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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 poš-
tovních službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

46.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„DOPRAVNÍ	PROSTŘEDKY	2020“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. října 2020 výplatní písmenovou poštovní 
známku z emise DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 2020 se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem 
B. Písmeno B odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu do-
dání, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise 19 Kč. Na známce autor vyobrazil závodní automobil 
Aero 750 Sport Coupé.

Závodní speciál pod označením Aero 750 Sport 
Coupé, řízený závodníkem Otto Nimshausem, odstarto-
val v roce 1934 do závodu 1 000 mil československých. 
Kupé s prosklenou střechou a aerodynamickými tvary 
vzniklo ve strašnické karosárně Oldřicha Uhlíka v Pra-
ze. Před závodem mělo být vše připraveno a odzkouše-
no, nakonec však karosárna vůz dodala pouhé tři dny 
před startem a zkušební jízdy na odhalení nedostatků 
vozidla se neuskutečnily. Auto na takový závod nebylo 
zcela vybaveno a připraveno a posádka byla nucena v 
polovině závod vzdát. Zklamaný Nimshaus automobil 
po závodu předal továrně Aero. Do roku 1936 bylo auto 
vídáno na různých automobilových závodech.

Autorem emise je Petr Ptáček.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 30 x 23 mm, vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. ve známkových sešitkách s 10 známkami.

Známka má katalogové číslo 1095 a platnost od 21. října 2020 do odvolání.

Praha 16. října 2020

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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47.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„VÁNOCE	2020	–	JOSEF	LADA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. října 2020 výplatní písmenovou poštovní znám-
ku z emise VÁNOCE 2020 – JOSEF LADA se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Pís-
meno B odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, 
dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise 19 Kč. Na známce je vyobrazeno dílo Svatá noc (Betlém s 
ponocným) od autora Josefa Lady.

Josef Lada byl český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel. Narodil se 
hrusickému ševci Josefu Ladovi a jeho manželce Alžbětě, rozené Janovské jako 
nejmladší ze čtyř dětí. Z Hrusic a okolí čerpal řadu námětů svých obrazů. Působil 
jako karikaturista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih 
pro děti, které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře 
lišce), ilustroval především Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a další 
knihy Jaroslava Haška, dále Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy Karla Ha-
vlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky a další. Byl rovněž autorem vý-
prav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným Národním divadlem 
a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu režiséra Josefa Macha Hrátky s 
čertem, natočeného podle stejnojmenné pohádkové divadelní hry Jana Drdy. Spo-
lečně s Karlem Čapkem, Vítězslavem Nezvalem a Vladislavem Vančurou se stal 
jedním ze zakladatelů tzv. „moderní pohádky“ v české literatuře a obdržel za svoje 
dílo roku 1947 titul národní umělec.

Autorem grafické úpravy je Pavel Hrach.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 23 x 30 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech. Známka je též vydávána v tiskovém listu s 9 známkami a 12 
kupony pro přítisky (kupony mají dva různé motivy – Děti u vánočního stromečku a Dívka s vánočkou).

Známky mají katalogová čísla 1096 (známka v TL po 50 kusech) a 1097 (známka v 9 ti-bloku pro přítisky) 
a platnost od 21. října 2020 do odvolání.

Praha 16. října 2020

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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