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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 

36 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

ČEŠI EVROPĚ - MISTR JAN HUS 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 19. června 2002 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 
9 Kč. Emise věnovaná vynikajícím českým osobnostem, které se svým životem a dílem proslavily za hranicemi naší 
vlasti, přináší letos na známce portrét Mistra Jana Husa. Reformátor, kněz a kazatel, rektor Univerzity Karlovy Jan Hus 
(asi 1371 - 6. 7. 1415) byl vůdcem českého reformního hnutí usilujícího o nápravu křesťanské církve a společnosti 
důsledným respektováním novozákonních ideálů. Zasloužil se o vydání Dekretu kutnohorského (1409), jímž byl 
Čechům na Univerzitě Karlově zaručen rozhodující vliv. Hus vyzdvihoval úlohu mateřského jazyka oproti latině a 
zjednodušil český pravopis zavedením diakritických znamének. V Praze kázal v Betlémské kapli, po protiodpustkové 
aféře v r. 1412 odešel na venkov, kde kázal dál; žil nejprve na Kozím Hrádku u Sezimova Ústí, poté na hradě Krakovci 
u Rakovníka. V říjnu r. 1414 odjel obhájit své názory na církevní koncil v Kostnici, kde byl obviněn z kacířství, 
uvězněn a postaven před koncilní soud. Hus odmítl své názory odvolat, byl odsouzen a 6. července 1415 upálen. Jeho 
smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, které přerostlo v husitskou revoluci. Portrét na známce je doplněn textem 
ČEŠI EVROPĚ, Mistr Jan Hus, asi 1371-1415. 
 
 

 
 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Oldřich Kulhánek, autorem rytin je grafik a rytec Miloš 
Ondráček. 
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Známka o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vychází v tiskových listech po 25 kusech s 25 kupony stejných rozměrů 
umístěnými ve sloupcích. Na kuponu je kresba vyjadřující statečnost a odhodlání i mučednickou smrt M. Jana Husa 
doplněná kaligrafickým textem Mistr Jan Hus. Známky s kupony vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, červené, červenohnědé a hnědé. 

Známka má katalogové číslo 325 a platí od 19. června 2002 do odvolání. 
 
 
 

37 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU 
OCHRANA PŘÍRODY - OHROŽENÍ MOTÝLI (WWF) 

 
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 19. června 2002 v emisi Ochrana přírody příležitostný poštovní aršík se 

4 známkami a 4 kupony. Dvě známky jsou v nominálních hodnotách à 5,40 Kč, dvě známky v nominálních hodnotách 
à 9 Kč. Česká republika byla podruhé vyzvána Světovým fondem na ochranu přírody - WWF (World Wildlife Fund) ke 
spolupráci na vydání známek s ohroženými živočišnými druhy vyskytujícími se na našem území (poprvé v roce 1996). 
Jednotlivé známky i celý aršík jsou označeny logem WWF (Panda velká) a část výtěžku z jejich prodeje je určena na 
ochranu ohrožených druhů. 

 
1) 5,40 Kč - Modrásek bahenní 

Maculinea nausithous 
 
2) 5,40 Kč - Modrásek hořcový 

Maculinea alcon 
 
3) 9 Kč      - Modrásek očkovaný 

Maculinea teleius 
 
4) 9 Kč      - Modrásek černoskvrnný 

Maculinea arion 
 
 
 

Na známkách je vždy pár motýlů s roztaženými křídly 
v pohledu shora, na kuponech je daný druh v pohledu na spodní 
stranu křídel. Motýli jsou zobrazeni se svými hostitelskými 
rostlinami, na kuponu doplněnými dalšími květinami, které se 
vyskytují na stejných stanovištích. 

Všechny čtyři zobrazené druhy motýlů patří k čeledi 
modráskovitých z rodu Maculinea a jsou nesmírně citlivé na 
změny životního prostředí. Jsou závislé na určitých druzích 
rostlin, kterými se živí jejich housenky. V důsledku intenzivního 
využívání luk a jejich přeměny na ornou půdu v posledních 
desetiletích na mnoha územích vymizely. Nejvzácnější a 
nejohroženější je modrásek černoskvrnný, jehož hostitelská rostlina je mateřídouška úzkolistá, která roste na suchých 
travnatých plochách a mezích podél cest. Housenka modráska hořcového žije zpočátku ve květech velmi vzácného 
hořepníku lučního, dříve nazývaného hořec hořepník, rostoucího na vlhkých loukách a slatinách. Krvavec toten, který 
se vyskytuje též na vlhkých loukách a rašeliništích, je hostitelskou rostlinou modráska bahenního a očkovaného. Na 
konci léta opouštějí housenky rostliny, na kterých se doposud živily, a drnoví mravenci rodu Myrmica je zanesou do 
svých hnízd, kde housenky dokončí svůj vývoj. Žijí ve vzájemné symbióze. Mravenci sají sladké výživné výměšky ze 
žláz housenek a ty se živí larvami a kuklami svých hostitelů. 
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Autory výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytin je grafik a rytec 
Martin Srb. 

Aršík o rozměrech 108 x 165 mm na výšku se známkami o rozměrech 40 x 23 mm na šířku, dvěma kupony 
v rozměrech shodných se známkami a dvěma kupony v polovičních rozměrech (19 x 23 mm na výšku) vytiskla 
Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s, dvoubarevným ocelotiskem z plochy v hnědočerné a zelené barvě kombinovaným 
vícebarevným ofsetem. 

Známky mají katalogová čísla A 326-329 a platí od 19. června 2002 do odvolání. 
 
