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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 

41 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

DĚTEM 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 30. května 2001 příležitostnou poštovní známku věnovanou dětem 
k jejich každoročnímu svátku. Na známce nominální hodnoty 5,40 Kč je zobrazena oblíbená postava televizních 
Večerníčků - Maxipes Fík jedoucí na kole. Kresba je doplněna texty DĚTEM a MAXIPES FÍK. 

Maxipsa Fíka výtvarně ztvárnil ak. malíř a grafik Jiří Šalamoun podle literární předlohy Rudolfa Čechury, typografii 
známky zpracoval ak. architekt Zdeněk Ziegler, autorem rytin emise je grafik a rytec Bohumil Šneider. 

Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě oranžové, červené, modré a hnědé v tiskových listech po 30 kusech. 
Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 2 kupony. Na kuponu je Maxipes Fík 
coby štěňátko se svou malou majitelkou - holčičkou Ájou. Kupon je vytištěn v barvách shodných s barvami známky. 

Známka má katalogové číslo 292 a platí od 30. května 2001 do odvolání. 
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42 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 

OSOBNOSTI 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 30. května 2001 dvě příležitostné poštovní známky k výročím 
významných osobností: 
 

1.   5,40 Kč - František Škroup (1801-1862) 
Barvy: černá (ocelotisk), šedá, zelená, modrá, okrová 

 
2.   16 Kč    - František Halas (1901-1949) 

Barvy: černofialová (ocelotisk), okrová, růžová, zelená, červenofialová 
 

Skladatel František Škroup jako první vědomě usiloval o českou národní hudbu a lidové písně i popěvky vkládal do 
svých děl. Jeho opera Dráteník je prvním českým operním dílem. Nejznámější jeho skladbou je píseň ze scénické hudby 
k Tylově Fidlovačce, z níž vznikla národní hymna Kde domov můj. Škroup byl v letech 1827-1857 dirigentem 
Stavovského divadla v Praze a od roku 1860 působil jako kapelník v Rotterdamu, kde také zemřel. Známka vychází 
k 200. výročí jeho narození. 

Škroupův portrét na známce doplňují listy vinné révy a text FRANTIŠEK ŠKROUP 1801-1862. 

Básník, esejista a překladatel František Halas, jehož 100. výročí narození připomíná další známka této emise, se 
narodil v Brně, kde se vyučil knihkupcem. Později žil v Praze, kde pracoval jako redaktor. Jeho dílo patří k vrcholům 
české meziválečné poezie. Od proletářských motivů se časem odklonil k existencialismu, k motivům smrti a 
básnickému ztělesnění tragického pocitu života. Významnou část Halasovy tvorby tvoří překlady poezie z polštiny, 
ruštiny a maďarštiny. Psal i eseje a úvahy o poezii a umění. 

Na známce je Halasův portrét s kyticí hvozdíků, doplněný textem FRANTIŠEK HALAS 1901-1949. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malířka a grafička Hana Čápová, autorem rytin je grafik a rytec Václav 
Fajt. 

Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
kombinovaným hlubotiskem v tiskových listech po 50 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 293 a 294 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 30. května 2001 do 
odvolání. 
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43 
VYDÁNÍ OBÁLKY S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

VELKÝ STÁTNÍ ZNAK ČESKÉ REPUBLIKY 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 6. června 2001 obálku s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty 
9 Kč. Obraz známky tvoří státní znak v kompozici s názvem republiky a nominální hodnotou. Pro natištěnou známku 
byl použit námět ze známky Velký státní znak České republiky, vydané v roce 1993 (viz sdělení 176 Poštovního 
věstníku č. 14-15/1993).  

Autorem návrhu a rytiny původní i této známky je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa. 

Obálku s natištěnou známkou vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě hnědé 
(známka) a knihtiskem v barvě černé (stavěcí značka). Obálka je určena zejména pro přítisky, jimž je vyhrazena levá 
část adresní strany. 

Známka platí od 6. června 2001 do odvolání. Prodejní cena obálky s natištěnou známkou je 12,30 Kč. 
 
