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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.

18.	 	Vydání	výplatní	písmenové	známky	„A“	s	kupony	pro	přítisky	„Vazba	květin“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 8. června 2016 výplatní poštovní známku s ku-
pony určenými pro přítisky s natištěným písmenem „A“. Písmeno 
„A“ odpovídá ceně služby za vnitrostátní obyčejné psaní – standard 
do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění 
– ke dni vydání 16 Kč.

Na známce je vyobrazena slavnostní vazba květin. Známka 
vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 ku-
pony. Na 9 hlavních kuponech i na třech spodních kuponech v dolní 
části UTL se k datu vydání střídají různé motivy květin a andílků. 
Na okrajích UTL jsou vyobrazeny zdobné fragmenty doplňující mo-
tivy kupónů a známky. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými 
kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky, dle přání 
zákazníka.
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Autorem návrhu je akademická malířka a grafička Marina Richterová. Autorem rytiny obálky prvního 
dne vydání je grafik a rytec Miloš Ondráček.

Známku o rozměrech 30 x 23 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla PTC Praha a.s. plnobarevným of-
setem.

Známka má katalogové číslo 889 a platnost od 8. června 2016 do odvolání.

Praha 31. května 2016

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

a služeb informační společnosti

19.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Strážnice	–	Mezinárodní	folklorní	festival“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. června 2016 příležitost-
nou poštovní známku nominální hodnoty 20 Kč z emise Strážnice – Mezinárodní folklorní festival.  
Na známce je zachycen šohaj ve stylizovaném kroji z Podluží při jedné z mnoha figur verbuň-

ku, výhradně mužského tance, který se tančil při odvodech na voj-
nu. Tato rovnocenná kombinace tance a zpěvu je natolik výjimečná, že 
byla zařazena na seznam Kulturního dědictví UNESCO v roce 2005.  
Ve Strážnici se pořádá každoročně ve verbuňku velká soutěž. Poprvé se festival 
uskutečnil ve dnech od 5. 7. do 7. 7. 1946 pod názvem Československo v tanci 
a zpěvu. Od počátku byl programově koncipován jako celostátní slavnosti, i když 
jeho vznik je nerozlučně spojen s rozvojem folklorního hnutí zejména na jihový-
chodní Moravě. Festival prošel v souvislosti s měnícími se politickými i společen-
skými podmínkami poměrně složitým vývojem.

Autorkou výtvarných návrhů emise je akademická malířka a grafička 
Anna Khunová. Autorem rytiny známky je rytec Jaroslav Tvrdoň. Známku 
o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha 
a.s. rotačním ocelotiskem v barvách černé, modré a červené v tiskových listech 
po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 890 a platí od 22. června 2016 do odvolání.

Praha 31. května 2016

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

a služeb informační společnosti

20.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Český	olympijský	tým“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. června 2016 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 32 Kč z emise Český olympijský tým. Na známce je zobrazena běžkyně zdolávající překážku.

Hry XXXI. olympiády budou představovat velkou mezinárodní sportovní událost – pokračování tradice 
olympijských her, organizovanou Mezinárodním olympijským výborem. Za místo konání bylo vybráno brazilské 
město Rio de Janeiro, na jehož stadiónu Maracanã proběhne 5. srpna 2016 zahájení. Slavnostní ukončení her 
bude 21. srpna 2016. Soupeření o 306 sad medailí se uskuteční ve 28 sportech na 35 sportovištích, situovaných 
převážně na okraji západní zóny Ria v Barra da Tijuca. Rio de Janeiro se stane prvním jihoamerickým městem, 
ve kterém se uskuteční olympijské hry. Novými sporty v programu olympijských her se staly golf a rugby. Bude 



částka 7/2016 Poštovní	věstník strana 21

se jednat o třetí olympijské hry, které proběhnou na jižní polokouli, a druhé, jež se odehrají nejblíže zemskému 
rovníku (nejblíže mu byly Letní olympijské hry 1968 v Mexiku).

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř 
Milan Jaroš. 

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla 
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tis-
kových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 891 a platí od 22. června 2016 
do odvolání.

Praha 31. května 2016

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

a služeb informační společnosti

21.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Letní	paralympijské	hry“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. června 2016 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 16 Kč z emise Letní paralympijské hry. Na známce je zobrazen sportovec – vozíčkář. 

