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SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR 
 
 
 

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., poštovní známky vydává Ministerstvo informatiky ČR. Vydání 
poštovní známky Ministerstvo informatiky ČR zveřejní v Poštovním věstníku. 
 
 

____________________________________________ 
 
 

44 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 

PĚSTITELSTVÍ: KAKTUSY 
 

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 13. září 2006 sérii příležitostných poštovních známek 
Pěstitelství, která přináší čtyři druhy kaktusů: 

 
1)    7,50 Kč – Gymnocalycium denudatum 
2)    7,50 Kč – Obregonia denegrii 
3)  10 Kč – Astrophytum asterias 
4)  10 Kč – Cintia knizei 
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Kaktusy byly do Evropy dovezeny z Ameriky v polovině 16. století. První opravdové sbírky vznikaly až 

v 18. století a u nás stoupl zájem o tyto zajímavé rostliny začátkem 19. století. Zásluhu na jejich popularizaci měli 
cestovatelé a botanici B. Roezl, T.  Haenke, F.  Seitz a především etnograf a cestovatel A. V. Frič (1882 − 1944). 
Dovezl z Ameriky desítky nových kaktusů, stovky jich vědecky popsal a své vědomosti předával dál. Stal se 
uznávaným evropským znalcem kaktusů a několik jich bylo po něm pojmenováno. 

Gymnocalycium denudatum je jako jeden z mála hybridních kultivarů často pěstován pro svou nenáročnost. 
Vznikl v roce 1942 ve sbírce ing. Pažouta a později byl pojmenován na počest kaktusáře J. Šuby. 

Obregonia denegrii je jediným druhem rodu Obregonia. Objevil jej A. V.  Frič v roce 1923 v mexickém státě 
Tamaulipas a považoval jej za svůj největší botanický objev. Popsán byl v roce 1925. 

Astrophytum asterias je beztrnný diskovitý kaktus, který A  V. Frič znovuobjevil v Mexiku a v roce 1925 dovezl 
opět do Evropy. V současnosti patří k velmi ohroženým kaktusům, protože roste i na zemědělské půdě. 

Cintia knizei pochází z bolívijské provincie Nor Cinti a je zatím pouze jediným druhem rodu Cintia. Popsal jej 
J. Říha, který druhové jméno zvolil na počest českého kaktusáře žijícího v Peru K. Knížete. 

Autorem výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi. 

Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem 
v tiskových listech po 50 kusech, a to soutiskem vždy dvou známek střídavě v šachovnicovém uspořádání (dvakrát 
7,50 Kč a dvakrát 10 Kč). 

Známky mají katalogová čísla 484 (Gymnocalycium denudatum), 485 (Obregonia denegrii), 486 (Astrophytum 
asterias) a 487 (Cintia knizei) a platí od 13. září 2006 do odvolání. 
 
 
Praha 7. září 2006 

Ing. Jana Vohralíková v.r. 
náměstkyně ministryně informatiky 

 
 
 

45 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU 

GIOVANNI CASTRUCCI: POHLED NA HRADČANY 
 

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 13. září 2006 příležitostný poštovní aršík s jednou známkou 
nominální hodnoty 35 Kč, na níž je mozaika Giovanniho Castrucci Pohled na Hradčany. Tato emise je určena 
k propagaci Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008, která se bude konat ve dnech 12. – 14. září 2008 na 
Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích. 
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Velký sběratel a mecenáš umění císař Rudolf II. pozval do Prahy mozaikáře a řezače drahých kamenů Cosima a 
Giovanniho Castrucci, kteří zde založili prosperující dílnu. Jejich práce představuje samostatnou variantu florentské 
mozaiky. Florentská mozaika je složená z přesně zabroušených drahých kamenů tak, aby spáry mezi nimi nebyly zcela 
nebo téměř vidět. K dosažení výtvarného efektu se využívá barva a kresba kamene. V 17. a 18. století byla velmi 
oblíbená jako výzdoba kabinetů, truhel a nábytku vůbec. Mozaika zobrazená na známce je v majetku 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 

Autorem grafické úpravy emise je grafik Václav Kučera, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt. 

Aršík o rozměrech 106 x 140 mm na výšku se známkou o rozměrech perforace 82 x 34 mm na šířku vytiskla 
Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s, ocelotiskem z plochy v barvě černé kombinovaným barevným ofsetem. 

Známka má katalogové číslo 488 a platí od 13. září 2006 do odvolání. 
 
 
Praha 7. září 2006 

Ing. Jana Vohralíková v.r. 
náměstkyně ministryně informatiky 

 
 
 

46 
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

100 LET ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY JINDŘICHŮV HRADEC − OBRATAŇ 
 

Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 13. září 2006 dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní 
známkou nominální hodnoty 7,50 Kč, která připomene 100. výročí nejdelší české úzkorozchodné železnice, trati 
Jindřichův Hradec − Obrataň. Na známce je úzkorozchodná parní lokomotiva typu U.41, vyrobená První 
českomoravskou továrnou na stroje v roce 1906 právě pro tuto trať. Námět natištěné známky byl převzat z kuponu 
upraveného tiskového listu emise Technické památky ČSSR, jejíž vydání bylo oznámeno ve Věstníku FMS č. 11/1987. 
Známka je doplněna textem JINDŘICHŮV HRADEC – OBRATAŇ 1906 – 2006. 
 
 

 
 
 

V obrazové části dopisnice je plánek trati Jindřichův Hradec – Obrataň a historický poštovní vůz DF/u 647 
vyrobený vagónkou Ringhoffer v Praze v roce 1906 rovněž pro tuto úzkorozchodnou trať. Vůz, který byl v roce 1967 
vyřazen a sloužil k různým účelům, se v roce 2003 dočkal náročné rekonstrukce a byl dopraven zpět na trať. Obrazová 
část dopisnice je doplněna texty Jindřichův Hradec – Obrataň a 100 LET ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY 1906 – 2006. 

Autorem grafického řešení dopisnice je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa. 

Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s, barevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn 
hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Prodejní cena příležitostné poštovní dopisnice je 12,50 Kč. Známka platí od 13. září 2006 do odvolání. 
 
 
Praha 7. září 2006 

Ing. Jana Vohralíková v.r. 
náměstkyně ministryně informatiky 
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47 

VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 
EKOLOGIE 

 
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 27. září 2006 příležitostnou poštovní známku nominální 

hodnoty 7,50 Kč věnovanou ekologii. 

Tato známka vznikla jako vítězný návrh ze soutěže na vytvoření návrhu známky na volné téma, kterou vyhlásilo 
pro širší veřejnost Ministerstvo informatiky ČR v roce 2005. 
 
 

 
 
 

Ekologie jako vědní disciplína studuje vztahy mezi organismy a mezi prostředím a organismy. Ekologické 
chování omezuje negativní důsledky lidských aktivit na životní prostředí. V dnešním světě narůstající materiální 
spotřeby se zvyšuje nutnost ekologické výchovy, která formuje správný vztah člověka k přírodě. Symbolický strom na 
známce vyjadřuje provázanost i jednotu přírody. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Jaroslav Chadima. 

Známku o rozměrech 30 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným ofsetem 
v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 489 a platí od 27. září 2006 do odvolání. 
 
 
Praha 7. září 2006 

Ing. Jana Vohralíková v.r. 
náměstkyně ministryně informatiky 
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