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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 

27 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

90 LET ČESKÉHO SKAUTINGU 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 29. května 2002 příležitostnou dopisnici s natištěnou poštovní známkou 
nominální hodnoty 5,40 Kč věnovanou 90. výročí českého skautingu. Skautský rok 2001-2002 (totožný se školním 
rokem) byl vyhlášen Rokem 90. výročí vzniku skautského hnutí u nás. Junák - svaz skautů a skautek České republiky je 
naší největší organizací dětí a mládeže.  

Na známce je portrét zakladatele tohoto hnutí Antonína Benjamina Svojsíka (1876-1938). A. B. Svojsík byl 
povoláním učitel a od mládí byl činný v sokolském hnutí. V roce 1911 se seznámil v Anglii s lordem Baden-Powellem 
a poznal podstatu skautingu. Po návratu do vlasti připravil podmínky pro český skauting. V roce 1914 vznikl první 
Junák-Český skaut, který se v roce 1919 přeměnil na Svaz Junáků-skautů Republiky Československé. Řídil se vzory 
britského a kanadského hnutí. A. B. Svojsík vložil ale do skautského výchovného systému české prvky, např. změnu 
názvu, zavedení odznaku, záměnu povinné náboženské výchovy za nepovinnou, společnou organizaci chlapců a dívek. 
Portrét A. B. Svojsíka doplňuje na známce jeho jméno, životopisná data, faksimile jeho podpisu a historický znak 
Junáka z roku 1920. 

 

 
 

V obrazové části dopisnice je skautský tábor s trubačem v popředí, doplněný oficiálním logem oslav 90 let českého 
skautingu. V tomto logu je znak Junáka v dnešní podobě. 

Autorem grafické úpravy dopisnice je grafik Oldřich Pošmurný. 

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

Prodejní cena příležitostné dopisnice je 10,40 Kč . Známka platí od 29. května 2002 do odvolání. 
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28 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

100. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA HUJERA 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 29. května 2002 ke 100. výročí narození astronoma a fyzika Karla 
Hujera příležitostnou dopisnici s natištěnou poštovní známkou nominální hodnoty 5,40 Kč.  

Prof. dr. Karel Hujer (1902-1988) se narodil v Železném Brodě. Studium v Praze, kde se zaměřil na astrofyziku a 
dějiny filozofie a exaktních věd, završil v roce 1932. Dále studoval ve Francii, Anglii a USA. Stal se členem řady 
významných evropských i amerických vědeckých společností, hodně cestoval a zúčastnil se mnoha mezinárodních 
vědeckých kongresů a konferencí. Vědecky pracoval a přednášel na různých univerzitách po celém světě. Většinu svého 
života prožil v USA, kam se rozhodl odjet po Mnichovském diktátu v roce 1938. Jako profesor astronomie působil 
naposledy v Chattanooga ve státě Tennessee, kde prožil i zbytek svého života. Cítil se být především Čechem a 
přednášel často o přínosu českých a slovenských vědců v oboru fyziky a astronomie. 

Na známce je portrét prof. Hujera, hvězdářský dalekohled a text „Prof. dr. Karel Hujer astronom a fyzik 1902-
1988“. 
 

 
 

V obrazové části dopisnice je kresba roubeného domu na náměstí z konce 18. století a postava hvězdáře podle 
starého dřevorytu. Kresby jsou doplněny texty „Železný Brod“ a „RODIŠTĚ KARLA HUJERA“. 

Autorem grafické úpravy dopisnice je ak. malíř a grafik Oldřich Pošmurný. 

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

Prodejní cena příležitostné dopisnice je 10,40 Kč . Známka platí od 29. května 2002 do odvolání. 
 
 

29 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY DĚTEM 

 
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 29. května 2002 příležitostnou poštovní známku Dětem nominální 

hodnoty 5,40 Kč. 
 

 
 

Na letošní dětské známce je krteček s rozesmátým motýlem na vztyčeném ukazováčku. Známka je doplněna textem 
DĚTEM. Krteček se svým nezbytným rýčem je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších postaviček televizních 
Večerníčků a je již přes 40 let zastoupen v knižní a filmové podobě. Poprvé se postavička krtečka objevila ve filmu Jak 
krtek ke kalhotkám přišel. 
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Autor výtvarných návrhů emise, ak. malíř a grafik Zdeněk Miler, absolvoval VŠUP a začal jako kreslíř a animátor 
ve zlínském ateliéru trikových filmů. Po roce 1945 přešel do pražského studia Bratři v triku. Z tvorby určené dětem jsou 
úspěšné série filmů o krtkovi, o štěňátku, o cvrčkovi aj., neméně významná je i jeho tvorba pro dospělé. 

Autorem rytin 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 žluté, červené, modré a černé v tiskových listech po 30 kusech. 
Kromě známek v archové úpravě se vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 2 kupony. Na kuponu stojí krteček na 
ulitě hlemýždě. Kupon je vytištěn v rozměrech i barvách shodných se známkou. 

