svìtec, který je
považován za hlavního patrona èeské zemì a symbol èeské státnosti.
Byl vychováván svou babièkou sv. Ludmilou a vzdìlával se v Písmu
(svatém) a v Písmu (psaném) na Budèi. Jako kníže, po porážce saským králem
Jindøichem Ptáèníkem, dokázal zachovat suverenitu èeského státu a založil
Chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavraždìn ve Staré Boleslavi, sídle
svého bratra Boleslava, který díky tomu pøevzal vládu. Po smrti zaèal být
Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost, vlastnoruèní pìstování vína
a obilí pro svaté pøijímání, péèi o chudé, otroky a vìznì, stavìní kostelù, kácení
šibenic ap. Pozdìji se stal symbolem èeského státu, napø. v Kodexu vyšehradském, na mincích nebo na Myslbekovì pomníku.
Autorem výtvarného návrhu známky je akademický malíø Jan Kavan, autorem liniové kresby je grafik
a rytec Václav Fajt.
Známku o rozmìrech obrazové èásti 23 × 19 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. plnobarevným
ofsetem v tiskových listech po 100 kusech.
Známka má katalogové èíslo 772 a platí od 31. èervence 2013 do odvolání.
Praha 19. èervence 2013
Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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