100 LET POŠTOVNÍHO MUZEA
příležitostný poštovní aršík

Datum vydání:

8. 8. 2018

Nominále:

a) 19 Kč + b) 23 Kč + c) 27 Kč

Výtvarný návrh:

Jan Maget a Eva Hašková

Rytina:

Václav Fajt

Rozměr obrazu známek:

26 x 40 mm

Rozměr aršíku:

175 x 116 mm

Aršík:

á 3 různé známky

Způsob tisku aršíku:

ocelotisk z ploché desky kombinovaný plnobarevným ofsetem

Způsob tisku FDC:

a-c) ocelotisk z ploché desky

Námět známek:

osobnosti spojené s historií Poštovního muzea:
a) Václav Dragoun, český poštovní úředník a první ředitel
Poštovního muzea (18. 12. 1918 – 1925)
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b) Jiří Karásek, poštovní inspektor Josef Jiří Karásek, jinak
také známý literát a představitel dekadentní poezie píšící pod
jménem Jiří Karásek ze Lvovic, druhý ředitel Poštovního
muzea (1925 – 1933)
c) Pavel Čtvrtník, nejdéle sloužící ředitel Poštovního muzea
(1977 – 2007), autor mnoha odborných publikací
Námět aršíku:

Poštovní muzeum bylo zřízeno 18. 12. 1918. Památky z dějin
poštovnictví měly dokládat svébytnost českého a slovenského
národa. Ve stejný den byla vydána i první československá
poštovní známka – „Hradčany“ podle návrhu Alfonse Muchy.
V počátečním období se úsilí soustředilo na sbírkovou činnost.
Po deseti letech byla otevřena expozice v přízemních
místnostech Karolina, budovy Karlovy Univerzity. Krátce poté
však bylo třeba najít nové působiště. Novým sídlem se stal
bývalý klášter sv. Gabriela na Smíchově. Veřejnosti se muzeum
opět otevřelo v únoru 1933. Po únoru 1948 přišlo další
uzavření. Přednost dostala filatelie, dějiny poštovnictví byly
opomíjeny. Výsledkem byl vznik stálé expozice poštovních
známek v prosinci 1953. Sály, které se věnovaly dějinám pošty,
telekomunikací a radiokomunikací, byly zrušeny. V bývalém
cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě byla v roce 1976
zpřístupněna expozice dějin poštovnictví. Byl také vyhledán
nový objekt pro pražské sídlo – barokní dům vyzdobený
malbami Josefa Navrátila. Slavnostní otevření se konalo
v srpnu 1988.

Námět FDC:

jednotlivé budovy Poštovního muzea:
a) areál kláštera sv. Gabriela, Praha 5 – Smíchov
b) areál cisterciáckého kláštera Vyšší Brod

c) Vávrův dům, Praha 1 – Nové Mlýny

Kat.č.
0988
0989
0990
A 0988

Nominále
19 Kč
23 Kč
27 Kč
69 Kč



69,00

69,00

FDC
35,00
39,00
43,00
117,00
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