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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.

15.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Osobnosti:	Heliodor	Píka“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. června 2017 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 37 Kč z emise Osobnosti: Heliodor Píka. Na známce je zobrazena postava Heliodora Píky 
v uniformě. Pro motiv pozadí známky autorka zvolila symbol bojové zástavy. 

Heliodor Píka byl československý voják a legionář, významný před-
stavitel zahraničního československého protinacistického odboje a po úno-
rovém převratu oběť komunistického režimu. Heliodor Píka se narodil 
3. července 1897 ve Štítině u Opavy. V letech 1926–28 absolvoval jako je-
den ze tří československých důstojníků Vysokou školu vojenskou v Paříži. 
V roce 1932 se stal vojenským atašé v Bukurešti. Z československých vojáků 
v sovětských zajateckých táborech začal Píka v roce 1942 v Buzuluku formo-
vat jednotku československé armády. Po obsazení Slovenska wehrmachtem 
v srpnu 1944 požádal sovětské velení o podporu slovenských povstalců Ru-
dou armádou, J. V. Stalin pak vydal příkaz k dodávce zbraní na Slovensko 
a zahájení karpatské operace maršálem Koněvem. V květnu 1945 se He-
liodor Píka vrátil do Prahy, kde byl jmenován náměstkem náčelníka gene-
rálního štábu Československé armády. Po únoru 1948 byl zatčen a obviněn 
z velezrady a v politickém procesu byl odsouzen k trestu smrti oběšením, 
který byl vykonán 21. června 1949 na dvoře plzeňské věznice Bory. V roce 
1968 byl s pomocí prezidenta L. Svobody proces s generálem Píkou obnoven 
a vojenský soud v Praze konstatoval jeho nevinu a zrušil odsuzující rozsu-
dek, k plné rehabilitaci však došlo až po roce 1989. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor_1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor_1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
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Autorkou výtvarného návrhu emise je akademická malířka a grafička Eva Hašková. Autorem rytiny 
známky je grafik a rytec Václav Fajt.

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

Známka má katalogové číslo 928 a platí od 7. června 2017 do odvolání.

Praha 1. června 2017

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

a služeb informační společnosti

16.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Osobnosti:	Josef	Kainar“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. června 2017 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 16 Kč z emise Osobnosti: Josef Kainar. Na známce autor zachytil portrét Josefa Kainara. 

Josef Kainar se narodil 29. června 1917. Byl básník, dramatik, tex-
tař a překladatel, ale také hudebník, ilustrátor, výtvarník a novinář. Byl 
členem umělecké skupiny 42 a literární skupiny Ohnice. Josef Kainar po-
cházel ze železničářského rodu z Přerova. Nejdříve studoval gymnázium 
v rodišti, poté v Olomouci a v Hlučíně. Jako gymnazista se Josef Kainar při 
přerušovaném studiu věnoval hudbě, hrál v jazzových kapelách, na kon-
certní úrovni na klavír, housle i kytaru. V osobní krizi v roce 1934 se při 
pokusu o sebevraždu postřelil. Po Mnichovu se zapsal na filozofické fakultě 
s úmyslem studovat češtinu a francouzštinu. Po uzavření vysokých škol 
vystřídal řadu zaměstnání. Mimo jiné byl redaktorem brněnské Rovnosti 
a spolupracoval s Divadlem satiry. Po 2. světové válce pracoval jako novi-
nář, spolupracoval s divadlem a rozhlasem. Po roce 1947 se věnoval pouze 
literatuře. Počátky tvorby Josefa Kainara byly ovlivněny především exis-
tencionalismem. Pro jeho dílo je typická ironie a zpěvnost a možnost spo-
jovat text s hudbou. Mezi nejznámější díla patří například: Nové mýty (ob-
sahující i známou báseň Stříhali dohola malého chlapečka), Osudy, Veliká 
láska, Člověka hořce mám rád, Cirkus plechový, Ubu se vrací. Josef Kainar 
zemřel 16. listopadu 1971.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Pa-
vel Dvorský. Autorem rytiny známky grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň. 

