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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.

4.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Historické	dopravní	prostředky:	Poštovní	autobus“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. února 2017 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 16 Kč z emise Historické dopravní prostředky: Poštovní autobus. Na známce je zobrazen 
poštovní autobus pohledem od pravé přední části vozu.

Poštovní autobusy mají v historii poštovnictví své 
opodstatněné místo. První prvorepublikové poválečné 
autobusy vznikaly nepříliš náročnou přestavbou náklad-
ních automobilů (doplněním lavic a krycí plachty), te-
prve až později byly dokupovány nové autobusy domácí 
i zahraniční výroby. Z jejich pestré historie se emise vě-
nuje poštovnímu autobusu vycházejícímu z typu Škoda 
606. Škoda 606 byl užitkový automobil vyráběný v čes-
koslovenské automobilce Škoda. Vyráběl se hlavně jako 
klasický valník nebo autobus. Výroba začala roku 1930 
a skončila v roce 1941.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický 
malíř a grafik Petr Ptáček. 

Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v soutisku s emisí Historické dopravní prostředky: Vagon poštovní ambulance v tiskových listech 
po 25+25 kusech.

Známka má katalogové číslo 916 a platí od 15. února 2017 do odvolání.

Praha 13. února 2017

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

a služeb informační společnosti
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5.	 Vydání	 příležitostné	 poštovní	 známky	 „Historické	 dopravní	 prostředky:	 Vagon	 poštovní	
ambulance“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 15. února 2017 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 16 Kč z emise Historické dopravní prostředky: Vagon poštovní ambulance. Na známce je 
zobrazen historický vagon poštovní ambulance typu Fk 5-1401, první své řady. 

Charakteristickým a početně zastoupeným 
typem v poválečném období byl vůz řady Fk. Jeho 
konstrukce vycházela z typu vyráběného na po-
čátku 20. století s plynovým, později elektrickým 
osvětlením. Vůz řady Fk byl dvounápravovým 
poštovním vozem zastaralé konstrukce s dřevě-
nou kostrou skříně, určený pro přepravu pošty 
v osobních vlacích na vedlejších a místních tra-
tích do rychlosti 60 km/hod. Vůz měl nápravy 
s kluznými ložisky, brzda vozu byla tlaková a vy-
tápění parní oběžné. Spodek vagonu byl nýtova-
ný z válcovaných profilů, skříň dřevěná a zevně 
oplechovaná. Vozy této řady se vyráběly do roku 
1933 a liší se v některých detailech podle let výro-
by a jeho výrobce. 

Autorem výtvarného návrhu emise je aka-
demický malíř a grafik Pavel Sivko.

Známku o rozměrech obrazové části 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v soutisku s emisí Historické dopravní prostředky: Poštovní autobus v tiskových listech po 25+25 
kusech. 

Známka má katalogové číslo 917 a platí od 15. února 2017 do odvolání.

Praha 13. února 2017

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

a služeb informační společnosti
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