 

 
 
 
 

44 
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

 
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 6. června 2001 dopisnici s natištěnou známkou nominální hodnoty 

5,40 Kč. Známku tvoří upravený návrh známky Velký státní znak autora Bedřicha Housy. Je vydávána v souvislosti 
s uvedením do oběhu osmého souboru osmi obrazových dopisnic s barevnými reprodukcemi hradů, zámků a dalších 
architektonických památek. Jednotlivé dopisnice jsou číslovány od čísla A 113/01 do čísla A 120/01. 
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Dopisnice vytiskla tiskárna Victoria Security Printing, a.s., v Praze, vícebarevným ofsetovým tiskem. Známka je 
vytištěna v barvě modrošedé a platí od 6. června 2001 do odvolání. 

Prodejní cena čisté dopisnice je 6,90 Kč, dopisnice opatřené pamětním (propagačním) razítkem 7,20 Kč a dopisnice 
ražené propagačním razítkem a přes známku denním razítkem s datem uvedení do oběhu 7,50 Kč. 
 
 

45 
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY 

 
Sdělením č. 09/01 Českého normalizačního institutu bylo ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2001 oznámeno vydání 

následující technické normy: 
 
ČSN 50 6406 Obálky a velké tašky 

Vydání: Únor 2001  

Jejím vydáním se ruší: 
ČSN 50 6409 Poštovní obálky pro mechanizované zpracování listovních zásilek 

Vydání: Říjen 1995 
ČSN 50 6412 Poštovní tašky a velké poštovní obálky 

Vydání: Září 1997 
ČSN 50 6413 Speciální poštovní obálky 

Vydání: Říjen 1995 

V rámci zobecnění stanoví tato norma pouze základní technické požadavky obálek pro mechanizované zpracování, 
speciálních obálek a velkých tašek a velkých obálek. Tyto a veškeré další specifické požadavky na všechny druhy 
poštovních obálek a tašek zasílaných prostřednictvím České pošty, státního podniku, tj. zejména předepsaný potisk a 
odkazy na další normy, jsou stanoveny v technických normách pošt TNP 2201 „Poštovní obálky pro mechanizované 
zpracování“, TNP 2202 „Speciální poštovní obálky“ a TNP 2203 „Poštovní tašky a velké poštovní obálky“. 

Distribuci norem zajišťuje Český normalizační institut v prodejnách norem na adresách: Hornoměcholupská 40, 
102 04 Praha 10-Hostivař a Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1-Nové Město (prodej za hotové). Mimo Prahu zajišťují 
pravidelné dodávky a prodej norem i další distributoři. 
 
 
 
 

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, státního podniku 
 
 

46 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK 

 
U příležitosti konání celostátní výstavy poštovních známek budou od 1. srpna 2001 do spotřebování používány na 

poště 360 01 Karlovy Vary 1 a v době konání výstavy 23. - 26. srpna 2001 u příležitostné poštovní přepážky pošty 
360 01 Karlovy Vary 1 v hotelu Thermal příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem 
„FILATELISTICKÁ VÝSTAVA EUREGIA EGRENSIS  23.-26.8.2001“ v množství 7000 kusů a v rozmezí podacích 
čísel 60001-67000. 

U příležitosti 250. výročí pošty ve Strakonicích budou od 1. srpna 2001 do spotřebování používány na poště 386 01 
Strakonice 1 příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „250 let pošty“ v množství jedné série 
o 2000 kusech. 
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47 
ZRUŠENÍ PODÁVACÍ POŠTY 309 00 PLZEŇ 9 

 
S účinností od 1. června 2001 bude zrušena podávací pošta 309 00 Plzeň 9.  

 
 

48 
ZMĚNA FUNKCE POŠTY 541 06 TRUTNOV 6 

 
Dnem 1. června 2001 se změní funkce pošty 541 06 Trutnov 6 z dodávací na podávací. Novou dodávací poštou pro 

obec Libeč bude pošta 541 01 Trutnov 1. 
 
 

49 
ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ 

 
S účinností od 1. června 2001 budou v okresech Svitavy a Blansko přeřazeny do obvodu pošty 569 92 Bystré 

u Poličky obce Dolní Lhota, Hamry, Hartmanice, Hlásnice, Hutě, Manova Lhota, Nedvězí, Starý Svojanov a Studenec 
z obvodu pošty 572 01 Polička a obec Bačov z obvodu pošty 679 61 Letovice do obvodu pošty 680 01 Boskovice.  
 
