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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.

9.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„HRAD	KAŠPERK“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 11. března 2020 příležitostnou poštovní známku 
z emise HRAD KAŠPERK se známkou s nominální hodnotou 27 Kč. Na známce autor zachytil Hrad Kašperk 
z mírného nadhledu. V popředí známky jsou dominantní dvě hradní věže. Na pozadí známky je zachyceno ma-
lebné okolí šumavského podhůří.  

Hrad Kašperk se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých 
Kašperských Hor a je nejvýše položeným královským hradem v Čechách. 
Tento gotický hrad nechal postavit římský císař a český král Karel IV. v 
roce 1356, a to hlavně ze tří důvodů: ochrana hranic s Bavorskem, ochra-
na nalezišť zlata a zabezpečení důležité obchodní trasy. Obdélný palác a 
na něj napojené obytné věže představují samostatné hradní jádro. Toto 
jádro je obehnáno souvislým opevněním. Na hradní jádro se dále napojuje 
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hradní nádvoří. Ač hrad královský, byl Kašperk spravován šlechtou a ne královskou komorou. Mezi nejznáměj-
šími držiteli jmenujme například mincmistra Petra Zmrzlíka ze Svojšína a Orlíka, šlechtice Zdeňka ze Štenber-
ka, místokancléře a tajemníka Ferdinanda I., slezského rytíře Jiřího z Lokšan.

Hrad samotný nikdy nebyl dobyt, ale od 2. poloviny 16. století značně chátral, až jej jako zpustlý v roce 
1617 od krále Matyáše odkoupilo město Kašperské Hory. Když po třicetileté válce nařídila vídeňská vláda 
zbořit všechny pevné hrady v Čechách, aby se eventuálně nestaly v příští válce opěrnými body nepřítele, nebyl 
naštěstí tento příkaz na Kašperku proveden.

Autorem emise je malíř a grafik Adolf Absolon.

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem. Známka má velikost 23 x 40 mm a byla vytištěna Poštovní 
tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových listech po 8 kusech.

Známka má katalogové číslo 1064 a platnost od 11. března 2020 do odvolání.

Praha 5. března 2020

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

10.	 Vydání	 příležitostného	 poštovního	 aršíku	 „JOSEF	 GOČÁR	 A	 ARCHITEKTURA	 HRADCE	
KRÁLOVÉ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 11. března 2020 příležitostný poštovní aršík z 
emise JOSEF GOČÁR A ARCHITEKTURA HRADCE KRÁLOVÉ se dvěma známkami s nominální hodnotou 
23 Kč a 45 Kč. Aršík autor komponoval jako připomenutí rozmanitosti práce Josefa Gočára. Na pozadí aršíků 
nalezneme mapu Hradce Králové vytvořenou Josefem Gočárem. Na známce s nominální hodnotou 23 Kč autor 
zobrazuje nejvýznamnější stavby tohoto architekta. Na známce s nominální hodnotou 45 Kč autor zobrazil 
Gočárův portrét.

Josef Gočár (1880–1945) byl český architekt, 
jehož dílo především z kubistického a funkciona-
listického období patří k vrcholům české moderní 
architektury. Vysoce oceňován je také jeho podíl 
na urbanistických koncepcích některých měst, 
zejména Hradce Králové. Od roku 1902 studoval 
na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Jako jeho 
první samostatné dílo je označována Červená vila 
Josefa Binka v Krucemburku. V letech 1909–1910 
realizoval první větší projekty: schodiště u kos-
tela P. Marie v Hradci Králové a obchodní dům 
Wenke v Jaroměři. Z roku 1910 je rovněž železo-
betonová stavba vodojemu v Lázních Bohdaneč. 
V následujících letech vytvořil nejvýznamnější 
díla své kubistické epochy: Dům U Černé Matky 
Boží v Praze a Lázeňský dům – Gočárův pavilon v 
Lázních Bohdaneč. V roce 1924 byl jmenován pro-
fesorem na Akademii výtvarných umění v Praze 
a v roce 1928 byl zvolen rektorem této školy. Na 
počátku dvacátých let začal pracovat v Hradci 
Králové, kde postupně zpracoval územní plán 
města, vytvořil regulační plán nábřeží, výstavbu 
v Labské kotlině, školní bloky (Gymnázium J. K. 
Tyla) a střed města (dnešní Ulrichovo náměstí). 
Plány výstavby zahrnovaly rovněž systém vnější-
ho dopravního okruhu s radiálami směřujícími do 
centra města, mezi nimiž se střídají obytné čtvrti 
s plochami zeleně. Gočárova práce v Hradci Krá-
lové vrcholila v letech 1931–1936 návrhem a rea-
lizací budovy Okresního a finančního úřadu. Josef 
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Gočár zemřel v Jičíně a je pochován na vyšehradském Slavíně.

