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SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY 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. poštovní známky vydává Ministerstvo informatiky ČR. Vydání
poštovní známky Ministerstvo informatiky ČR zveřejní v Poštovním věstníku.
____________________________________________
13
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
200. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. května 2005 příležitostnou poštovní známku 200. výročí
bitvy u Slavkova určenou k propagaci Evropské výstavy poštovních známek BRNO 2005, která se bude konat na
Brněnském výstavišti ve dnech 10. - 15. května 2005.
Známka nominální hodnoty 19 Kč zobrazující Mohylu míru a portrét císaře Napoleona I. vychází společně
v České republice a ve Francii. Známka je doplněna textem Slavkov 1805-2005.
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Bitva tří císařů - tak bývá nazýván jeden z největších vojenských konfliktů, k jakým na našem území došlo. Dne
2. prosince 1805 se utkala spojenecká vojska ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. s armádou
francouzského císaře Napoleona I. na pahorcích a v údolích mezi Brnem a Slavkovem. Proti sobě bojovalo na 90 000
spojeneckých a 70 000 francouzských vojáků. Napoleon sledoval první hodiny bitvy z malé vyvýšeniny zvané Žuráň.
Odtud vydal v 8.30 hod. povel k útoku. Skvělou strategií se mu podařilo nepřátelská vojska rozdělit a zahnat na útěk.
Z popudu brněnského kněze prof. A. Slováka a podle projektu architekta J. Fanty (1856-1954) byl v letech 1910-1912
vystavěn na Prateckém kopci, v místech rozhodujících a nejtvrdších bojů, kamenný secesní památník obětem bitvy Mohyla míru. Ostatky padlých nalezené na bojišti byly uloženy v jejím osáriu. Každoročně se ve dnech výročí bitvy
konají vzpomínkové akce. Vyvrcholením oslav je rekonstrukce slavkovské bitvy pod kopcem Santonem, které se
zúčastňují i cizinci.
Autorem výtvarných návrhů celé české emise a návrhu francouzské známky, která má jen textové a drobné
grafické odlišnosti, je ak. malíř, grafik a medailér Karel Zeman, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň, rytinu
francouzské známky provedl rytec Claude Jumelet.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, modré, růžové a červené. V české modifikaci je arch se 40
známkami doplněn dvěma kupony polovičních rozměrů, které se střídají ve sloupci pod sebou na obou okrajích archu.
Na prvním kuponu je kresba Napoleona na balkoně Místodržitelského paláce (dnes Moravská galerie v Brně), na
druhém je kresba šavlové tašky, šavle a pistole.
Známka má katalogové číslo 434 a platí od 4. května 2005 do odvolání.
Praha 28. dubna 2005
Michal Frankl, v. r.
I. náměstek ministra informatiky
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
200. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. května 2005 příležitostný poštovní aršík s jednou
známkou nominální hodnoty 30 Kč ke 200. výročí bitvy u Slavkova. Aršík je určen k propagaci Evropské výstavy
poštovních známek BRNO 2005.
Na aršíku je olejomalba francouzského malíře L.-F. Lejeuna z r. 1808 zachycující atmosféru v předvečer bitvy,
kdy Napoleon se svými generály vyslýchá moravské sedláky. Obraz se nachází v zámku Versailles. Aršík je doplněn
logem a textem EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005 a dalšími nápisy NAPOLEON
PŘED BITVOU U SLAVKOVA, LOUIS-FRANÇOIS LEJEUNE (1775-1848).
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Autorem grafické úpravy emise je ak. architekt Zdeněk Ziegler, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech 54,5 x 44,5 mm na šířku v aršíku o rozměrech 140 x 111 mm na šířku vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě černé kombinovaným barevným ofsetem. Rytina se vyskytuje
pouze ve známce.
Známka má katalogové číslo A 435 a platí od 4. května 2005 do odvolání.
Praha 28. dubna 2005
Michal Frankl, v. r.
I. náměstek ministra informatiky
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
EUROPA
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. května 2005 příležitostnou poštovní známku EUROPA
nominální hodnoty 9 Kč. Společným námětem vyhlášeným Asociací veřejných evropských poštovních operátorů
PostEurop byla pro letošní rok Gastronomie. Známka zobrazuje jedno z českých národních jídel - pečenou husu
s knedlíky a zelím doplněné půllitrem piva. V levém dolním rohu známky je logo EUROPA.

