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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.
26.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „Ochrana přírody: Zoologické zahrady I.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. září 2016 příležitostný poštovní aršík „Ochrana
přírody: Zoologické zahrady I.“ se čtyřmi známkami a dvěma kupóny. Na známce 16 Kč věnované ZOO Jihlava
je levhart sněžný s mláďaty. Na známce 20 Kč věnované ZOO Olomouc je zobrazen lev berberský s mláďaty
a na pozadí známky oryx jihoafrický. Na známce 24 Kč věnované ZOO Dvůr Králové je zobrazen nosorožec
dvourohý s mládětem a pes hyenovitý. Na známce 27 Kč věnované ZOO Praha je zobrazen kůň Převalského
s mláďaty.
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Na dvou kuponech a okrajích aršíku
jsou vyobrazeny další vzácné druhy zvířat
našich předních zoologických zahrad. Již
několikrát v minulosti připomněla Československá a později Česká pošta existenci
naší nejznámější zoologické zahrady v Praze. Nová emise dává možnost představit
prostřednictvím aršíku i další významné
zahrady v ČR – ZOO Jihlava, ZOO Dvůr
Králové a ZOO Olomouc.
Autory aršíku jsou akademičtí malíři
a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny aršíku je grafik a rytec Martin
Srb.
Aršík se známkami je tištěn archovou
kombinací s plnobarevným ofsetem ve spojení s černou rytinou. Jednotlivé známky
aršíku mají velikost 40 x 50 mm, kupony
mají velikost 40 x 23 mm. Aršík byl vytištěn
Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s.
Známky mají katalogová čísla od 894–
897 vzestupně podle nominálních hodnot
a platnost od 7. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

27.

Vydání příležitostné poštovní známky „Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. září 2016 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 20 Kč z emise Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý. Na známce je Prof. RNDr. Antonín Holý
pracující s laboratorním válcem a kuželovou baňkou, na pozadí známky autor vyobrazil zvětšenou podobu viru
HIV.
Antonín Holý (1. září 1936 – 16. července 2012) byl český chemik a jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století. Je objevitelem řady
antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů. V letech 1954 až 1959 vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1963 se stal vědeckým pracovníkem
ÚOCHB, v roce 1967 se stal vedoucím vědeckým pracovníkem, v roce 1983
vedoucím skupiny chemie nukleových kyselin a od roku 1987 stál v čele oddělení chemie nukleových kyselin. V letech 1994 až 2002 vykonával funkci ředitele ústavu. Habilitoval v roce 2004 na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci prací Acyklické nukleosidfosfonáty: představy a skutečnost, tamtéž byl v roce 2005 jmenován profesorem organické chemie. Je
také autorem či spoluautorem 60 českých i zahraničních patentů.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Karel
Zeman.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem po 50 kusech.
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Známka má katalogové číslo 898 a platí od 7. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

28.

Vydání příležitostné poštovní známky „Gerrit Dou – Mladá dáma na balkóně“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. září 2016 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 27 Kč z emise Gerrit Dou – Mladá dáma na balkóně – společné vydání (Česko, Lichtenštejnsko).
Na známce je zobrazeno dílo autora Gerrit Dou – Mladá dáma na balkóně. Jedná se o jedno z uměleckých děl,
které kníže Jan II. z Lichtenštejna věnoval tehdejší soukromé Společnosti
vlasteneckých přátel umění, přímé předchůdkyni dnešní Národní galerie.
Gerrit Dou (7. duben 1613, Leiden – 9. únor 1675, Leiden) byl nizozemský
malíř. Učil se u rytce Bartholomewa Dolenda, malíře skla Petera Kouwhoorna a nakonec v Rembrandtově malířské dílně, kde strávil tři roky. Začínal jako portrétista, ale později přešel k zátiším. Proslul svou pečlivostí
a zájmem o detail, maloval i s lupou, vypouklým zrcadlem a speciálními
miniaturními štětci.
Autorem rytiny známky dle předlohy díla Gerrita Dou je grafik a rytec
Václav Fajt.
Známku o rozměrech obrazové části 40 x 50 mm vytiskla Poštovní
tiskárna cenin Praha a.s. pětibarevným ocelotiskem z plochy v tiskových
listech po 4 kusech.
Známka má katalogové číslo 899 a platí od 7. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

29.