 

50 
ZMĚNY FUNKCE POŠT 

 
S účinností od 1. června 2001 se změní funkce následujících pošt z podávacích na dodávací: 

a) v okrese Tábor 
-  pošta 391 71 Březnice u Bechyně bude novou dodávací poštou pro obec Březnice z dosavadního obvodu pošty 

391 65 Bechyně; 
-  pošta 391 16 Myslkovice bude novou dodávací poštou pro obec Myslkovice z dosavadního obvodu pošty 392 01 

Soběslav; 

b) v okrese Písek 
-  pošta 398 17 Chřešťovice bude novou dodávací poštou pro obec Chřešťovice z dosavadního obvodu pošty 397 01 

Písek 1; 
-  pošta 398 22 Ražice bude novou dodávací poštou pro obec Ražice z dosavadního obvodu  pošty 398 11 Protivín; 

c) v okrese Strakonice 
-  pošta 387 71 Číčenice bude novou dodávací poštou pro obec Číčenice z dosavadního obvodu pošty 389 01 

Vodňany; 
-  pošta 387 75 Skočice bude novou dodávací poštou pro obec Skočice z dosavadního obvodu pošty 389 01 

Vodňany; 

d) v okrese Prachatice  
-  pošta 384 25 Dub u Prachatic bude novou dodávací poštou pro obec Dub z dosavadního obvodu pošty 384 22 

Vlachovo Březí; 

e) v okrese České Budějovice  
-  pošta 373 34 Byňov bude novou dodávací poštou pro obec Byňov z dosavadního obvodu pošty 373 33 Nové 

Hrady v jižních Čechách; 
-  pošta 373 32 Jílovice u Trhových Svin bude novou dodávací poštou pro obec Jílovice z dosavadního obvodu 

pošty 373 12 Borovany; 
-  pošta 373 46 Pištín bude novou dodávací poštou pro obec Pištín z dosavadního obvodu pošty 373 41 Hluboká 

nad Vltavou; 
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-  pošta 373 47 Sedlec u Českých Budějovic bude novou dodávací poštou pro obec Sedlec z dosavadního obvodu 
pošty 373 48 Dívčice; 

-  pošta 373 22 Ločenice bude novou dodávací poštou pro obec Ločenice z dosavadního obvodu pošty 374 01 
Trhové Sviny; 

-  pošta 373 23 Svatý Jan nad Malší bude novou dodávací poštou pro obec Svatý Jan nad Malší z dosavadního 
obvodu pošty 374 01 Trhové Sviny; 

-  pošta 373 64 Dynín bude novou dodávací poštou pro obec Dynín z dosavadního obvodu pošty 373 65 Dolní 
Bukovsko; 

-  pošta 373 66 Žimutice bude novou dodávací poštou pro obec Žimutice z dosavadního obvodu pošty 375 01 Týn 
nad Vltavou 1; 

-  pošta 373 43 Purkarec bude novou dodávací poštou pro obec Purkarec z dosavadního obvodu pošty 373 41 
Hluboká nad Vltavou; 

-  pošta 373 01 Temelín bude novou dodávací poštou pro obec Temelín z dosavadního obvodu pošty 375 01 Týn 
nad Vltavou 1; 

f) v okrese Český Krumlov 
-  pošta 382 29 Boletice u Českého Krumlova bude novou dodávací poštou pro obec Boletice z dosavadního 

obvodu pošty 382 26 Horní Planá; 
-  pošta 382 01 Dolní Třebonín bude novou dodávací poštou pro obec Dolní Třebonín z dosavadního obvodu pošty 

381 01 Český Krumlov 1; 
-  pošta 382 16 Světlík bude novou dodávací poštou pro obec Světlík z dosavadního obvodu pošty 382 11 Větřní; 
-  pošta 382 02 Zlatá Koruna bude novou dodávací poštou pro obec Zlatá Koruna z dosavadního obvodu pošty 

381 01 Český Krumlov 1; 

g) v okrese Břeclav 
-  pošta 691 04 Přítluky bude novou dodávací poštou pro obec Přítluky z dosavadního obvodu pošty 690 02 

