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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.

12. Vydání příležitostné poštovní známky „EUROPA: OHROŽENÁ NÁRODNÍ DIVOKÁ ZVĚŘ – 
KOČKA DIVOKÁ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá 
dne 21. dubna 2021 příležitostnou poštovní známku 
z emise EUROPA: OHROŽENÁ NÁRODNÍ DIVOKÁ 
ZVĚŘ – KOČKA DIVOKÁ s nominální hodnotou zastou-
penou písmenem E. Písmeno E odpovídá ceně za obyčej-
nou zásilku do zahraničí do 50 gramů – evropské země, 
dle aktuálního platného ceníku v době vydání emise 
v hodnotě 39 Kč. Na známce autorská dvojice vyobrazuje 
dvě kočky divoké. 

Kočka divoká patří k našim nejvzácnějším sav-
cům. Kočka divoká dosahuje větší velikosti než kočka 
domácí, a to zejména díky delší a hustější srsti, která 
má zpravidla šedohnědý až šedožlutý odstín a disponuje 
výraznými pruhy na hřbetě, nohou a ocasu. Kočky divo-
ké lze rozlišit i podle tvaru, délky a držení ocasu, také 
mají větší hlavu, znatelně menší uši a dlouhé smyslové 
vousy na čenichu. Kočku divokou bychom v naší přírodě 
hledali především v listnatých a smíšených lesích v pa-
horkatinách a vrchovinách. Podmínkou jejího výskytu je 
přítomnost úkrytů například v podobě skalních rozsed-
lin, dutin ve starých mohutných stromech či opuštěných 
liščích a jezevčích nor. 
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Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 33 x 33 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 6 kusech.

Známka má katalogové číslo 1116 a platnost od 21. dubna 2021 do odvolání.

Praha 16. dubna 2021

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

13. Vydání příležitostné poštovní známky „UNIKÁTNÍ SKALNÍ ÚTVARY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. dubna 2021 příležitostnou poštovní známku 
z emise UNIKÁTNÍ SKALNÍ ÚTVARY s nominální hodnotou 23 Kč. Na známce autor zachytil skalní útvar 
Dívčí kameny.

Dívčí kameny se nacházejí na hranicích s Pol-
skem, zhruba 3 km od Špindlerovy boudy a patří mezi 
jedny z nejznámějších na české straně Krkonoš. Tyto 
žulové věžovité skály se v odborném jazyce označují 
jako tory a vznikly během druhohor a třetihor. Žulové 
skály se působením především mrazu, rozpukaly do 
hranatých kvádrů, dalším zvětráváním a ohlazová-
ním dostaly dnešní podobu. Kolem této přírodní krásy 
vede Hraniční cesta ze Slezského sedla, která bezpo-
chyby patří k nejkrásnějším turistickým trasám, pro-
cházejícím Krkonošemi.

Autorem emise je Adolf Absolon. 

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 40 x 23 mm a vytiskla ji Tiskárna 
Hradištko, s.r.o. na tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 1117 a platnost od 21. dubna 2021 do odvolání.

Praha 16. dubna 2021

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

14. Vydání výplatní poštovní známky „TURISTICKÁ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 21. dubna 2021 výplatní poštovní známku z emi-
se TURISTICKÁ s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B. Písmeno B odpovídá ceně za vnitrostátní 
obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání, dle aktuálního platného ceníku v době 
vydání emise v hodnotě 19 Kč. Na známce je znázorněna fiktivní mapa s turistickými značkami. Známku na 
tiskovém listu lze využít i pro službu Známky s přítiskem.

Značení turistických tras má v České republice dlouholetou tradici. První pěší turistická trasa vznikla 
11. května 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. V roce 
1889 byly dále vyznačeny trasy na Karlštejn, Skalku a Rač a délka tras tak dosáhla 55,5 km. V roce 1912 bylo 
dokončeno značení první dálkové trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu. V současnosti je v České republice kolem 
40 000 km turistických značených tras pro pěší, lyžaře a cyklisty. Pěší trasy jsou na území České republiky 
značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří vodorovných pruhů. Prostřední pás určuje barvu značené 
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trasy. Červená značí dálkovou nebo hřebenovou trasu, modrá významnější trasu, 
zelená místní trasu a žlutá krátkou nebo spojovací cestu. Značení turistických 
tras obvykle začíná u železničních či autobusových zastávek. Značky jsou umís-
ťovány na pevných objektech, jako jsou budovy, sloupy, stromy a jiné. Na koncích 
značených tras najdete značku koncovou. Různé krátké významové odbočky jsou 
značeny speciálními značkami odbočka k vyhlídce, ke zřícenině hradu, ke studán-
ce či k jinému zajímavému objektu.

Autorem emise je Mikuláš Kavan.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost obrazu 
23 x 30 mm. Známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. Známka je vydávána 
v tiskovém listu se sedmi známkami a 14 kupony o velikosti obrazu 23 x 30 mm.

Známka má katalogové číslo 1118 a platnost od 21. dubna 2021 do odvolání.

Praha 16. dubna 2021

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