Autorem výtvarných návrhů emise je autor kresleného humoru Jiří Slíva, autorem rytiny je ak. malíř, grafik
a rytec Pavel Kovářík.
Známku o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem v tiskových
listech po 6 kusech. Na středu dolní části tiskového listu je umístěn jako ochranný prvek hologram České pošty totožný
s hologramem na poštovních dopisnicích.
Známka má katalogové číslo 436 a platí od 4. května 2005 do odvolání.
Praha 28. dubna 2005
Michal Frankl, v. r.
I. náměstek ministra informatiky
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VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
200. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 4. května 2005 dopisnici
s natištěnou příležitostnou poštovní známkou 200. výročí bitvy u Slavkova nominální
hodnoty 7,50 Kč. Dopisnice je věnována propagaci Evropské výstavy poštovních
známek BRNO 2005. Obraz známky tvoří grafická kompozice městského znaku nad
nápisem BRNO, brněnského draka a dřevěného kola jako u natištěné známky na
příležitostné dopisnici 6,50 Kč, jejíž vydání bylo oznámeno dne 31. října 2003
sdělením 108 Poštovního věstníku, částkou 11/2003.
V obrazové části dopisnice je vrch Santon, který se nachází v katastru obce Tvarožná asi 10 km od Brna. Tento
název mu dali v roce 1805 napoleonští vojáci, jimž sloužil jako významný strategický bod. Koncem listopadu 1805 jej
obsadili vojáci francouzského pluku generála Clappereda a důkladně se zde opevnili třemi pásy zákopů, které jsou na
svazích kopce dobře patrné dodnes. Jejich pozice byla posílena osmnácti těžkými děly. Francouzští vojáci před bitvou
strhli kapličku na vrcholu kopce, která byla v roce 1832 znovu vybudována. V její blízkosti je dnes umístěna věrná
replika francouzského děla z doby slavkovské bitvy. Obrazová část dopisnice je doplněna texty 200. výročí bitvy
u Slavkova 1805-2005, Vrch Santon, EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005 a logem
výstavy.
Autorem grafické úpravy dopisnice je grafik Karel Dvořák. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin
Praha, a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 12,50 Kč a platnost od 4. května 2005 do odvolání.
Praha 28. dubna 2005
Michal Frankl, v. r.
I. náměstek ministra informatiky
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
SVĚTOVÝ ROK FYZIKY 2005
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 25. května 2005 příležitostnou poštovní známku Světový rok
fyziky 2005 v nominální hodnotě 12 Kč. Světový rok fyziky byl vyhlášen z podnětu Evropské fyzikální společnosti
a Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku. Rok 2005 byl zvolen s ohledem na 100. výročí publikace
základních prací Alberta Einsteina v relativistické a kvantové fyzice. Účelem Světového roku fyziky je připomenout
velké výsledky, kterých fyzika dosáhla v uplynulém století a poukázat na problémy, které může pomoci řešit, např.
dostatek energie, nové materiály, dopravu, komunikace, informatiku, životní prostředí i lidské zdraví. Albert Einstein
působil v letech 1911-12 na univerzitě v Praze. Na známce je znázorněno logo Světového roku fyziky 2005 (světelný
kužel) a Einsteinův postulát o konstantní rychlosti světla. Uvedené prvky jsou součástí relativistické fyziky a vzájemně
se doplňují. Dále je na známce jméno Alberta Einsteina a text Světový rok FYZIKY 2005.
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Autorem výtvarných návrhů emise je ak. architekt Zdeněk Ziegler, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, zelené, modré a červené v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 437 a platí od 25. května 2005 do odvolání.
Praha 28. dubna 2005
Michal Frankl, v. r.
I. náměstek ministra informatiky
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
DĚTEM
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 25. května 2005 příležitostnou poštovní známku nominální
hodnoty 7,50 Kč věnovanou dětem.
V 70. letech minulého století napsal Václav Čtvrtek pro děti „Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka
a Vochomůrky“. Výtvarník, scénárista a režisér animovaných filmů Zdeněk Smetana, který tyto pohádky ilustroval,
zpracoval příběhy lesních skřítků pro oblíbený dětský televizní program „Večerníček“. Na známce jsou dovádějící
Křemílek a Vochomůrka spojeni společnou dlouhou barevnou šálou. Známka je doplněna textem „dětem“.

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Zdeněk Smetana, autorem rytin je ak. malíř, grafik
a rytec Jiří Bouda.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žlutozelené, žluté a červené v tiskových listech po 30 kusech. Kromě
známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 2 kupony. Na kuponu stejného rozměru
a barev je motýlí holčička.
Známka má katalogové číslo 438 a platí od 25. května 2005 do odvolání.
Praha 28. dubna 2005
Michal Frankl, v. r.
I. náměstek ministra informatiky
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VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
700. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA NOVÝ BYDŽOV

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 25. května 2005 k 700. výročí založení města Nový Bydžov
dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 7,50 Kč.
Nový Bydžov, původně královské město v pramenech poprvé připomínané v roce 1305, bylo založeno při řece
Cidlině jihovýchodně od Starého Bydžova na pravidelné geometrické osnově, která ve středověkém urbanismu nemá
obdoby. Již v roce 1325 se město pro dluhy Jana Lucemburského dostalo do držení Vartenberků, od roku 1516
Pernštejnů a od roku 1548 Valdštejnů. V roce 1569 se Nový Bydžov z poddanského vztahu vykoupil a stal se
královským věnným městem. Od roku 1999 je Nový Bydžov členem Sdružení devíti královských věnných měst. Ve
městě škol se udržuje tradice studentských merend, které tu studenti slavili již v polovině 18. století.
Obraz známky tvoří grafická kompozice městského znaku a textu Královské
věnné město NOVÝ BYDŽOV 700 let. V levé části dopisnice je na pozadí nejstarší
veduty města z let 1536-37 zobrazena Kniha svědomí z let 1311-1470 (druhá
nejstarší městská kniha v Čechách) a starý studentský prapor z poloviny 18. století,
nejvzácnější památka na novobydžovské studentské merendy. Kresba je doplněna
texty NOVÝ BYDŽOV - 700 - 1305-2005, město českých královen a studentských
merend.
Autorem grafické úpravy dopisnice je grafik Václav Kučera. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha,
a.s., barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.
Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 12,50 Kč a platí od 25. května 2005 do odvolání.
Praha 28. dubna 2005
Michal Frankl, v. r.
I. náměstek ministra informatiky
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