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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.

8.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Krásy	naší	vlasti:	Porta	Bohemica“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. dubna 2017 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 20 Kč z emise Krásy naší vlasti: Porta Bohemica. Na známce je pohled na údolí Labe, které 
vstupuje do Českého středohoří. Na obzoru jsou vrcholy třetihorních vulkánů, vlevo Kletečná a vpravo vrch 
Kubačka. Vpředu, pod lesnatým svahem je obec Velké Žernoseky. Vpravo od obce jsou žernosecké vinice. 

Bránou Čech (latinsky Porta Bohemica) se nazývá 
kaňonovité údolí Labe, kterým řeka vstupuje do České-
ho středohoří. Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední 
krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí do Českého 
středohoří. Nádherné panorama si je možné vychutnat 
z řady míst. Na pravém břehu Labe je vrch Varhošť 
s rozhlednou. Na levém břehu pak Labská vyhlídka 
od kostela sv. Barbory v Dubicích. Nedaleko od Velkých 
Žernosek se na pravém břehu Labe nachází výrazný 
rulový skalní ostroh Kalvárie se třemi kříži a se stej-
nojmennou přírodní rezervací. Na pravém břehu Labe 
se nachází Církvice s barokním kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie, vedle kterého stojí zajímavá hrázděná 
zvonice. Blíže k Ústí nad Labem se návštěvníkům otevře 
výhled na údolí Labe s hradem Střekovem. Na levém 
břehu Labe se nachází ves Vaňov se skalním útvarem 
Vrkočem. Hned vedle něj lze ve skalách najít Vaňovský 
vodopád, největší vodopád na Ústecku.

Autor výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Adolf Absolon. Autorem rytiny známky je 
grafik a rytec Miloš Ondráček.
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Známku o rozměrech obrazové části 40 x 26 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ocelotiskem 
z plochy v tiskových listech po 8 kusech. 

Známka má katalogové číslo 920 a platí od 5. dubna 2017 do odvolání.

Praha 22. března 2017

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

a služeb informační společnosti

9.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„80.	výročí	Letiště	Praha“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 5. dubna 2017 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 32 Kč z emise 80. výročí Letiště Praha. Na známce autor zachytil charakteristickou letištní 
věž s přistávajícím historickým letadlem. V levém horním rohu známky se nachází vlajka České republiky. 

Dnešní Letiště Václava Havla Praha si připomí-
ná 80. výročí od zahájení provozu. Za osm desítek let 
se jeho plocha zvětšila desetkrát, letiště odbavilo více 
než dvě stě milionů cestujících ve více než čtyřech mili-
onech letů. Prvním civilním letištěm v Praze bylo letiš-
tě ve Kbelích, nicméně koncem dvacátých let minulého 
století se ukázalo, že už kapacitně nevyhovuje, a proto 
tehdejší vláda rozhodla o vybudování ruzyňského letiš-
tě. Dne 24. července 1933 byly zahájeny stavební práce. 
Letištní areál zahrnul 108 hektarů, z nichž 35 připadlo 
na zastavěnou část letiště, tedy provozní objekty, ko-
munikace a ostatní zařízení. Základní výstavba trvala 
44 měsíců a byla dokončena 1. března 1937, do provozu 
bylo letiště uvedeno 5. dubna 1937. Po osmdesáti letech 
od zahájení výstavby je Letiště Václava Havla Pra-
ha moderním vzdušným přístavem a vstupní bránou 
do České republiky.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický architekt a grafik Michal Brix. Autorem rytiny známky 
je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň. 

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. rotačním 
ocelotiskem kombinovaný hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech.

Známka má katalogové číslo 921 a platí od 5. dubna 2017 do odvolání.

Praha 22. března 2017

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

a služeb informační společnosti
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