Vydání příležitostné poštovní známky „Světové dědictví: Lednicko-valtický areál – vydání
na společné téma“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. září 2016 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 16 Kč z emise Světové dědictví: Lednicko-valtický areál – vydání na společné téma. Na známce je
zobrazena dominantní část Lednicko-valtického areálu.
Lednicko-valtický areál se
rozkládá v místech, kde stával
ve 12. století mohutný pomezní
hrad. Dnes je tu romantický zámek, malebné městečko a především krajinářský skvost nebývalých rozměrů. Pomyslným
mezníkem začátku dlouhé cesty
vývoje celé oblasti je konec 14. století, kdy získávají podíl na zdejším
panství Lichtenštejnové. Současný
areál o rozloze takřka 300 km2 je
výsledkem úprav uplatňovaných
u anglických parků. Díky tomu se
zde potkává barokní architektura
s novogoticky upravenou budovou
zámku a drobnými stavbami v romantickém stylu. Lednicko-valtický areál, jako jeden z pokladů svě-
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tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, byl zapsán na seznam UNESCO v roce 1996.
Autorem fotografie emise je fotograf L. Sváček.
Známku o rozměrech obrazové části 48 x 29 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 25 kusech.
Známka má katalogové číslo 900 a platí od 7. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

30.

Vydání příležitostné poštovní známky „Světové dědictví: Praha – vydání na společné téma“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. září 2016 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 27 Kč z emise Světové dědictví: Praha – vydání na společné téma.
Na známce je zobrazen Pražský hrad a Karlův most. Kontinuální osídlení Prahy se datuje
od raného paleolitu do období laténského. S příchodem Keltů tu začínají koncem 2. století př. n.
l. vznikat oppida a ve druhé polovině 6. stol. přicházejí první slovanské kmeny. V 9. století sem
vládnoucí rod Přemyslovců nechal přenést své
rodové sídlo a tím byl položen základní kámen
místu s rolí sídla panovníka knížecích a posléze
královských Čech. Praha je významnou městskou
památkovou zónou, jejíž historické jádro o rozloze
866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický celek
Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany a Karlova mostu, Starého Města s Josefovem a dochovanou částí bývalého Židovského Města, Nového
Města, Vyšehradu a dalších památek. Na seznam
UNESCO byla zapsána v roce 1992.
Autorem fotografie emise je fotograf L. Sváček.
Známku o rozměrech obrazové části 48 x 29 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 25 kusech.
Známka má katalogové číslo 901 a platí od 7. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

31.

Vydání výplatní písmenové poštovní známky „Rosnička“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. září 2016 výplatní písmenovou poštovní známku
nominální hodnoty A z emise Rosnička. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard
do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč. Na známce je zobrazena rosnička.
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Rosnička zelená (též rosnička stromová; Hyla arborea) je malá
žába a jediný zástupce čeledi rosničkovitých (Hylidae) v Česku. Mimo
Česka obývá téměř celé území Evropy: Ukrajinu, Bělorusko, Balkán,
Krétu, Itálii, Benelux, Slovensko, Polsko, větší část Německa, většinu
Francie a Nizozemska, severozápadní část Pyrenejského poloostrova.
V Česku žije především v nížinách, maximálně do 750 m n. m. K životu
vyhledává vlhké listnaté lesy, kde vystupuje i do vyšších pater stromů.
Rosnička zelená byla mj. vybrána jakožto obojživelník roku 2016.
Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi.
Známku o rozměrech obrazové části 19 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem po 100 kusech.
lání.

Známka má katalogové číslo 902 a platí od 7. září 2016 do odvo-

Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

32.

