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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.

22.	 Vydání	příležitostné	poštovní	známky	„VYNÁLEZY:	OHÝBANÝ	NÁBYTEK“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2018 příležitostnou poštovní známku 
nominální hodnoty 19 Kč z emise VYNÁLEZY: OHÝBANÝ NÁBYTEK. Na známce autor pracuje s motivem 
ohýbaného nábytku v podobě tradičních židlí z ohýbaného dřeva. 

Historie výroby ohýbaného nábytku na našem území sahá až do roku 
1861, kdy Michael Thonet se svými syny zakládá v Bystřici pod Hostýnem to-
várnu na ohýbaný nábytek. V roce 1876 vzniká židle č. 18, jeden z prvních 
modelů, který se v Bystřici pod Hostýnem vyráběl a i dnes je součástí portfolia. 
V roce 1903 vzniklo legendární křeslo č. 9, dnes známé pod číslem 30. Po dru-
hé světové válce, kdy byla továrna vedena říšským správcem, byl vzhledem 
k poválečným změnám podnik znárodněn. V roce 1953 proběhla změna názvu 
společnosti na TON, což je zkratka slov „továrny na ohýbaný nábytek“. K bys-
třickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. V roce 2011 
oslavila továrna výročí 150 let od svého založení. 

Autorem návrhu emise je akademický malíř a grafik Pavel Sivko. 

Známku o rozměrech obrazové části 23 × 40 mm vytiskla Poštovní tiskár-
na cenin Praha a.s. ofsetem v tiskových listech po 50 kusech. Kromě známek 
v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony.



částka 7/2018 Poštovní	věstník strana 22

Známka má katalogové číslo 981 a platí od 20. června 2018 do odvolání.

Praha 13. června 2018

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

a služeb informační společnosti

23.	 Vydání	příležitostného	poštovního	aršíku	„100	LET	ČESKOSLOVENSKÉ	POŠTOVNÍ	ZNÁMKY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2018 příležitostný poštovní aršík se 
dvěma různými známkami nominální hodnoty 27 Kč a 44 Kč a třemi kupony z emise 100 LET ČESKOSLO-
VENSKÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY. Na známce s nominálem 27 Kč autor vyobrazil významné československé 
poštovní známky. Na známce s nominálem 44 Kč autor vyobrazil významné české poštovní známky. Aršík má 
formu albového listu.

Československé poštovní známky jsou vydávány od 18. 12. 1918, a tak se 
v roce 2018 oslaví 100 let od první československé známky. Mezi autory prvních 
československých známek patří Alfons Mucha (autor první československé znám-
ky), Max Švabinský, Jakub Obrovský, Vratislav Hugo Brunner, Jaroslav Benda 
nebo Karel Seizinger. Z prvních rytců poštovních známek lze uvést mimo jiné 
Karla Seizingera, Bohumila Heinze, Jaroslava Goldschmieda, Eduarda Karla, 

Jana C. Vondrouše nebo Karla Wolfa. První česko-
slovenské poštovní známky jsou výplatní známky 
s obrazem Hradčan od autora Alfonse Muchy. Čes-
koslovenská a následně česká známková tvorba si 
velice zakládá na výběru špičkových autorů a tra-
diční výrobě známek. Díky této 
kombinaci patří československá 
a následně i česká známková tvor-
ba k nejlepším na světě. Na tvor-
bě československých známek se 
podíleli významní grafici, malíři 
a rytci jako například Oldřich 
Kulhánek, Karel Svolinský, Jiří 
Švengsbír, Cyril Bouda, Ladislav 
Jirka, Josef Herčík nebo Bedřich 
Housa.  

Autorem návrhu emise je malíř a grafik Pavel Sivko.

Známky o rozměrech obrazové části 40 × 50 mm vytiskla 
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem.

Známky májí katalogová čísla 982 a 983 a platí od 20. červ-
na 2018 do odvolání.

Praha 13. června 2018

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

a služeb informační společnosti

24.	 Vydání	výplatní	písmenové	poštovní	známky	„JEDLÉ	HOUBY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2018 výplatní poštovní známky nomi-
nální hodnoty „A“ z emise JEDLÉ HOUBY. Na známkách (dvě různé známky v jednom sešitku) jsou zobrazeny 
jedlé houby, křemenáč březový a muchomůrka růžovka. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné 
psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.
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Křemenáč březový roste od května 
do října v listnatých a smíšených lesích, ale 
i v remízkách, na mezích podél cest, vždy 
pod břízami. Křemenáč březový je výborná 
a všeobecně ceněná jedlá houba. 

Muchomůrka růžovka vyrůstá hoj-
ně v červnu až listopadu v listnatých, 
smíšených i jehličnatých lesích, v parcích 
a alejích, od nížin až vysoko do hor. Mu-
chomůrka růžovka je za syrova jedovatá – 
obsahuje hemolysin, který rozkládá červe-
né krvinky. Hemolysin je termolabilní, při 
tepelné úpravě se ničí. Tepelně zpracovaná 
růžovka má výtečnou chuť, hodí se k nej-
různějším kuchyňským úpravám.

Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí malíři a grafici Jaromír a Libuše Knotkovi. 

Známky o rozměrech obrazové části 23 × 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarev-
ným ofsetem v sešitku s deseti známkami.

Známka Křemenáč březový má katalogové číslo 984 a platí od 20. června 2018 do odvolání. Známka Mu-
chomůrka růžovka má katalogové číslo 985 a platí od 20. června 2018 do odvolání.

Praha 13. června 2018

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

a služeb informační společnosti

25.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„KONVALINKA“	

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 20. června 2018 výplatní poštovní známku nomi-
nální hodnoty 1 Kč z emise KONVALINKA. Na známce je autorkou zpracován motiv konvalinky.  

Konvalinka je vytrvalá jedovatá bylina, dosahující výšky 10-25 centimetrů, 
původem z Evropy, rozšířená po Severní Americe a severní Asii. Listy má zpravidla 
dva, jsou jednoduché, řapíkaté, elipsovitě šupinaté a celokrajné. Kvete v květnu 
až červenci. Květy vyrůstají v řídkém jednostranném hroznu neseném na přímém 
stvolu. Jsou krátce stopkaté a vonné. Okvětí je bílé nebo nažloutle zarůžovělé, slo-
žené ze šesti srostlých okvětních lístků, je kulatě zvonkovité se šesti ohnutými cípy 
a intenzivně voní. Konvalinka je užívána v lékařství i voňavkářském průmyslu. 

Autorkou výtvarného návrhu emise je akademická malířka a grafička Anna 
Khunová.  

Známku o rozměrech obrazové části 19 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v tiskových listech po 100 kusech.

Známka má katalogové číslo 986 a platí od 20. června 2018 do odvolání.

Praha 13. června 2018

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

a služeb informační společnosti
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