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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 zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
v Poštovním věstníku. 
 

____________________________________________ 
 
 

13 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

ZLATÉ MEDAILE XXI. ZOH 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 24. března 2010 
mimořádnou příležitostnou poštovní známku „Zlaté medaile XXI. ZOH“. Na známce 
s nominální hodnotou 10 Kč jsou zobrazeny dívčí ruce, držící zlatou medaili. Nad nimi je 
šikmý nápis MARTINA SÁBLÍKOVÁ, ZLATÉ MEDAILE.  

Známka vychází u příležitosti českého úspěchu na XXI. zimních olympijských 
hrách, které se konaly v únoru v kanadském Vancouveru. Naší rychlobruslařce Martině 
Sáblíkové se jako první sportovkyni v historii České republiky povedlo vybojovat dvě 
zlaté a jednu bronzovou medaili. Jde o fenomenální úspěch naší mladé reprezentantky, 
u níž můžeme doufat, že vzhledem k mladému věku podobný triumf zopakuje na dalších 
zimních olympijských hrách.  

Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř Zdeněk Netopil. 

Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, 
a.s., barevným ofsetem v tiskových listech o 50 kusech.  

Známka má katalogové číslo 629 a platí od 24. března 2010 do odvolání. 
 
 
Praha 16. dubna 2010 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
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14 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

ČTYŘLÍSTEK – FIFINKA 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 28. dubna 2010 
výplatní poštovní známku z edice původního českého komiksu Čtyřlístek.  

Na známce je zobrazena Fifinka, jediné „děvče“ ve Čtyřlístku. Jako správná 
hospodyňka si čte v kuchařce a na stole před ní stojí hrnek s bílou kávou a bábovka. 
Příběhy Čtyřlístku vycházejí již více než neuvěřitelných 40 let. Spolu se Čtyřlístkem 
prožívá jejich dobrodružství již čtvrtá generace čtenářů. Fifinka je první postavičkou na 
známce a ostatní „kluci“ ze Čtyřlístku: Bobík, Myšpulín a Pinďa ji budou na známkách 
následovat.  

Autorem výtvarného návrhu známky je ilustrátor Jaroslav Němeček, který je 
současně i tvůrcem kultovního komiksového seriálu Čtyřlístek. 

Známky o rozměrech 23 x 31 mm na výšku, které budou vydávány pouze v sešitkové úpravě po 10 kusech, 
vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem. Na vnitřní levé straně známkového sešitku je mezi 
krátkým textem od autora a postavičkami Čtyřlístku umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek.  

V souvislosti s vydáním tohoto známkového sešitku přichází významná změna v oblasti úhrady ceny služby 
poštovními známkami. Česká pošta , s.p., uvádí do oběhu poprvé v historii poštovnictví na našem území 
tzv. písmenovou známku s nominální hodnotou zastoupenou  písmenem „A“. Písmeno A odpovídá ceně za vnitrostátní 
obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – v současné době 
ve výši 10 Kč.  Písmenové známky budou mít charakter trvale platných výplatních známek.  

Známka má katalogové číslo 630 a platí od 28. dubna 2010 do odvolání.  
 
 
Praha 16. dubna 2010 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 

 
 

 
 

15 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

VÝSTAVA PRAŽSKÝ HRAD V UMĚNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. května 2010 příležitostnou poštovní známku 
„Výstava Pražský hrad v umění poštovní známky“. Na známce s nominální hodnotou 17 Kč je panorama Karlova mostu 
s Pražským hradem z pohledu od Novotného lávky.  
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Pražský hrad je největším hradním komplexem na světě, který byl častým námětem pro mnohá zahraniční 

i domácí díla. Zároveň vždy byl a zůstal bohatou studnicí motivů pro poštovní známky. Toto místo bylo proto zvoleno 
pro reprezentativní výstavu určenou široké veřejnosti, kde bude představena více než devadesátiletá tradice české 
známkové tvorby ve spojení s předměty sbírek Pražského hradu. Návštěvníci se budou moci seznámit s historií 
poštovních známek i s jejich tvorbou. Budou zde k vidění originální návrhy známek, liniové rozkresby či rytecké 
a tiskové desky. Ze slavných umělců, kterým byl Pražský hrad inspirací, můžeme jmenovat Alfonse Muchu, tvůrce 
první československé poštovní známky z roku 1918, dále Maxe Švabinského, Cyrila Boudu, Jaroslava Lukavského, 
Jiřího A. Švengsbíra či Oldřicha Kulhánka. Výstava bude probíhat od 12. května 2010 do 1. srpna 2010. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Miloš 
Ondráček. 

Známku o rozměrech 68,4 x 27,2 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
v barvě hnědočervené v upravených tiskových listech se 4 známkami a s meziarším uprostřed, na kterém je nápis 
Pražský hrad v umění poštovní známky 2010, a to v českém i anglickém jazyce. Pod nápisy jsou umístěna loga České 
pošty, Poštovního muzea a Správy Pražského hradu.  

Známka má katalogové číslo 631 a platí od 5. května 2010 do odvolání. 
 
 
Praha 16. dubna 2010 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
 
 
 
 
 
 

15 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

EUROPA: DĚTSKÁ KNIHA 
KAREL ČAPEK – DÁŠEŇKA 

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. května 2010 příležitostnou poštovní známku 

„EUROPA: Dětská kniha, Karel Čapek – Dášeňka“. Na známce s nominální hodnotou 17 Kč jsou zobrazeni pejsci, 
kteří mají představovat růst Dášeňky od štěňátka po dospělého psa.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



120 POŠTOVNÍ VĚSTNÍK                                                          Částka 4/2010 

 

PostEurop – asociace veřejných evropských poštovních operátorů – vyhlásil společným tématem známky 
EUROPA pro letošní rok dětskou knihu. Mezi nejznámější dětské knihy u nás bezesporu patří Dášeňka čili život štěněte 
od Karla Čapka. Karel Čapek se narodil v Malých Svatoňovicích. Bezprostředně po studiích se živil jako učitel v jedné 
šlechtické rodině, ale brzy přešel k novinařině. Působil v Národních listech, Nebojsovi i v Lidových novinách. 
Ve 30. letech 20. století se stal prvním předsedou českého PEN klubu. Se svojí životní láskou Olgou Scheinpflugovou 
se v roce 1938 oženil, jen pár měsíců před svojí smrtí. Jeho bratr Josef Čapek byl známý spisovatel, malíř a fotograf. 
Bratři spolu velmi často spolupracovali, např. již na zmíněné Dášeňce. Dášeňka je štěně, které se narodilo drsnosrsté 
teriérce Iris, o kterou se staral Karel Čapek. Knížku o životě štěňátka doprovázejí fotografie, které pořídil Karlův bratr 
Josef. Příběh končí tím, že si Dášeňku odvedou noví majitelé. Knížka ale obsahuje i další příběhy, např. O psích 
zvycích nebo Pohádky pro Dášeňku. Karel Čapek po sobě zanechal rozsáhlou tvorbu, mezi jeho nejvýznamnější díla 
patří zejména Válka s mloky, R.U.R., Bílá nemoc či Krakatit. 

Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Václav Kučera.  

Známku o rozměrech  33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem v tiskových 
listech po 6 kusech. 

Známka má katalogové číslo 632 a platí od 5. května 2010 do odvolání.  
 
 
Praha 16. dubna 2010 
 

Ing. Jiří Řehola v.r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
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