ČESKÝ DESIGN: VÁCLAV KRÁL
příležitostná písmenová poštovní známka
Datum vydání:

2. 10. 2019

Nominále:

zastoupeno písmenem „A“, které odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních
poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč

Výtvarný návrh:

Pavel Sivko

Rytina FDC:

Jaroslav Tvrdoň

Rozměr obrazu známky:

40 x 23 mm

Tiskové listy:

á 50 ks známek

Způsob tisku známky:

plnobarevný ofset v nákladu 500 000 ks

Způsob tisku FDC:

ocelotisk z ploché desky v nákladu 3 200 ks

Námět známky:

model sportovního vozu Tatra, který navrhl český designer
Václav Král
Václav Král byl český automobilový designér, konstruktér a
závodník. Václav Král se narodil 27. září 1936 v Ostravě. V
roce 1956 absolvoval Vyšší průmyslovou školu automobilní a
leteckou v Mladé Boleslavi. Dvacet let poté aktivně závodil
(motocyklové soutěže, autokros, formule). Do roku 1960
pracoval v konstrukci karosérií AZNP Mladá Boleslav a
následně ve Výzkumném ústavu energetickém. Od roku 1994
poté vyučoval i na ČVUT. Od 50. let minulého století kreslil a
psal do mnohých motoristických časopisů. Pro československé
firmy též kreslil tzv. rentgenové obrazy jejich výrobků. Věnoval
se i propagační grafice. V 70. letech minulého století se
představil jako tvůrce závodních automobilů značky Metalex.
Vytvořil karoserie závodních vozů formule Easter a Mondial,
Škoda Buggy a Spider a dalších více než 20 vozidel. Mezi
nejznámější Králova díla patří automobil Tatra MTX V8, Dioss
Rebel a Tatra Prezident. Věnoval se i průmyslovému designu,
mimo designu automobilů také navrhoval balicí a laminovací
stroje, počítače či vrtačky. Václav Král zemřel 26. října 2005.

Námět FDC:

skici modelů aut a rýsovací potřeby, které symbolizují
designerův pracovní stůl

Známkový sešitek:

malé tiskové listy s 8 známkami a 4 potištěnými kupony
8xA

Nominále sešitku:
Námět na kuponech:

návrhy elektromobilů od stejného designéra v různém barevném
provedení

Kat.č.
1045
Sešitek: TL1045

Nominále
A
8xA

Česká pošta, s.p. – PostFila


19,00
10,00
152,00

FDC
35,00

