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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 zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.
____________________________________________
39
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU SE ZNÁMKOU
800 LET OD VYHLÁŠENÍ ZLATÉ BULY SICILSKÉ KRÁLEM FRIDRICHEM II.
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 19. září 2012 příležitostný poštovní aršík s jednou
známkou nominální hodnoty 49 Kč věnované 800. výročí vyhlášení Zlaté buly sicilské.
Na známce je vyobrazena pečeť z ustavujícího dokumentu Zlaté buly sicilské.
Zlatá bula sicilská je souborem tří navzájem provázaných listin, jejichž
význam v dějinách českého státu procházel podstatnými proměnami. Přemyslu
Otakarovi I. ji 25. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II., jako
odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu.
Název listiny, resp. listin, je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena.
Fridrich II. jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království.
Jedinečnost Zlaté buly sicilské bývá často spatřována ve skutečnosti, že
českému panovníkovi byla královská hodnost přiznána poprvé dědičně. Ve
skutečnosti už privilegium z roku 1158 pro knížete Vladislava II. obsahuje pasáž
o dědicích královské hodnosti. Přemysl Otakar I. musel o dědičnost svého království
ještě svést tuhý boj.
Fridrich II. dále potvrdil, že udělí královské znaky každému, kdo bude zvolen
v Čechách. Tím bylo zachováno právo české šlechty na volbu svého panovníka.
Přemysl Otakar I. se snažil tento nárok šlechty potlačit, avšak neúspěšně.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je grafik
a rytec Miloš Ondráček.
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Známku o rozměrech 40 x 50 mm na výšku na aršíku o velikosti 95 x 120 mm vytiskla PTC Praha, a.s.
ocelotiskem z plochých desek v barvách modré, hnědé a červené.
Známka má katalogové číslo 741 a platí od 19. září 2012 do odvolání.
Praha 6. září 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

40
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SVĚTOVÝ DEN POŠTY – POŠTOVNÍ MUZEUM VYŠŠÍ BROD
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. října 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 26 Kč ke Světovému dni pošty. Na známce je vyobrazen stolní telefon firmy Ericsson z roku 1891
a nápis Poštovní muzeum Vyšší Brod.
Pobočka pražského Poštovního muzea se nachází v malebném jihočeském městě Vyšší Brod poblíž hranic
s Rakouskem. Vlastní muzejní expozice je umístěna v rozsáhlém areálu cisterciáckého kláštera. Je zde vystavena
rozsáhlá expozice dějin poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od roku 1526 do současnosti na ploše 1800 m²,
největší sbírka vozů a kočárů z 19. století v České republice, historické poštovní stejnokroje, vývěsní štíty, pokladny,
schránky, mapy, ukázky korespondence, staré psací potřeby, výplatní a orážecí stroje, rekonstrukce poštovních
úřadoven z 18. a 20. století, telegrafní, dálnopisné a telefonní přístroje. Právě telekomunikační část expozice je
tentokráte námětem poštovní známky. Poštovní muzeum Praha i pobočka ve Vyšším Brodě je organizační součástí
České pošty, s.p.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Dušan Kállay, autorem liniové kresby a rytiny
obálky prvního dne vydání je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla PTC Praha, a.s. plnobarevným ofsetem s liniovou kresbou
v tiskových listech po 35 kusech. Na tiskových listech je na okraji natištěn čárový kód.
Známka má katalogové číslo 742 a platí od 3. října 2012 do odvolání.
Praha 6. září 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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41
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
LEGENDY MASARYKOVA OKRUHU V BRNĚ – FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ (1927–2000)
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. října 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 18 Kč věnovanou legendě Masarykova okruhu v Brně – Františku Šťastnému. Na známce je
vyobrazen František Šťastný jedoucí na motorce.