Autorem emise je malíř a grafik Jan Kavan. Autorem liniové kresby u známky s nominální hodnotou 45 
Kč je rytec Václav Fajt.

Aršík je tištěn plnobarevným ofsetem. Známky i kupon mají velikost 26 x 40 mm. Aršík byl vytištěn Poš-
tovní tiskárnou cenin Praha a. s. a má velikost 81 x 109 mm.

Známky mají katalogové číslo 1065 a katalogové číslo 1066, jejich platnost je od 11. března 2020 do od-
volání

Praha 5. března 2020

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

11.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„ZPĚVNÍ	PTÁCI	V	NAŠEM	OKOLÍ:	PĚNKAVOVITÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 11. března 2020 příležitostnou poštovní známku 
z emise ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: PĚNKAVOVITÍ se známkou s nominální hodnotou zastoupenou 
písmenem B. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém 
režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. Na známce 
autoři zobrazují zástupce pěnkavovitých, jmenovitě stehlíka obecného, pěnkavu obecnou a dlaska tlustozobého.

Ve světě žije kolem 9 000 ptačích druhů, pěvci tvoří skupinu nejpočetnější a 
mnoho druhů se vyskytuje také v našem okolí. Ve známkové tvorbě České republiky 
byly ptactvu zatím věnovány dvě emise, a to v roce 1994 a 1999. Několik druhů bylo 
v minulosti představeno na aršících chráněných krajinných oblastí. Dosud nebylo 
ale námětem známek České republiky běžné ptactvo vyskytující se v našem okolí. 
Pro mnohé druhy kdysi běžných ptáků jsou životní podmínky v hustě osídleném 
prostředí stále nehostinnější a na prudkém ústupu jsou i dříve velmi hojné druhy, 
například strnadi, skřivani, chocholouši atd. Vrabců ubývá v celé Evropě. Odborníci 
zjistili, že se jejich početní stavy za 20 let snížily až o 90 %. Mohlo by se říci, že se 
sice daří zachraňovat ohrožené druhy, ale těch běžných naopak ubývá. První dvojice 
známek této emise nám tedy představuje zástupce pěnkavovitých a zástupce sýko-
rovitých.

Autorem emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi. 

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem, má velikost 23 x 40 mm a byla vy-
tištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1067 a platnost od 11. března 2020 do odvolání.

Praha 5. března 2020

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

12.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„ZPĚVNÍ	PTÁCI	V	NAŠEM	OKOLÍ:	SÝKOROVITÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 11. března 2020 příležitostnou poštovní známku z 
emise ZPĚVNÍ PTÁCI V NAŠEM OKOLÍ: SÝKOROVITÍ se známkou s nominální hodnotou zastoupenou pís-
menem B. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém 
režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. Na známce 
autoři zobrazují zástupce sýkorovitých, jmenovitě sýkoru babku, sýkoru parukářku, sýkoru modřinku a sýkoru 
koňadru.
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Autorem emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi. 

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem. Známka má velikost 23 x 40 
mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových listech po 
50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1068 a platnost od 11. března 2020 do odvo-
lání.

Praha 5. března 2020

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

13.	 Vydání	výplatní	písmenové	známky	„VČELA	MEDONOSNÁ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. března 2020 výplatní písmenovou poštovní 
známku z emise VČELA MEDONOSNÁ se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno 
„B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání dle 
ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. Na známce autoři zobrazují dvě 
včely medonosné, jednu na květu bílém, druhou na květu růžovém. 

Včela medonosná patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho 
z nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Vývoj včely má tato 
vývojová stadia: vajíčko, larva, předkukla, kukla a dospělec. Celkový 
vývoj matky trvá 16 dní, dělnice 21 dní a trubce 24 dní.

Autorem emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi. 

Známka je tištěna plnobarevným ofsetem. Známka má velikost 
33 x 26 mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s. v 
tiskových listech po 40 kusech.

Známka má katalogové číslo 1069 a platnost od 25. března 2020 
do odvolání.