Vydání příležitostné poštovní dopisnice „MEZINÁRODNÍ VELETRH SBĚRATEL – PRAGA
PICCOLA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. září 2016 příležitostnou poštovní dopisnici „MEZINÁRODNÍ VELETRH SBĚRATEL – PRAGA PICCOLA“ s natištěnou písmenovou známkou „A“ s vyobrazením loga veletrhu Sběratel. Známka s písmenem „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard
do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání ve výši 16 Kč.
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Veletrh Sběratel je největším setkáním sběratelů v oblasti filatelie a numismatiky ve střední a východní
Evropě, kterého se každý rok účastní přes 230 vystavovatelů a na 12 000 návštěvníků. Organizátoři veletrhu se
snaží připravit pro návštěvníky atraktivní doprovodný program, který by nadchl pro sběratelství nové zájemce
z řad široké veřejnosti. Program probíhá pod hlavičkou výstavy Praga Piccola a zahrnuje zajímavé filatelistické
exponáty, raritní mince, medaile a bankovky a atraktivní sběratelská témata. Výstava se také snaží zachytit
aktuální sběratelské trendy, představit je na veletrhu a umožnit tak lidem, kteří je sledují, seznámit se s tradičními sběratelskými nomenklaturami. Horkým trendem současnosti je sběratelství vinylových desek a příbuzného materiálu. Zajímavosti z této oblasti tak letos v rámci doprovodného programu Praga Piccola představí
výstava Vinyl & Stereo Expo. Příležitostná dopisnice s motivem tradičního jukeboxu s prostorem pro pomyslné
věnování písničky se tak stává mostem mezi filatelisty a mezi sběrateli vinylových desek.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je
umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka Česká pošta, PTC,
2016.
Prodejní cena příležitostné dopisnice bez razítka je 21 Kč a platí od 7. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

33.

Vydání příležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostředky: automobil Tatra 87“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. září 2016 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 16 Kč z emise Historické dopravní prostředky: automobil Tatra 87. Na známce je zobrazen
automobil Tatra 87.
Tatra 87 je automobil vyšší třídy vyráběný československou automobilkou Tatra v letech
1937 až 1950. Jde o luxusní aerodynamický automobil, následníka modelu T 77 A. Své kvality prokázala Tatra 87 v letech 1947–1950, kdy s tímto vozem stříbrné barvy podnikli Jiří Hanzelka
a Miroslav Zikmund cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Podle amerického listu The New York Times
je sběratelským autem roku 2010, když porazila
silnou konkurenci 651 vozů. V roce 1936 byly
vyrobeny první dva prototypy T 87 pro zkoušky
a v roce 1937 dalších pět vozů ověřovací série.
Tatra 87 byla oficiálně představena v roce 1937.
Od roku 1938 se již T 87 vyráběla sériově. V roce
1940 byly vyrobeny i dva kabriolety pro případné
použití v armádě. Po válce pokračovala sériová
výroba T 87 s drobnými změnami na karoserii až
do roku 1950.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Václav Zapadlík.
Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek automobil Tatra 87 a 25 ks známek
dvouplošník Aero Ab-11).
Známka má katalogové číslo 903 a platí od 21. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostné poštovní známky „Historické dopravní prostředky: dvouplošník Aero
Ab-11“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. září 2016 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 16 Kč z emise Historické dopravní prostředky: dvouplošník Aero Ab-11. Na známce je vyobrazen dvouplošník Aero Ab-11 z pohledu od pravé ocasní plochy.
Aero Ab-11 byl dvoumístný jednomotorový
víceúčelový dvouplošník. Jeho první prototypy
vznikly v roce 1924 a československé ministerstvo
národní obrany o ně projevilo ihned zájem. V letech 1925 a 1926 získávaly tyto stroje ceny v rychlostním závodu prezidenta republiky a účastnily
se několika mezinárodních cest prezentujících
československé letectvo v zahraničí. Spolehlivě
a bez technických problémů sloužily až do poloviny třicátých let, kdy byly nahrazeny Letovy
Š-328. Do té doby bylo vyrobeno několik variant
tohoto typu – bombardovací, pozorovací, noční,
cvičné, hydroplány apod. Po vyřazení z první linie
byly zbylé Ab-11 přestavěny na školní Aš-11.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Pavel Sivko.
Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek automobil Tatra 87 a 25 ks známek
dvouplošník Aero Ab-11).
Známka má katalogové číslo 904 a platí od 21. září 2016 do odvolání.
Praha 29. srpna 2016
Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r.
ředitel odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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