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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.

35.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Železné	hory	–	CHKO“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 12. října 2016 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 16 Kč z emise Železné hory – CHKO. Na známce je pohled na divokou Lovětínskou rokli 
s výchozy starohorních rul.

Uvnitř území, vyhlášeného v roce 1991 jako 
CHKO Železné hory, je několik přírodních rezer-
vací a jedna národní přírodní rezervace. Jmenuje 
se Lichnice – Kaňkovy hory. V levé části návrhu 
jsou na obzoru zříceniny hradu Lichnice, v pravé 
části bučiny na svahu hřebene Krkanka. V dálce 
je krajina kolem řeky Doubravy. Rezervace Lich-
nice – Kaňkovy hory je zároveň evropsky význam-
nou lokalitou soustavy Natura 2000.

Autorem výtvarného návrhu emise je 
RNDr. Adolf Absolon, autorem liniové kresby je 
grafik a rytec Martin Srb. 

Známku o rozměrech obrazové části 
40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Pra-
ha a.s. plnobarevným ofsetem s liniovou kresbou po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 905 a platí od 12. října 2016 do odvolání.
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Ing. Vladimír Bártl, MBA v. r. 
ředitel odboru poštovních služeb 
a služeb informační společnosti
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36.	 Vydání	příležitostného	poštovního	aršíku	„Boj	o	českou	státnost	1916“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
vydá dne 12. října 2016 příležitostný poštovní aršík 
se dvěma různými známkami nominální hodnoty 
27 Kč a se třemi kupony z emise Boj o českou stát-
nost 1916. Na známkách jsou vyobrazeny motivy na-
vozující dobovou atmosféru.

Cesta ke státnosti za světové války 1916 je tře-
tím aršíkem v řadě aršíků věnovaných po 100 letech 
válečným létům 1914–1918. Na pozadí obrovského 
válečného konfliktu se začínají tříbit názory na po-
válečný vývoj. Po obvodu aršíku je rám v podobě stu-
hy obsahující heslovitý výběr událostí, které položily 
základ poválečného státoprávního uspořádání. 

Autorem aršíku je akademický malíř Jan 
Maget. 

Známky o rozměrech obrazové části 40 x 50 mm 
v aršíku po 2 kusech o rozměrech 108 x 165 mm vy-
tiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem. 

Známky mají katalogové číslo 906 – 907 a plat-
nost od 12. října 2016 do odvolání.

Praha 4. října 2016

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

37.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„Vlha	pestrá“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 12. října 2016 výplatní poštovní známku nominál-
ní hodnoty 20 Kč z emise Vlha pestrá. Na známce jsou vyobrazeny dvě vlhy pestré.

Vlha pestrá je středně velký, pestře zbarvený pták z čeledi vlhovitých. Vyhledává otevřenou krajinu niž-
ších poloh s roztroušenými stromy. Hnízdí v koloniích – obvykle 10 až 20 párů, v jižnějších oblastech čítají kolo-
nie až několik set párů. Přílet do hnízdiště probíhá nejčastěji v druhé polovině května. Od konce května snáší 5 
až 7 vajec, na kterých sedí převážně samice 20 až 22 dní. Oba rodiče o mláďata v hnízdě pečují asi 20 dní. Odlet 

do zimovišť začíná koncem srpna a poslední ptáci nás opouštějí do konce září. 

Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí malíři a grafici Libu-
še a Jaromír Knotkovi. 

Známku o rozměrech obrazové části 19 x 23 mm vytiskla Poštovní tis-
kárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem po 100 kusech.

Známka má katalogové číslo 908 a platí od 12. října 2016 do odvolání.

Praha 4. října 2016

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