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

Známka má katalogové číslo 929 a platí od 7. června 2017 do odvolání.

Praha 1. června 2017

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

a služeb informační společnosti

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ilustr%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_42
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohnice
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17.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„Osobnosti:	Jože	Plečnik“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. června 2017 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 32 Kč z emise Osobnosti: Jože Plečnik. Na známce je portrét architekta Jože Plečnika vytvo-
řený na základě studia několika dochovaných fotografií. Jeho architektonická činnost je naznačena fragmen-
tem půdorysného plánu Pražského hradu. V horní části je to Plečnikem upravovaná zahrada Na Baště. V dolní 
části Rajská zahrada a zahrada Na Valech, kde kromě celkové koncepce umístil i řadu drobných architektur 
a artefaktů. 

Jože Plečnik, v Česku známý spíše jako Jo-
sip Plečnik, se narodil 23. ledna 1872 v Lublani. 
Jože Plečnik byl slovinský architekt a urbanista, 
který svou prací pro československou prezident-
skou kancelář ve 20. a 30. letech 20. století vý-
znamně přispěl k současnému vzhledu Pražského 
hradu. Studoval na vídeňské umělecké akademii 
pod vedením Otto Wagnera. V roce 1892 odjel 
do Vídně, kde dva roky pracoval v továrně na ná-
bytek. Koncem roku 1920 byl jmenován profeso-
rem architektury na nově založené universitě 
v Lublani. Ve dvacátých letech 20. století byl z po-
pudu prezidenta nové republiky T. G. Masaryka 
pozván do Prahy, aby pracoval na obnově Pražské-
ho hradu a později i úpravách lánského zámku. 
Mezi dalšími jeho realizovanými stavbami jme-
nujme například kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 
v Praze nebo nárožní dům v Žatecké ulici v Praze. 
Jože Plečnik zemřel 7. ledna 1957 v Lublani.

Autor výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Jan Kavan. Autorem rytiny známky je 
grafik a rytec Miloš Ondráček.

Známku o rozměrech obrazové části 40 x 26 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem s kombinací ocelotisku z plochy v aršíku, kde jsou vždy dvě stejné známky a jeden kupon. 

Známka má katalogové číslo 930 a platí od 7. června 2017 do odvolání.

Praha 1. června 2017

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

a služeb informační společnosti

18.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„Svět	na	kolejích	I:	Parní	lokomotiva“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. června 2017 výplatní poštovní známku nominál-
ní hodnoty A z emise Svět na kolejích I: Parní lokomotiva. Na známce je zobrazena parní lokomotiva „SEDMA“. 
Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních 
služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč.

V roce 1917 vyjela z bran První Česko-
moravské továrny na stroje v Praze lokomotiva 
354.7152, tehdy pod označením kkStB 429.1996. 
Lokomotivy této řady navrhl slavný rakouský 
konstruktér parních lokomotiv Karl Gölsdorf 
(1861–1916). Celkem jich bylo v letech 1909 až 
1917 vyrobeno v rakouských lokomotivkách 380 
kusů ve třech sériích. První dvě série se sdruže-
ným parním strojem, poslední série 197 lokomo-
tiv již s dvojčitým parním strojem a pístovými 
šoupátky. V roce 1918 převzaly ČSD do svého 
parku 152 lokomotiv všech tří sérií, které označi-
ly řadou 354.7. Od roku 1926 byly lokomotivy po-
stupně rekonstruovány a sjednocovány na dvojči-
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té. Tím bylo dosaženo zvýšení výkonu o 10 % na 898 kW, tj. 1220 koní. Během provozního života se lokomotivy 
řady 354.7, přezdívané „sedmy“ dostaly do řady výtopen v Čechách i na Moravě.