Praha 5. března 2020

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

14.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„TRABANTEM	NAPŘÍČ	KONTINENTY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. března 2020 příležitostnou poštovní dopisni-
ci s natištěnou známkou z emise TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY se známkou s nominální hodnotou 
zastoupenou písmenem B. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů 
v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 
Kč. Na dopisnici je známka s motivem veletrhu Sběratel a na levé straně je text Trabantem napříč kontinenty 
spolu s ilustrací, která připomíná dobrodružství cestovatelů ve žlutých trabantech. Hlavním protagonistou 
těchto expedic je Dan Přibáň.

Dan Přibáň je český cestovatel, známý svými expedicemi po světě ve žlutých trabantech. V červenci 2007 
se vydal na první výpravu trabantů nazvanou „Trabantem Hedvábnou stezkou“. V roce 2009 s trabanty projel 
napříč Afrikou. V říjnu 2012 odstartoval cestu „Trabantem napříč Jižní Amerikou“. V dubnu 2015 zahajoval 
expedici do Tichomoří. V roce 2019 nám byl představen jeho poslední film „Trabantem tam a zase zpátky“. Dan 
Přibáň poté ohlásil konec expedic s trabanty. 
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Autorem ilustrace v levé části dopisnice je Karel Cettl. 

Dopisnice je tištěna plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží 
jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka Česká pošta, PTC, 2020. Dopisnice byla vytištěna 
Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s.

Dopisnice má platnost od 25. března 2020 do odvolání.

Praha 5. března 2020

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

15.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„POZNÁM	ZNÁMKY	–	ZVÍŘÁTKO“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. března 2020 příležitostnou poštovní dopisnici s 
natištěnou známkou z emise POZNÁM ZNÁMKY – ZVÍŘÁTKO se známkou s nominální hodnotou zastoupenou 
písmenem B. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém 
režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. Na dopisnici 
je v levé části vybraný motiv ze soutěže o návrh poštovní známky v kategorii 3 až 6 let. Známka poté zobrazuje 
tentýž motiv spolu s písmenem „B“.

V roce 2019 pořádala Česká pošta dětskou soutěž o návrh vlastní poštovní známky pod názvem POZNÁM 
ZNÁMKY. Stačilo si vybrat jedno ze zadaných témat, nakreslit do vymezeného prostoru svůj návrh známky, 
vystřihnout a odeslat svůj návrh do Poštovního muzea a čekat, zda bude dílo vybráno. Vybrané vítězné návrhy 
vydává Česká pošta v podobě poštovní dopisnice s natištěnou známkou. V kategorii 3 až 6 let zvítězila Gaia 
Helebrandová. 

Autorem grafické úpravy dopisnice je Pavel Sivko. 
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Dopisnice je tištěna plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží 
jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka Česká pošta, PTC, 2020. Dopisnice byla vytištěna 
Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s.

Dopisnice má platnost od 25. března 2020 do odvolání.

Praha 5. března 2020

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

16.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„POZNÁM	ZNÁMKY	–	PES“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. března 2020 příležitostnou poštovní dopisnici 
s natištěnou známkou z emise POZNÁM ZNÁMKY – PES se známkou s nominální hodnotou zastoupenou pís-
menem B. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém 
režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. Na dopisnici 
je v levé části vybraný motiv ze soutěže o návrh poštovní známky v kategorii 7 až 10 let. Známka poté zobrazuje 
tentýž motiv spolu s písmenem „B“. V kategorii 7 až 10 let zvítězila Gabriela Divišová. 

Autorem grafické úpravy dopisnice je Pavel Sivko. 
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Dopisnice je tištěna plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží 
jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka Česká pošta, PTC, 2020. Dopisnice byla vytištěna 
Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s.

Dopisnice má platnost od 25. března 2020 do odvolání.

Praha 5. března 2020

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

17.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„POZNÁM	ZNÁMKY	–	KOLOTOČ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. března 2020 příležitostnou poštovní dopisnici s 
natištěnou známkou z emise POZNÁM ZNÁMKY – KOLOTOČ se známkou s nominální hodnotou zastoupenou 
písmenem B. Písmeno „B“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém 
režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč. Na dopisnici je 
v levé části vybraný motiv ze soutěže o návrh poštovní známky v kategorii 11 až 15 let. Známka poté zobrazuje 
tentýž motiv spolu s písmenem „B“. V kategorii 11 až 15 let zvítězila Alžběta Kopkášová. 
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Autorem grafické úpravy dopisnice je Pavel Sivko. 

Dopisnice je tištěna plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží 
jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka Česká pošta, PTC, 2020. Dopisnice byla vytištěna 
Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s.

Dopisnice má platnost od 25. března 2020 do odvolání. 

Praha 5. března 2020

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