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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	„Tradice	české	známkové	tvorby:	Jiří	Bouda“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty A z emise Tradice české známkové tvorby: Jiří Bouda. Na známce je v popředí portrét Jiří-
ho Boudy a v pozadí motiv lokomotivy. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard 
do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč. 

Emise tradice známkové tvorby pro rok 2018 
připomíná dílo významného českého grafika, malíře 
a ilustrátora Jiřího Boudy (1934–2015). Jiří Bouda se 
narodil 5. května 1934 v Praze do umělecké rodiny 
malíře a ilustrátora Cyrila Boudy. Vystudoval Státní 
grafickou školu a Vysokou školu uměleckoprůmyslo-
vou (ateliér prof. Karla Svolinského). Po absolvová-
ní vojenské služby mu byla nabídnuta práce na re-
staurování papírového Langweilova modelu Prahy. 
Od roku 1968 se stal předsedou skupiny pro studium 
a dokumentaci železniční historie. Jiří Bouda byl také 
dlouholetým členem Sdružení českých umělců grafi-
ků Hollar. Technika a hromadná doprava, zejména 
železniční, se staly hlavním námětem jeho obrazů, 
ilustrací, grafik a exlibris. Další uměleckou oblastí 
jeho díla byla tvorba poštovních známek. Není tedy 
divu, že jeho první poštovní známka z roku 1982 byla věnována právě železnici. Z další spolupráce na přípravě 
poštovních známek vznikla např. série „Česká republika s obrazy měst“, emise „Železnice roku 2000“ a „Želez-
nice roku 1900“ nebo příležitostný poštovní aršík „Doprava“. 

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Vladimír Suchánek. Autorem liniové kresby 
známky je Miloš Ondráček.  
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Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm a kupon o velikosti 19 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem s liniovou kresbou v tiskových listech po 50 kusech. Kromě známek 
v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony.

Známka má katalogové číslo 958 a platí od 20. ledna 2018 do odvolání.

Praha 18. ledna 2018

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

4.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Český	olympijský	tým	2018“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2018 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty 37 Kč z emise Český olympijský tým 2018. Na známce autor využil motiv sportovní disciplíny 
– biatlonu, tedy stojícího biatlonisty při střelbě. 

Emise Český olympijský tým 2018 navazuje na již tradiční olympij-
ské známky, které byly vydávány i v minulých letech. Zimní olympijské 
hry 2018, oficiálně XXIII. zimní olympijské hry, se budou konat v jihoko-
rejském Pchjongčchangu. Slavnostní zahájení her proběhne 9. února 2018, 
ukončeny budou 25. února 2018. V Jižní Koreji se uskuteční olympiáda již 
podruhé. První olympijské hry v této zemi proběhly v roce 1988 v hlavním 
městě Soulu. Město Pchjongčchang je po japonském Sapporu v roce 1972 
a Naganu v roce 1998 třetím asijským dějištěm zimních olympijských her. 
Na XXIII. zimních olympijských hrách se bude soutěžit v celkem 15 sportov-
ních odvětvích. Jedná se o tato odvětví: alpské lyžování, biatlon, boby, běh 
na lyžích, curling, krasobruslení, akrobatické lyžování, lední hokej, saně, 
severská kombinace, short track, skeleton, skoky na lyžích, snowboarding 
a rychlobruslení. 

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř Zdeněk Ne-
topil.  

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tis-
kárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 50 ku-
sech.

Známka má katalogové číslo 959 a platí od 20. ledna 2018 do odvolání.

Praha 18. ledna 2018

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

5.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Český	paralympijský	tým	2018“	

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. ledna 2018 příležitostnou poštovní známku no-
minální hodnoty 16 Kč z emise Český paralympijský tým 2018. Na známce autor zachytil sportovce na monoski. 

V roce 1948 Sir Ludwig Guttmann v rehabilitačním zařízení anglického města Stoke Mandeville zorga-
nizoval závody pro veterány z 2. světové války se zraněním páteře. O čtyři roky později se těchto her zúčastnili 
sportovci z Nizozemska a podpořili tak vznik hnutí dnes označovaného jako paralympijské. V roce 1982 byl 
čtyřmi mezinárodními federacemi založen Mezinárodní koordinační výbor světových organizací postižených 
sportovců jako určitý protějšek Mezinárodního olympijského výboru. V roce 1992 z Mezinárodního koordinační-
ho výboru vznikl Mezinárodní paralympijský výbor (IPC). Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru 
byl po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců dne 26. ledna 1994 založen Český paralym-
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pijský výbor jako paralelní organizace vůči Českému 
olympijskému výboru. V roce 2018 se bude konat již 
12. zimní paralympiáda v jihokorejském Pchjongč-
changu od 9. března do 18. března 2018. Na program 
zimních paralympijských her jsou zařazené následu-
jící sporty: alpské lyžování, biatlon, curling, severské 
lyžování, sledge hokej a snowboard.

Autorem výtvarného návrhu emise je akade-
mický malíř Zdeněk Netopil.  

Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm 
vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnoba-
revným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 960 a platí od 20. ledna 2018 do odvolání.

Praha 18. ledna 2018

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 zástupce ředitele odboru poštovních služeb 

a služeb informační společnosti

POŠTOVNÍ	 VĚSTNÍK	 – publikační sbírka v oblasti poštovních služeb • ISSN	 1211-2704	 • Vydává:	 ČESKÝ	 TELEKOMUNIKAČNÍ	 ÚŘAD,	
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail: podatelna@ctu.cz • Odpovědný	 redaktor:	 Mgr. Martin Drtina,
tel.: 224 004 509, GSM: 773 611 590, fax: 224 004 811, e-mail: drtinam@ctu.cz • Poštovní	 adresa:	Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 
225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veřejné správy – https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/a9qaats • K dispozici současně na webu 

Českého telekomunikačního úřadu – www.ctu.cz • Copyright © ČTÚ 2018

https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/a9qaats