V České republice jsou zdravotně postižení sportovci registrováni ve sportovních svazech čítajících při-
bližně 18 000 členů. Ti nejlepší z nich se zúčastní XV. letních paralympijských her, které se uskuteční v Riu de 
Janeiru od 7. září do 18. září 2016. Paralympijské hry jsou vrcholnou soutěží pro špičkové sportovce s různým 
zdravotním postižením. První paralympijské 
hry byly uspořádány v Římě v roce 1960, jen 
pár týdnů po olympijských hrách. Zúčastni-
lo se jich 400 atletů z 23 zemí. Zpočátku byli 
aktéry paralympijských her pouze sportovci – 
vozíčkáři. S rozvojem paralympijského hnutí 
se připojili i sportovci s dalšími druhy posti-
žení, včetně mentálního. Předchozí letní pa-
ralympiáda se uskutečnila v Londýně v roce 
2012, soutěžilo na ní 4 200 sportovců ze 166 
států a naši reprezentanti získali celkem 11 
medailí.

Autorem výtvarného návrhu emise je 
akademický malíř Milan Jaroš.

Známku o rozměrech obrazové části 
40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin 
Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových 
listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 892 a platí od 22. června 2016 do odvolání.

Praha 31. května 2016

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

a služeb informační společnosti
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22.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Jan	Jessenius	–	společné	vydání	(Česko,	Maďarsko,	
Polsko,	Slovensko)“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. června 2016 příležitostnou poštovní znám-
ku nominální hodnoty 27 Kč z emise Jan Jessenius – společné vydání (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). 
Na známce je vyobrazen Jan Jessenius z obrazové předlohy portrétu od Lucase Kiliana z roku 1618. Jan Jesse-
nius (27. prosince 1566 Vratislav, Slezsko – 21. června 1621 Praha), též známý jako Jan z Jesenu anebo Jan 
Jesenský, byl slovenský lékař, politik a filozof. 

Jan Jessenius sehrál významnou po-
litickou a vědeckou roli v českých dějinách. 
Po otci Baltazarovi Jesenském pocházel 
z uherského zemanského rodu Jesenských, 
původem z Turce – území dnešního Slo-
venska. Ve Vratislavi navštěvoval Alžbě-
tino gymnázium, posléze studoval filozofii 
a medicínu na akademii ve Wittenbergu, 
v Lipsku a  na proslulé lékařské fakultě 
v Padově. Roku 1591 získal doktorát z me-
dicíny za spis O onemocnění žluči při tří-
denní zimnici a zároveň doktorát z filozo-
fie za práci O nároku lidu na odpor proti 
tyranům. Jessenius 8. až 12. června 1600 
navštívil Prahu, kde v Rečkově koleji pro-
vedl na těle odsouzeného oběšence první 
veřejnou pitvu v českých zemích. Přednáš-
ku k pitvě později Jessenius vydal i tiskem. 
Po bitvě na Bílé hoře a potlačení stavovské-
ho povstání byl Jessenius jako jedna z ve-
doucích osobností rebelie zatčen a odsouzen 
k trestu smrti. Při popravě 27 českých pánů 
na Staroměstském náměstí 21. června 1621 
mu kat Jan Mydlář nejprve vyříznul jazyk 
a poté ho sťal. 

Autorem výtvarného návrhu emise je slovenský malíř a grafik Vladislav Rostoka, Autorem rytiny znám-
ky a obálky prvního dne je slovenský rytec František Horniak.

Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm + kupon o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm vytiskla 
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním ocelotiskem barvách černé, béžové, modré a červené v tiskových 
listech po 25 kusech. 

Známka má katalogové číslo 893 a platí od 22. června 2016 do odvolání.

Praha 31. května 2016

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

a služeb informační společnosti

23.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„Mistrovství	světa	horských	kol	2016“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. června 2016 příležitostnou poštovní dopisnici 
Mistrovství světa horských kol 2016 s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vni-
trostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni 
vydání 16 Kč.

Na písmenové známce „A“ jsou vyobrazena horská kola v barvách modré a červené. Pod známkou se na-
chází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2016. Nalevo od známky je umístěno logo České pošty a ho-
logram, který slouží jako ochranný prvek. V levé části dopisnice jsou vyobrazeni závodníci na horských kolech. 
Dopisnice vychází u příležitosti Mistrovství světa horských kol 2016 v Novém městě na Moravě. 
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Autorkou výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafička Iveta Holešová. Dopisnici vytiskla Poštovní 
tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 21 Kč a platí od 22. června 2016 do odvolání.

Praha 31. května 2016

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

a služeb informační společnosti
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