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Aktuální informace známkové tvorby 
1. Vlastní známky 

Vlastní známky jsou vždy majetkem toho, kdo si jejich výrobu objednal – tzv. Kupující, což je také odlišuje 

od ostatních poštovních známek. Např. první „Kupující - časopis Filatelie s.r.o.“ má již své vlastní známky, 

které Česká pošta nemá a ani nebude mít ve své distribuci. 

2. Úspěch české známky na poli světové filatelie 

 Známka České pošty "Wolfgang Amadeus 
Mozart" od výtvarnice Mariny Richterové uspěla v konkurenci 250 soutěžních známek z celého 
světa. V prestižní soutěži, pořádané Námětovou skupinou Hudba při Svazu německých filatelistů, 
obsadila krásné třetí místo. Stalo se tak poprvé ve dvanáctileté historii soutěže, kdy se známka 
z České republiky dostala mezi trojici oceněných. České známky tak znovu potvrdily fakt, že mají ve 
světě výborné renomé. Cenu YEHUDI MEHUNIN 2012 pro celkového vítěze nejlépe zpracované 
známky s hudební tématikou za rok 2011 získal Theodoros Kakoullis z Kypru, výtvarník a autor 
série známek "18. století - století hudebních skladatelů - Bach, Mozart a Beethoven". 

3. WIPA GRAND PRIX za rok 2010 
  

 Další ročník Velké ceny světové výstavy Wipa Vídeň proběhl počátkem září 2012. 
Hodnocen byl tentokráte známkový ročník 2010. Hodnotí se známky z celého světa, ale poštovní 
správy mohou přihlásit maximálně jednu poštovní známku. 
Česká pošta, s.p. navrhla za rok 2010 výplatní písmenovou poštovní známku „Poštovní muzeum 
Praha“ od slovenského výtvarníka a grafika Prof. Dušana Kállaye a s ryteckou rozkresbou Miloše 
Ondráčka. 
Se 122 body se česká poštovní známka umístila na 1. místě, před 2. Lichtenštejnskem (115 bodů) 
a 3. Slovenskem (99 bodů). V první desítce se na dalších místech umístily známky poštovních správ 
Švédska, Vatikánu, Ukrajiny, Chorvatska, Ruska, Německa a Islandu. 
V každoroční české anketě magazínu Práva a časopisu Filatelie jsou hodnoceny pouze české a 
jednotlivé známky, vytržené například z celkově graficky koncipovaného aršíku, aby bylo dosaženo 
„spravedlivého“ a hlavně jednotného hodnotícího hlediska. Stejný metr se tak dostává i těm 
známkám, co nemají to štěstí být umístěny v aršíku.  
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Rakouské ocenění záleží naopak na jednotlivých poštovních správách, zda nominuje samostatnou 
známku anebo výpravný aršík. Tím spíše přichází z Vídně velké ocenění, když za rok 2010 vyhrála 
česká výplatní archová známka tištěná ofsetem. Svoji roli v tom jistě hraje zdařilý poštovně 
historický námět poukazující na společnou poštovní historii, význam a roli pražského Poštovního 
muzea a jeho sbírek. Hlavním měřítkem je ale excelentní grafický návrh a přidaná rytecká 
rozkresba, která je typická pro českou známkovou tvorbu posledních let. Svoji vynikající roli splnila 
i Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., která známku vytiskla ve vysokém rozlišení a kvalitě.  
Pohár Grand Prix a diplom bude předán České poště, s.p. v sobotu 1. prosince 2012 ve Vídni. 
Břetislav Janík 
 

4. POZVÁNKA ZNÁMKOVÉ TVORBY 

Ve středu 3. 10. 2012 Vás srdečně zveme na 23. výstavku, která se bude konat jako obvykle v prostorách 
bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 v Jindřišské ulici 14 (ochoz nad 
dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk 
vydaných příležitostných známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic.  
Příležitostná známka „Světový den pošty – Poštovní muzeum Vyšší Brod“, nominální hodnota 26,- Kč, 
autor výtvarného návrhu Dušan Kállay, rytec FDC a liniové rozkresby Miloš Ondráček. 
Příležitostná známka „Legendy Masarykova okruhu v Brně – František Šťastný (1927 – 2000)“, nominální 
hodnota 18,- Kč, autor výtvarného návrhu Ladislav Kuklík, rytec Václav Fajt. 
Příležitostná známka „Legendy Masarykova okruhu v Brně – Luis Chiron (1899 – 1979)“, nominální 
hodnota 25,- Kč, autor výtvarného návrhu Ladislav Kuklík, rytec Václav Fajt. 
Výplatní písmenová známka „Gratulační motiv – orchideje, s kupony pro přítisky“, nominální hodnota A 
(10,- Kč), autoři výtvarného návrhu manželé Libuše a Jaromír Knotkovi. K této výplatní známce je vydaná 
obálka FDC. 
Účast přislíbili: manželé Knotkovi.  
Pan Kuklík svou účast do této doby nepotvrdil. Pan Kállay, Ondráček a Tvrdoň se omluvili. 

Program:  
v 15:00 hod. otevření výstavky  
v 15:30 hod. zahájení (s překvapením) 
v 16:30 hod. ukončení celé akce 

Přizpůsobte počet svých zásilek pro autogramiádu, aby se dostalo na všechny.  

 
5. Pamětní listy Známkové tvorby 

 
PLZ č. 24 „90 let České obchodní akademie v Teplicích“ bude v prodeji od 5. října 2012.  
Na PLZ je použita příležitostná známka „Malý státní znak ČR“ (Pofis č. 1), nominální hodnoty 3,- Kčs, 
s otiskem příležitostného razítka (viz. přehled PR).  
Náklad 2.200 ks, pořadová čísla 52901 - 55100. Prodejní cena 30,- Kč. 

Aktualizováno: 1. 10. 2012    
Marie Chábová 

vedoucí oddělení prodeje známkové tvorby 
Jindřišská 14, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 221 131 420 
GSM: +420 605 220 617 

e-mail: chabova.marie@cpost.cz 
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