PRAŽSKÉ MOTIVY
příležitostný písmenový poštovní aršík
Datum vydání:

25. 11. 2020

Nominále:

a) zastoupeno písmenem „E“, které odpovídá ceně za
obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – evropské země dle
Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění –
k datu vydání 39 Kč
b) zastoupeno písmenem „Z“, které odpovídá ceně za prioritní
obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g – mimoevropské země
dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění –
k datu vydání 45 Kč

Výtvarný návrh a rytina:

Martin Srb

Rozměr obrazu známek:
Rozměr aršíku:
Aršík:

50 x 40 mm; rozměr kuponů: 23 x 40 mm
102 x 150 mm
2 různé známky + 2 různé kupony

Způsob tisku aršíku:

kombinace ocelotisku z ploché desky (rytina pouze ve známce
„E“) s ofsetem v nákladu 32 000 ks

Způsob tisku FDC:
Námět známek v aršíku:

a,b) ocelotisk z ploché desky v nákladu á 2 900 ks
netradiční pohled na Pražský hrad od Národního divadla
Pražský hrad je bezesporu symbolem českého státu, je
nejvýznamnější českou památkou a zároveň jednou z
nejvýznamnějších kulturních institucí. Pražský hrad je též
památka UNESCO s více než tisíciletou tradicí. Od 9. století
býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je
sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní
rezidencí císaře Svaté říše římské.
Pražský hrad se rozkládá na ploše téměř 70 000 m². Hrad tvoří
rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých
architektonických slohů. Dobou rozkvětu bylo pro Pražský
hrad období vlády krále, a později císaře z rodu Lucemburků,
Karla IV. Ještě za vlády jeho syna Václava IV. pokračovala
výstavba Hradu. Za husitských válek a následujícího desetiletí
Hrad nebyl obýván, což způsobilo chátrání hradních budov a
opevnění. Další příznivá doba nastala až po roce 1483, kdy se
král z nové dynastie Jagellonců opět usídlil na Hradě. Spolu s
novým opevněním byly vystavěny obranné věže na severní
straně (Prašná věž, Nová bílá věž a Daliborka). Králové další
dynastie na českém trůnu, Habsburkové, zahájili přestavbu
Hradu na renesanční sídlo. Přestavba Hradu vyvrcholila za
vlády Rudolfa II., kdy se císař na Pražském hradě natrvalo
usídlil a začal jej proměňovat v důstojné a velkolepé středisko
říše. Se vznikem První československé republiky vyvstala i
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nutnost přestavby Hradu k jeho novým funkcím. Ta se stala
dílem architekta slovinského původu Josipa Plečnika a
realizována byla pod záštitou prezidenta republiky
T.G.Masaryka.
Námět kuponů:

motiv fasády Staroměstské mostecké věže – ledňáček uprostřed
zřásněné stuhy s uzlem dole
zdobný motiv spodní části stojanu pouličního osvětlení u
budovy Stavovského divadla

Námět FDC:

a) Šítkovská vodárenská věž s nádechem zelené barvy
b) Šítkovská vodárenská věž s nádechem modré barvy

Kat.č.
1100
1101
A 1100-1

Nominále
39 Kč
45 Kč
84 Kč



84,00

84,00

FDC
53,00
59,00
112,00
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