František Šťastný (12. listopad 1927 – 8. duben 2000) byl český silniční motocyklový závodník, který se už za
svého života stal legendou. Jako patnáctiletý začínal závodit na kole, v roce 1948 dokonce reprezentoval v I. ročníku
cyklistického Závodu míru.
Svého prvního motocyklového závodu se zúčastnil na jaře 1947 na motocyklu
DKW pod jménem svého nevlastního bratra, protože sám ještě nevlastnil řidičský
průkaz. V roce 1953 byl přijat jako závodní jezdec do Jawy, s jejíž značkou spojil
celý zbytek své závodnické kariéry. Spolu s Gustavem Havlem pro ni vybojoval řadu
úspěchů. Na stroji Jawa se František Šťastný stal pětkrát mistrem Československa:
1956: v kategorii 500 ccm, 1958: 350 ccm, 1959: 350 ccm, 1960: 250 ccm, 1965:
350 ccm.
Po skončení aktivní kariéry motocyklového závodníka působil v motoristické
redakci Československé televize jako sportovní komentátor motoristických
sportovních přenosů.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Ladislav
Kuklík, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm vytiskla PTC Praha, a.s. rotačním
ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvách světle modré, šedé,
tmavě modré a červené v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 743 a platí od 3. října 2012 do odvolání.
Praha 6. září 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
42
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
LEGENDY MASARYKOVA OKRUHU V BRNĚ – LOUIS CHIRON (1899–1979)
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. října 2012 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 18 Kč věnovanou další legendě Masarykova okruhu v Brně – Louisovi Chironovi. Na známce je
vyobrazen Louis Chiron jedoucí v autě.
Louis Chiron (3. srpen 1899, Monte Carlo, Monako – 22. červen 1979, Monte
Carlo, Monako) byl monacký pilot Formule 1. Byl jedním z nejlepších předválečných
závodníků. Zúčastnil se mnoha významných závodů a reprezentoval nejslavnější
automobilové značky, od Bugatti přes Mercedes a Delage až po Alfu Romeo. V letech
1931 až 1933 zvítězil ve Velké ceně Československa na Masarykově okruhu s vozy
Bugatti (1931 a 1932) a Alfa Romeo (1933). Jeho nezapomenutelný styl jízdy dal
vzniknout okřídlenému rčení „jede jako Chiron“, jímž jsou i v současnosti častováni
riskantně jedoucí šoféři. Louis Chiron prožíval neobyčejně dlouhou sportovní kariéru.
Ještě na Grand Prix Monaka 1955, kde slavil své 56. narozeniny, s vozem Lancia D50
vybojoval šesté místo.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Ladislav
Kuklík, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
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Známku o rozměrech 23 x 40 mm vytiskla PTC Praha, a. s. rotačním ocelotiskem v barvě černé kombinovaným
hlubotiskem v barvách okrové, šedé, modré a červené v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 744 a platí od 3. října 2012 do odvolání.
Praha 6. září 2012
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
43
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY
GRATULAČNÍ MOTIV – ORCHIDEJE „A“ S KUPONY PRO PŘÍTISKY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. října 2012 výplatní poštovní známku s kupony
určenými pro přítisky s natištěným písmenem „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní –
standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 10 Kč.
Na gratulační známce je vyobrazena orchidej Paphiopedilum venustum.
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony.
Tiskový list je na pravém okraji doplněn třemi kupony s motivy orchidejí: Dracula
bella, Phalaenopsis amboinensis a Dendrobium tobaense. Na kuponech je k datu
vydání vytištěna orchidej Cattleya leopoldii. Na horním a dolním okraji tiskového
listu jsou vyobrazeni ptáci a motýli. Na pravém a levém okraji jsou nápisy
„Orchideje / Orchideae“. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž
budou dodatečně zhotovovány přítisky dle přání zákazníka.
Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí malíři a grafici Libuše
a Jaromír Knotkovi.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla PTC
Praha, a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 745 a platí od 3. října 2012 do odvolání.
Praha 6. září 2012

Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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