Známka má katalogové číslo 323 a platí od 29. května 2002 do odvolání. 
 
 

30 
SPOLEČNÉ ČESKO–NĚMECKÉ  VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

OCHRANA PŘÍRODY - PERLORODKA ŘÍČNÍ 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 6. června 2002 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 9 Kč 
věnovanou ochraně přírody, konkrétně perlorodce říční. Tato známka vyjde v rámci společné iniciativy se Spolkovou 
republikou Německo, kde je perlorodka říční stejně jako u nás zařazena do kategorie kriticky ohrožených živočichů. 
Známky České republiky i SRN mají shodný námět i den vydání, avšak různé obrazové vyjádření. 

Perlorodka říční je živočichem s úzkými vazbami na další živočišné i rostlinné druhy, bez jejichž přítomnosti není 
schopna úspěšné reprodukce. Tento druh mlžů je mimořádně citlivý na znečištění vody a jeho vývoj je závislý též na 
příznivých půdních a vegetačních poměrech i způsobu hospodaření v povodí. Hlavní výskyt v České republice je na 
horním toku Vltavy, Blanice, Malše a jejich četných přítocích. V jihočeské Blanici se doposud zachovala nejpočetnější 
středoevropská populace perlorodky říční. Toto zvláště chráněné území evropského významu bylo proto v roce 1996 
zapsáno do seznamu biogenetických rezervací Rady Evropy. 
 
 

 
 
 

V intencích zákona o ochraně přírody a krajiny byly vypracovány záchranné programy zvláštních režimů řízeného 
vývoje spočívající ve vyčlenění perspektivních lokalit pro mimořádnou ochranu. Po jejich splnění bude zvažována 
revitalizace v dalších povodích. Záchranný program pro perlorodku říční představuje ve své podstatě program záchrany 
celých typických ekosystémů oligotrofních povodí, které patří mezi nejohroženější části evropské přírody. Na známce 
je zobrazeno uskupení několika perlorodek, které v přírodě žijí v koloniích. Známka je doplněna textem Perlorodka 
říční Margaritifera margaritifera L.  

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Josef Saska, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt. 

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 okrové, hnědé, světlemodré a tmavomodré v tiskových listech po 
50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 324 a platí od 6. června 2002 do odvolání. 
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II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p. 
 

31 
ZMĚNY V POŠTOVNÍCH PODMÍNKÁCH SLUŽBY OBCHODNÍ PSANÍ 

 
S účinností od 15. května 2002 dochází ke změně v Poštovních podmínkách služby OBCHODNÍ PSANÍ. V této 

souvislosti jsou vydávány nové texty Poštovních podmínek služby OBCHODNÍ PSANÍ, které jsou k dispozici na každé 
poště. 
 
 

32 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH OBRAZOVÝCH DOPISNIC 

 
Dne 22. května 2002 bude dán do oběhu devátý soubor osmi obrazových dopisnic s barevnými reprodukcemi hradů, 

zámků a dalších architektonických památek. Jednotlivé dopisnice s natištěnou poštovní známkou „Velký státní znak“ 
autora Bedřicha Housy nominální hodnoty 5,40 Kč, jejíž vydání dne 6. června 2001 bylo oznámeno sdělením 44 
Poštovního věstníku č. 5/2001, jsou číslovány od A 121/02 do A 128/02. 

Dopisnice vytiskla tiskárna Victoria Security Printing, a.s., v  Praze vícebarevným ofsetovým tiskem. 

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

33 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK 

 
U příležitosti 120 let trvání činnosti pošty v Hrušovanech u Brna budou od 16. srpna 2002 do spotřebování 

používány na poště 664 62 Hrušovany u Brna příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „120 let 
pošty“ v množství 1 série o 1 000 kusech. 
 
 

34 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI POŠTY 370 09 ČESKÉ BUDĚJOVICE 9 

 
Dnem 1. června 2002 zahájí v Českých Budějovicích činnost nová pošta s názvem 370 09 České Budějovice 9, která 

bude umístěna v ulici U Zimního stadionu 1952/2. Nová pošta bude poštou podávací. 
 
Hodiny pro veřejnost: 

pondělí - pátek 08.30 - 12.30 hodin 13.00 - 15.00 hodin 
 
 

35 
ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ 

 
S účinností od 1. června 2002 budou v okrese Litoměřice přeřazeny do obvodu pošty 413 01 Roudnice nad Labem 

obce Bříza, Mnetěš, Račiněves a Vražkov z obvodu pošty 411 84 Straškov-Vodochody, obec Břežany nad Ohří 
z obvodu pošty 411 18 Budyně nad Ohří a obec Dolánky nad Ohří z obvodu pošty 411 82 Doksany. 
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