Břeclav 2; 
-  pošta  691 07 Němčičky u Břeclavi bude novou dodávací poštou pro obec Němčičky z dosavadního obvodu 

pošty 693 01 Hustopeče u Brna; 
-  pošta 691 88 Milovice u Mikulova bude novou dodávací poštou pro obec Milovice z dosavadního obvodu pošty 

692 01 Mikulov na Moravě; 

h) v okrese Jindřichův Hradec 
-  pošta 378 61 Člunek bude novou dodávací poštou pro obec Člunek z dosavadního obvodu pošty 378 33 Nová 

Bystřice; 
-  pošta 378 24 Pluhův Žďár bude novou dodávací poštou pro obec Pluhův Žďár z dosavadního obvodu pošty 

378 21 Kardašova Řečice; 
-  pošta 378 18 Stříbřec bude novou dodávací poštou pro obec Stříbřec z dosavadního obvodu pošty 378 02 Stráž 

nad Nežárkou; 
i) v okrese Pelhřimov 

-  pošta 394 52 Kejžlice bude novou dodávací poštou pro obec Kejžlice z dosavadního obvodu pošty 396 01 
Humpolec. 

 
 

51 
ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU 

 
S účinností od 1. července 2001 bude v okrese Bruntál přeřazena obec Radim z obvodu pošty 793 93 Brantice do 

obvodu pošty 794 01 Krnov 1.  
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52 
ZMĚNY FUNKCE POŠT 

 
S účinností od 1. července 2001 se změní funkce následujících pošt z podávacích na dodávací: 

a) v okrese České Budějovice 
-  pošta 373 14 Komařice bude novou dodávací poštou pro obec Komařice z dosavadního obvodu pošty 374 01 

Trhové Sviny; 
-  pošta 373 21 Slavče bude novou dodávací poštou pro obec Slavče z dosavadního obvodu pošty 374 01 Trhové 

Sviny; 

b) v okrese Písek 
-  pošta 398 58 Kostelec nad Vltavou bude novou dodávací poštou pro obec Kostelec nad Vltavou z dosavadního 

obvodu pošty 399 01 Milevsko 1; 

c) v okrese Prachatice 
-  pošta 384 04 Chroboly bude novou dodávací poštou pro obec Chroboly z dosavadního obvodu pošty 383 01 

Prachatice; 
-  pošta 384 41 Zbytiny bude novou dodávací poštou pro obec Zbytiny z dosavadního obvodu pošty 383 01 

Prachatice; 

d) v okrese Strakonice 
-  pošta 387 72 Libějovice bude novou dodávací poštou pro obec Libějovice z dosavadního obvodu pošty 389 01 

Vodňany; 

e) v okrese Břeclav 
-  pošta 691 89 Bulhary bude novou dodávací poštou pro obec Bulhary z dosavadního obvodu pošty 690 02 

Břeclav 2; 
-  pošta 691 29 Dolní Věstonice bude novou dodávací poštou pro obec Dolní Věstonice z dosavadního obvodu 

pošty 692 01 Mikulov na Moravě; 
-  pošta 691 24 Přibice bude novou dodávací poštou pro obec Přibice z dosavadního obvodu pošty 691 23 

Pohořelice; 

f) v okrese Kroměříž 
-  pošta 768 71 Rajnochovice bude novou dodávací poštou pro obce Komárno, Podhradní Lhota a Rajnochovice 

z dosavadního obvodu pošty 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1; 
-  pošta 768 75 Loukov u Kroměříže bude novou dodávací poštou pro obec Loukov z dosavadního obvodu pošty 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 1; 
-  pošta 768 72 Chvalčov bude novou dodávací poštou pro obec Chvalčov z dosavadního obvodu pošty 768 61 

Bystřice pod Hostýnem 1; 
-  pošta 768 41 Bystřice pod Hostýnem 7 bude novou dodávací poštou pro obce Hlinsko pod Hostýnem a Rusava 

z dosavadního obvodu pošty 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1. 
 
 

53 
OPRAVA TISKOVÉ CHYBY 

 
Ve sdělení 116 Poštovního věstníku č. 12/2000 došlo k tiskové chybě. Opravte si laskavě na str. 67 dole PSČ 

podávací pošty Majetín v okrese Olomouc. Správné PSČ je 751 06. 
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