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Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.
4.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „STOLETÍ JIŘÍHO HANZELKY A MIROSLAVA
ZIKMUNDA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. února 2019 příležitostný poštovní aršík z emise
STOLETÍ JIŘÍHO HANZELKY A MIROSLAVA ZIKMUNDA se dvěma známkami. Na levé známce s nominálem 45 Kč je zobrazen Miroslav Zikmund. Na pravé známce s nominálem 45 Kč je zobrazen Jiří Hanzelka.
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Jiří Hanzelka (1920–2003) a Miroslav Zikmund (*1919) se seznámili na škole. Když v roce 1947 mladí
absolventi ekonomie vyrazili do Afriky s cílem objet svět, loučil se s nimi před autoklubem v Opletalově ulici jen
hlouček jejich kamarádů a přátel. O tři a půl roku později byli při návratu již slavnými cestovateli. Jejich cesta
vedla nejprve do Afriky, kterou zdolali od severu až na jih. Překonali s automobilem Tatra 87 celou Núbijskou
poušť, vystoupali na Kilimandžáro, z Kapského města poté přepluli do Argentiny a vydali se na pouť po Jižní
a Střední Americe. Celkem za tři a půl roku spolu projeli 44 zemí a urazili přitom 111 000 kilometrů. Celou
svoji dlouhou cestu průběžně zprostředkovávali posluchačům v rozhlasových reportážích a posléze ji zachytili
i v knihách. Jejich druhá výprava v letech 1959–1964 směřovala do Asie a Oceánie. Svůj studentský sen si podruhé vyjeli splnit 22. dubna 1959, když s dvoučlenným doprovodným týmem a se dvěma vozy značky Tatra 805
odstartovali opět od budovy Autoklubu z pražské Opletalovy ulice. Na pět a půl let trvající výpravě procestovali
Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund tři desítky zemí.
Autory emise jsou Eva Hašková a Jan Maget. Autorem rytiny aršíku je grafik a rytec Václav Fajt.
Aršík je tištěn plnobarevným ofsetem kombinovaný ocelotiskem z plochy, velikost má 203 × 153 mm
a jednotlivé známky jsou 30 x 88 mm, aršík vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a. s.
Známky mají katalogová čísla 1019 (Miroslav Zikmund) a 1020 (Jiří Hanzelka) a platnost od 14. února
2019 do odvolání.
Praha 12. února 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostné poštovní známky „OSOBNOSTI: RUDOLF TOMÁŠ JEDLIČKA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 14. února 2019 příležitostnou poštovní známku
s nominální hodnotou 19 Kč z emise OSOBNOSTI: RUDOLF TOMÁŠ JEDLIČKA. Na známce autor pracuje
s motivem portrétu Rudolfa Tomáše Jedličky. Na pozadí známky autor zachytil významné budovy spjaté s odkazem Rudolfa Tomáše Jedličky.
Rudolf Tomáš Jedlička se narodil 20. února 1869 v Lysé nad Labem. Narodil se do rodiny obvodního lékaře a posléze zdravotního rady
MUDr. Michala Jedličky, po studiu na obecné
škole nastoupil na německé gymnázium na Malé
Straně, později přešel na české Akademické gymnázium. V roce 1892 dostudoval českou lékařskou
fakultu v Praze a roku 1895 se stal asistentem na
chirurgické klinice prof. Maydla v Praze. V roce
1901 Jedlička habilitoval z patologie a terapie
chirurgických chorob, poté se stal přednostou
kliniky. V roce 1914 otevřel Rudolf Tomáš Jedlička Pražské sanatorium v Podolí. V roce 1921
se stal řádným profesorem chirurgie a rentgenologie a prvním přednostou II. chirurgické kliniky
Univerzity Karlovy. Prof. Jedlička je zakladatelem samostatné české rentgenologie a radiologie a léčebné rehabilitace. Prosazoval diagnostiku a léčbu pomocí
Rentgenových paprsků při léčbě nádorů. Několik měsíců po slavném Rentgenově objevu byl prvním lékařem
v Česku, který využil X-paprsky v diagnostice před chirurgickým zákrokem. V roce 1913 v Praze také založil
ústav pro tělesně postižené děti, který byl na jeho počest nazván Jedličkův ústav. Rudolf Jedlička zemřel 26. října 1926 v Harrachově na následky rentgenového ozáření.
Autorem emise je akademický malíř a grafik Jan Kavan. Autorem liniové kresby známky a rytiny obálky
prvního dne je grafik a rytec Bohumil Šneider.
Známka je tištěna plnobarevným ofsetem, velikost má 40 × 23 mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou
cenin Praha a. s. v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 1021 a platnost od 14. února 2019 do odvolání.
Praha 12. února 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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