 
 

38 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH DOPISNIC S NATIŠTĚNÝMI POŠTOVNÍMI ZNÁMKAMI 

EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 19. června 2002 pro Evropskou výstavu poštovních známek BRNO 2005 
dvě poštovní dopisnice s natištěnými příležitostnými známkami nominálních hodnot 5,40 Kč a 9 Kč. Obraz známky 
tvoří grafická kompozice připomínající brněnského draka, městského znaku ze 14. stol. a nápisu Brno. Známky mají 
odlišné barevné provedení. 
 
 
 

     
 
 
 

Námětem obrazových částí dopisnic je vinařství. Na dopisnici se známkou 5,40 Kč je zobrazeno zpracování vinných 
hroznů podle dřevořezu z kalendáře (1604), na dopisnici se známkou 9 Kč je motiv sklizně hroznů převzatý z breviáře 
(1356). Kresby jsou doplněny logem výstavy BRNO 2005 a textem EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH 
ZNÁMEK. 

Autorem grafické úpravy dopisnic je grafik Karel Dvořák. Dopisnice vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., 
vícebarevným ofsetem. Pod logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. 

Prodejní ceny příležitostných poštovních dopisnic jsou 10,40 Kč a 14 Kč. Známky platí od 19. června 2002 do 
odvolání. 
 
 
 

39 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

100. VÝROČÍ NAROZENÍ FARÁŘE JOSEFA TOUFARA 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 19. června 2002 poštovní dopisnici s natištěnou příležitostnou známkou 
nominální hodnoty 5,40 Kč ke 100. výročí narození faráře Josefa Toufara. Jeho portrét na známce doplňuje text JOSEF 
TOUFAR 1902-1950. 
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Josef Toufar působil v Číhošti u Ledče nad Sázavou, kde byl v r. 1949 Státní bezpečností inscenován tzv. číhošťský 
zázrak, který měl zdiskreditovat katolickou církev. V lednu 1950 byl farář Toufar zatčen a nucen k veřejnému doznání. 
O měsíc později na následky mučení zemřel. „Číhošťský zázrak“ se stal úvodem k procesům s církevními představiteli 
a k likvidaci řeholních řádů. 
 

 
 
 

V obrazové části dopisnice je symbolická kresba vyjadřující pohyb kříže, číhošťský kostel a text 100. VÝROČÍ 
NAROZENÍ FARÁŘE JOSEFA TOUFARA, OBĚTI PROTICÍRKEVNÍCH REPRESÍ. 

Autorem výtvarného návrhu dopisnice je ak. malíř a grafik Jiří Rathouský. 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 poštovní dopisnice je 10,40 K. Známka platí od 19. června 2002 do odvolání. 
 
 
 

40 
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ POŠTOVNÍ AUTOMATOVÉ ZNÁMKY - HRAD ZVÍKOV 

 
Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 26. června 2002 výplatní poštovní známku, která bude používána 

v automatech SIMA 1351. Na známce je zobrazen hrad Zvíkov nad soutokem Otavy s Vltavou. 
 
 

 
 
 

Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Karel Beneš. 

Známku o rozměrech 40 x 25 mm na šířku vytiskla Kolínská tiskárna, a.s., flexotiskem v kotoučích po 1000 kusech 
samolepicích známek. Nominální hodnotu dotiskuje automat dle volby zákazníka. V předvolbě automatu jsou 
definovány (za hvězdičkou) následující hodnoty: 5,40 Kč, 8 Kč, 9 Kč, 12 Kč, 14 Kč, 14,40 Kč, 16 Kč, 18 Kč, 20 Kč, 
21 Kč, 23 Kč, 25 Kč, 29 Kč a 32 Kč. Do automatu, jehož výrobcem je firma Amiel Electronique, lze vhazovat mince i 
bankovky. 

Známka má katalogové číslo Au 2 a platí od 26. června 2002 do odvolání. 
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41 
UKONČENÍ VÝMĚNY POŠTOVNÍCH POUKÁZEK S USA 

 
Z rozhodnutí poštovní správy Spojených států amerických bude v srpnu t.r. ukončena platnost dohody o obousměrné 

výměně poštovních poukázek ve vzájemném styku mezi USA a Českou republikou. Uplynutím dne 31. července 2002 
bude proto možnost podávat poštovní poukázky adresované do USA zrušena. 
 
 
 
 

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p. 
 
 

42 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK 

 
U příležitosti 10. výročí zahájení provozu POST MERKURU budou od 20. července 2002 do spotřebování 

používány na poště 600 20 Brno 200 příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s motivem katedrály sv. Petra 
a Pavla a s přítiskem „10. výročí POST MERKURU“ v množství 1 série o 1 000 kusech a samolepicí příležitostné 
podací nálepky na doporučené zásilky s motivem katedrály sv. Petra a Pavla a s přítiskem „10. výročí POST 
MERKURU“ v množství 1 série o 1 000 kusech. 
 

U příležitosti 130. výročí založení pošty v Praze 7 budou od 11. července 2002 do spotřebování používány na poště 
170 00 Praha 7 příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „Výročí 130 let pošty“ v množství 
1 série o 2 000 kusech. 
 
 
 

43 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTOVNY KLOKOČNÁ 

 
Dnem 19. června 2002 zahájí v okrese Praha-východ činnost poštovna 251 61 Klokočná. Poštovna bude zajišťovat 

pouze podání obyčejných zásilek a prodej cenin. 
 
 
 

44 
ZMĚNA POŠTOVNÍHO OBVODU 

 
S účinností od 1. července 2002 budou v okrese Louny a Karlovy Vary přeřazeny z obvodu pošty 439 83 Lubenec 

obce Bílenec, Černčice, Drahonice, Ležky, Libkovice, Libyně, Malměřice, Mukoděly, Nahořečice, Přibenice, Řepany, 
Stebno a Vítkovice do obvodu pošty 441 01 Podbořany. 
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