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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.

15. Vydání příležitostné poštovní známky „OSOBNOSTI: GUSTAV BROM“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 19. května 2021 příležitostnou poštovní známku 
z emise OSOBNOSTI: GUSTAV BROM s nominální hodnotou 27 Kč. Na známce je portrét hudebníka a diri-
genta Gustava Broma.

Gustav Brom, původním jménem Gustav 
Frkal, byl známý český jazzový hudebník, diri-
gent, skladatel a zpěvák. V roce 1939 byl uvěz-
něn gestapem a jen o vlásek unikl koncentrační-
mu táboru. Původně umělecký pseudonym Brom 
později přijal úředně i jako občanské jméno. Gu-
stav Brom již v červnu 1940 založil svůj orchestr, 
který patřil ve své době ke špičkovým hudebním 
tělesům. Hrál nejen swing a jazz, ale i mnoho 
skladeb ze středního hudebního proudu. Se svým 
orchestrem nahrál bezmála sto padesát dlouho-
hrajících a na šest set malých gramofonových 
desek se skladbami našich a světových autorů. 
Gustav Brom byl rozený jazzman a bytostný 
muzikant, který řídil svůj orchestr s obrovským 

osobním kouzlem a vysokou profesionalitou celých 53 let. Stal se nejdéle působícím dirigentem u jednoho sou-
boru v Evropě.

Autorem emise je Michal Novák.

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

Známka má katalogové číslo 1119 a platnost od 19. května 2021 do odvolání.

Praha 13. května 2021

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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16. Vydání příležitostné poštovní známky „RAMSARSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ MOKŘADŮ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 19. května 2021 příležitostnou poštovní známku 
z emise RAMSARSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ MOKŘADŮ s nominální hodnotou zastoupenou písmenem Z. 
Písmeno Z odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů – mimoevropské země, dle 
aktuálního platného ceníku v době vydání emise v hodnotě 45 Kč. Na známce autor zachytil čápa černého ve 
svém přirozeném prostředí.

Celá emise se nese v duchu připomínky 
50. výročí uzavření Ramsarské úmluvy, která je 
první moderní mezinárodní smlouvou zaměře-
nou na ochranu a rozumné využívání přírodních 
zdrojů a jednou z mála smluv chránících určitý 
typ biotopu. Z původního zaměření na ornitologic-
ky významné mokřady se po určité době dospělo 
k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této 
smlouvy zajišťuje a koordinuje celosvětová ochra-
na všech typů mokřadů. Mokřady patří k celosvě-
tově nejohroženějším ekosystémům, přitom jejich 
úloha pro retenci vody v krajině, příznivé ovlivňo-
vání místního klimatu, zdroje obživy i jako center 
biodiverzity, je nezastupitelná. Úmluva byla při-
jata v rámci Organizace OSN pro školství, vědu 
a kulturu (UNESCO) a vystavena k podpisu dne 
2. února 1971 v íránském městě Ramsar (proto i zkrácený název tzv. Ramsarská úmluva). V současné době má 
úmluva celkem 170 smluvních stran. ČSFR se stala smluvní stranou úmluvy s účinností od 2. července 1990 
a následně Česká republika pak 1. ledna 1993. Mezi základní povinnosti členských států úmluvy patří zapsání 
alespoň jednoho mokřadu do „Seznamu mokřadů mezinárodního významu“ Do seznamu jsou vybírány mokřady 
podle mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. V současné 
době je v tomto seznamu zapsáno 2 314 mokřadů o celkové rozloze 245,6 mil. ha, Česká republika má na sezna-
mu celkem 14 mokřadů o rozloze 60 207 hektarů.

Autorem emise je Adam Kašpar. 

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 1120 a platnost od 19. května 2021 do odvolání.

Praha 13. května 2021

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