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

Známku o rozměrech obrazové části 50 x 29 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v sešitku s osmi známkami (čtyři známky s motivem parní lokomotivy a 4 známky s motivem 
ozubnicové lokomotivy).

Známka má katalogové číslo 931 a platí od 7. června 2017 do odvolání.

Praha 1. června 2017

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

a služeb informační společnosti

19.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„Svět	na	kolejích	I:	Ozubnicová	lokomotiva“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. června 2017 výplatní poštovní známku nominál-
ní hodnoty A z emise Svět na kolejích I: Ozubnicová lokomotiva. Na známce je zobrazena ozubnicová lokomo-
tiva „RAKUŠANKA“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku 
základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč.

Většina lokomotiv je stavěna s výhledem 
na univerzální použití v rámci železniční sítě. 
Jsou však situace, kdy jsou lokomotivy stavěny 
pro konkrétní trať. Mezi tyto případy patří i ozub-
nicová trať z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských 
horách. Vzhledem k nutnosti překonat na krátké 
vzdálenosti výškový rozdíl 235 metrů musela být 
trať vedena ve značném sklonu až 58 promile. 
Proto byla trať postavena jako ozubnicová s dvou-
lamelovou abtovou ozubnicí. Provoz na trati byl 
zahájen 30. června 1902. Již v předstihu byly 
roku 1901 postaveny tři speciální parní ozubni-
cové lokomotivy rakouské řady 169 v lokomotivce 
ve Florisdorfu u Vídně. Ty dosloužily na přelomu 
50. a 60. let 20. století jako řada 404.0 ČSD. Po-
slední z nich, lokomotiva 404.003, je zachována 
ve sbírce Národního technického muzea. ČSD 
proto od poloviny 50. let řešily, jaké nové loko-
motivy objednají pro své dvě ozubnicové tratě v Čechách a na Slovensku (trať Tisovec – Pohronská Polhora). 
Jelikož československý průmysl se odmítl zabývat vývojem a stavbou malé série čtyř motorových ozubnicových 
lokomotiv, byly uvolněny devizové prostředky na jejich nákup v tehdejší kapitalistické cizině. Volba padla 
opět na stejnou továrnu, která přesně před šedesáti lety postavila původní parní lokomotivy. V roce 1961 tak 
lokomotivka SGP Vídeň – Florisdorf dodala čtyři moderní dieselové lokomotivy s hydrodynamickým přenosem 
výkonu označené řadou T 426.0. Vzhledem k jejich původu se pro ně vžila přezdívka „Rakušanky“. Lokomotivu 
pohání čtyřtaktní vodou chlazený dvanáctiválcový motor SGP T 12c, který má výkon 1100 koní (810 kW).

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

Známku o rozměrech obrazové části 50 x 29 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v sešitku s osmi známkami (čtyři známky s motivem parní lokomotivy a 4 známky s motivem 
ozubnicové lokomotivy).

Známka má katalogové číslo 932 a platí od 7. června 2017 do odvolání.

Praha 1. června 2017

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

a služeb informační společnosti
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20.	 Vydání	příležitostné	poštovní	dopisnice	„EXPO	2017	Astana“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. června 2017 příležitostnou poštovní dopisnici 
EXPO 2017 Astana s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné 
psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 16 Kč.

Na písmenové známce „A“ je zobrazeno logo s nápisem EXPO 2017 ASTANA CZECH REPUBLIC. 
Pod známkou se nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, PTC, 2017. Nalevo od známky je umístěno 
logo České pošty a hologram, který slouží jako ochranný prvek. V levé části dopisnice je zobrazena vizualizace 
expozice. 

Autorem výtvarného návrhu známky a dopisnice je grafik Ondřej Šmerda. Dopisnici vytiskla Poštovní 
tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 21 Kč a platí od 7. června 2017 do odvolání.

Praha 1. června 2017

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

a služeb informační společnosti
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