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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.

43.	 Vydání	příležitostného	poštovního	aršíku	„ČEŠTÍ	HERCI:	JIŘÍ	SOVÁK	A	VLASTIMIL	BRODSKÝ“

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České republiky 
vydá dne 7. října 2020 pří-
ležitostný poštovní aršík 
se dvěma známkami s no-
minální hodnotou 30 Kč 
u známky s portrétem Jiří-
ho Sováka a 34 Kč u znám-
ky s portrétem Vlastimila 
Brodského z emise ČEŠ-
TÍ HERCI: JIŘÍ SOVÁK 
A VLASTIMIL BRODSKÝ. 
Na pozadí aršíku autoři 
vyobrazili filmové pásky 
s oběma herci, využili moti-
vu sochy anděla ze střechy 
Divadla na Vinohradech.

Jiří Sovák se narodil 
27. prosince 1920 v pražské 
rodině hospodského. Jiří se 
na otcovo přání učil v Klad-
ně hoteliérskému povolání, 

ale již v mládí jej zlákala herecká múza. Rozhodl se odejít k ochotníkům. V prvních letech hostoval v Živém jevi-
šti, dále u E. F. Buriana, v Divadle na Vinohradech a Národním divadle. Byl komik tělem i duší. Na televizních 
obrazovkách ho můžeme vidět například ve filmech Dařbuján a Pandrhola, Světáci nebo Pane, vy jste vdova.
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Vlastimil Brodský se narodil 15. prosince 1920 v Hrušově nad Odrou. Byl český herec, dlouholetý člen 
hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Debutoval v Herecké škole E. F. Buriana. Ve 40. letech si prošel 
divadlem Větrník, Nezávislým divadlem, Divadlem satiry a nakonec Vinohradským divadlem. Jeho první a epi-
zodní rolí byl divák panoptika ve filmu „Svět patří nám“ a teprve koncem 40. let mu film přinesl další příleži-
tosti. Tvorba tohoto nezapomenutelného herce čítá na 300 filmových a divadelních rolí. 

Autory výtvarného návrhu emise jsou akademičtí malíři Eva Hašková a Jan Maget.

Aršík o rozměru 175 x 116 se dvěma známkami o rozměrech části 44 x 54 mm vytiskla Tiskárna Hradišt-
ko, s.r.o. Aršík včetně známek byl tištěn plnobarevným ofsetem.

Známky mají katalogová čísla 1091 (Jiří Sovák) a 1092 (Vlastimil Brodský) a platnost od 7. října 2020 do 
odvolání.

Praha 2. října 2020

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

44.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„MODRÁSEK“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. října 2020 
výplatní poštovní známku z emise MODRÁSEK s nominální hodnotou 
2 Kč. Na známce je vyobrazen modrásek jehlicový.

Modráskovití jsou čeledí malých motýlů zahrnující okolo 6000 druhů 
na celém světě, v Evropě je asi 100 druhů. Modrásek jehlicový se vyskytuje 
po celé Evropě, včetně Velké Británie. Je to náš nejrozšířenější modrásek 
žijící na nejrůznějších typech luk. Chybí pouze ve vyšších polohách nad 
800 m. Žije i ve městech v okolí zahrad. Motýl zobrazený na známce je 
sameček, samička má hnědé zbarvení. Jako jeden z mála našich modrásků 
není modrásek jehlicový dosud ohrožen.

Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi.

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost obrazu 19 x 23 mm, známku vytiskla Tis-
kárna Hradištko, s.r.o. v tiskových listech po 100 kusech.

Známka má katalogové číslo 1093 a platnost od 7. října 2020 do odvolání. 

Praha 2. října 2020

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

45.	 Vydání	výplatní	poštovní	známky	„ŽLUŤÁSEK“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 7. října 2020 výplatní poštovní známku z emise 
ŽLUŤÁSEK s nominální hodnotou 4 Kč. Na známce je vyobrazen motýl žluťásek čilimníkový.

Žluťásek čilimníkový se vyskytuje trvale pouze ve Středomoří a k nám nepravidelně zalétá. Je to tažný 
motýl a jeho výskyt u nás je velmi kolísavý. V některých letech zastihneme jen ojedinělé exempláře, jindy bývá 
hojný. Někdy vystupuje i vysoko do hor, které přelétává. Na známce je sameček, který má na okraji křídel sou-
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vislý tmavý lem. Samička má v tmavém lemu oranžové skvrny. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o stěhovavý druh, nevyžaduje u nás zvláštní ochrany.

Autory emise jsou Jaromír a Libuše Knotkovi 

Známka je tištěna ofsetem. Obrazová část známky má velikost obrazu 
19 x 23 mm, známku vytiskla Tiskárna Hradištko, s.r.o. v tiskových listech 
po 100 kusech.

Známka má katalogové číslo 1094 a platnost od 7. října 2020 do odvo-
lání.

Praha 2. října 2020

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