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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.

3.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Štěňata	–	česká	národní	plemena	psů:	Český	strakatý	
pes“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 3. února 2016 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 13 Kč z emise Štěňata – česká národní plemena psů: Český strakatý pes. Na známce je 
zobrazené hravé mládě kousající „tatínka“ do ucha. Ten na nás upírá unavený, trpitelský výraz známý jako 
„psí pohled“.

Český strakatý pes nebo dříve Horákův laboratorní pes 
označovaný běžně jako strakáč, je středně velké, společenské 
plemeno psa, pocházející z České republiky. Plemeno není uzná-
no mezinárodní kynologickou organizací FCI. V současné době 
je stále málo početné, přesto se chovatelská základna postupně 
rozšiřuje.

Plemeno českého strakatého psa vzniklo v 50. letech 20. 
století ve fyziologickém ústavu ČSAV v Praze. Jeho tvůrcem byl 
kynolog František Horák, odtud pochází i jeho původní název 
„Horákův laboratorní pes“. Standard plemene byl schválen roku 
1960 a současně bylo plemeno zaneseno do knihy Českosloven-
ského svazu chovatelů drobného zvířectva jako Horákův labora-
torní pes. V tu dobu nebylo plemeno veřejnosti prakticky vůbec 
známé, neboť psi sloužili výhradně potřebám ústavu. První ve-
řejné představení proběhlo až 27. 8. 1961 na Celostátní výstavě 
služebních plemen psů v Praze.

Český strakatý pes je středně velké plemeno. Psi dosahují 
výšky v kohoutku 45–53 cm, feny 43–51 cm, délka trupu tvoří 
110–120% výšky kohoutku. Vyskytuje se jak krátká, tak dlouhá 
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varianta srsti, která je vždy tříbarevná, a to ve dvou rovnocenných typech zbarvení, černo-žluto-bílém a hně-
do-žluto-bílém. 

Povaha českého strakatého psa je přátelská, neprojevuje sklony k dominanci, což je dáno původním úče-
lem, za kterým byl šlechtěn. Český strakatý pes je velmi společenský a se svým majitelem si vytváří silné pouto. 
Je aktivní a vytrvalý, miluje pohyb, při kterém je velmi temperamentní a neúnavný. Celkově je toto plemeno 
nenáročné na chov a díky své přizpůsobivosti vhodné i do bytu. 

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Zdeněk Daněk. Autorem rytiny obálky 
prvního dne je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.

Známku o rozměrech obrazové části 26 x 36 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 875 a platí od 3. února 2016 do odvolání.

Praha 28. ledna 2016

Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r. 
 ředitel odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

4.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Historické	dopravní	prostředky:	Slovenská	strela“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 17. února 2016 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 27 Kč z emise Historické dopravní prostředky. Na známce je vyobrazen motorový vůz řady 
M 290.0 (výrobní typové označení Tatra 68). Unikátní elektromechanický přenos výkonu navrhl vsetínský elek-
trotechnik Josef Sousedík.

Slovenská strela je expresní či rychlíkový že-
lezniční spoj, který od července 1936 jezdí mezi čes-
kým hlavním městem Prahou a slovenským hlavním 
městem Bratislavou a proslavil se velkou rychlostí 
v počátcích své existence, kdy se o více než hodinu 
zkrátila jízdní doba oproti nejrychlejšímu spoji, vede-
nému parní lokomotivou. Celková řádná jízdní doba 
4 h 18 min byla překonána až ve 21. století. 

Autorem výtvarného návrhu emise je grafik 
Petr Ptáček, autorem rytiny obálky prvního dne 
je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň. 

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 
mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kom-
binace 25 ks známek „Slovenská strela“ a 25 ks známek kolesový parník Vyšehrad).

Známka má katalogové číslo 876 a platí od 17. února 2016 do odvolání.

Praha 28. ledna 2016

Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r. 
 ředitel odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti
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5.	 Vydání	 příležitostné	 poštovní	 známky	 „Historické	 dopravní	 prostředky:	 Kolesový	 parník	
Vyšehrad“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 17. února 2016 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 27 Kč z emise Historické dopravní prostředky. Na známce je vyobrazen kolesový parník 
Vyšehrad.

Kolesový parník Vyšehrad (původním názvem Antonín Švehla, 
od roku 1942 Karlstein, od roku 1945 T. G. Masaryk, od roku 1952 
Děvín, od roku 1992 Vyšehrad), který provozuje Pražská paroplaveb-
ní společnost a. s., je dnes jedním ze dvou provozuschopných velkých 
kolesových parníků v Česku. V roce 2013 jej Ministerstvo kultury 
prohlásilo za kulturní památku České republiky.

Vyrobila jej roku 1938 Ústecká loděnice a dřevoprůmysl, spol. 
s r. o., hlavním konstruktérem byl ředitel loděnice Ing. Josef Huss, 
strojní zařízení dodala akciová společnost ČKD Praha. Loď byla slav-
nostně pokřtěna 1. května 1938 za účasti ministra průmyslu, obchodu 
a živností. V roce 1980 byl kotel v dílnách na Smíchově přebudován 
na kapalná paliva. V roce 1992 byl parník rekonstruován na restaurační salónní parník. Zatím poslední rekon-
strukcí prošel parník v zimě 2006/2007, kdy mu byla vyměněna obšívka v drážďanské loděnici v Laubegastu.

Parník je dlouhý 62 metrů a široký 6,2 metru, šířka přes kolesnice je 10,5 metru. Výkon parního stroje 
je 165 kW (220 k) při 42 otáčkách za minutu. Původní byla nominální kapacita lodi 885 cestujících, nyní 300, 
z toho 199 krytých míst k sezení. Podle dobového prospektu měla loď dosáhnout rychlosti až 20 km/h, ve sku-
tečnosti byla maximální rychlost na klidné vodě asi 17 km/h.

Zpočátku byl salonní parník nasazován na trať Praha – Vrané nad Vltavou. Za druhé světové války byl 
parník zkonfiskován a na kotvišti u německých Drážďan sloužil jako vývařovna pro uprchlíky před Rudou ar-
mádou. Po válce byl vrácen do Prahy. V 70. letech jezdil i běžné linkové plavby do Štěchovic. Po rekonstrukci 
v roce 1992 je nasazován převážně na restaurační a objednané plavby, několikrát do roka však pluje i na ve-
řejné lince na Slapy a na Mělník.

Autorem výtvarného návrhu emise je grafik Jindřich Žáček, autorem rytiny obálky prvního dne je grafik 
a rytec Jaroslav Tvrdoň. 

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech (kombinace 25 ks známek „Slovenská strela“ a 25 ks známek 
kolesový parník Vyšehrad).

Známka má katalogové číslo 877 a platí od 17. února 2016 do odvolání.

Praha 28. ledna 2016

Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r. 
 ředitel odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti
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