
Poštovní věstník 
Ministerstvo informatiky 

 

Částka  9                                                     Praha dne 4. září 2003 
 

 
SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
94  Udělení souhlasu k provozování poštovních služeb 
95  Vydání příležitostného poštovního aršíku Chovatelství - Akvarijní rybičky 
96  Vydání dopisnice s natištěnou příležitostnou poštovní známkou Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005 
97  Vydání příležitostných poštovních známek Orientální koberce 
 
 

SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 

94 
UDĚLENÍ SOUHLASU K PROVOZOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB 

Ministerstvo informatiky, jako příslušný správní orgán podle § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
(správní řád) a § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen „ZPSL“), rozhodlo o žádosti účastníka řízení, Karla 
Pomahače, Budovatelů 1482, Nové Město na Moravě, IČ: 44134614, ze dne 21.7.2003 o udělení souhlasu 
k provozování poštovních služeb takto: 

Souhlas k provozování poštovních služeb, o který bylo žádáno, se na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona 
o poštovních službách uděluje. 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. července 2003. 
 
 
 

95 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU 

CHOVATELSTVÍ - AKVARIJNÍ RYBIČKY 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 10. září 2003 příležitostný poštovní aršík se 4 známkami a 4 kupony, jehož 
námětem je chovatelství akvarijních rybiček. 

Z archeologických nálezů je známo, že staří Egypťané a Asyřané měli velké nádrže s rybami pro okrasu. 
S výběrovým chovem zlatých rybek se však začalo v 10. stol. v Číně a Evropou se tato záliba šířila od 16. stol. U nás 
byl průkopníkem akvaristiky přírodovědec J. E. Purkyně. Akvarijní rybičky vyobrazené na aršíku a obálkách prvního 
dne vydání patří k běžnějším druhům, které lze v obchodech nebo u chovatelů koupit a poměrně snadno chovat. 
 

1) 12 Kč - Bojovnice pestrá 
Betta splendens 

2) 14 Kč - Skalára amazonská 
Pterophyllum scalare 

3) 16 Kč - Závojnatka čínská 
Carassius auratus 

4) 20 Kč - Terčovec zelený 
Symphysodon aequifasciatus 
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Bojovnice pestrá je domovem z Thajska. Tyto zhruba 6 cm velké rybky mají pod žábrami zvláštní orgán - labyrint, 
který jim umožňuje dýchat atmosférický vzduch. 

Skalára amazonská patří k nejoblíbenějším chovancům. Byla vyšlechtěna do mnoha barevných odrůd i závojových 
forem. 

Závojnatku čínskou - rybku různých barev a bizarních tvarů - lze chovat i v zahradních jezírkách. Na rozdíl od 
tropických druhů nevyžaduje vyšší teplotu v nádrži. 

Terčovec zelený pochází z vod Jižní Ameriky. Vytváří mnoho barevných forem - přírodních i vyšlechtěných. Jeho 
odchov je poněkud složitější, neboť je náročný na kvalitu a teplotu vody. 

 
 

 
 
 

Na kuponech jsou zobrazeny další druhy akvarijních ryb: 

Levý horní kupon: Čichavec perleťový (Trichogaster leeri) 
Čichavec zakrslý (Colisa lalia) 

Pravý horní kupon: Plata pestrá (Xiphophorus variatus) 
Živorodka duhová (Poecilia reticulata) 

Levý dolní kupon: Peřovec kukaččí (Synodontis multipunctatus) 

Pravý dolní kupon: Pancéřníček dvoupruhý (Corydoras virginiae) 
 
Aršík je koncipován jako akvárium s vodními rostlinami, kamínky i úkryty pro rybky, které jsou na aršíku 

rozmístěny podle toho, kde se nejčastěji zdržují. 

Autory výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytin je grafik a rytec 
Martin Srb. 
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Aršík vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., dvoubarevným ocelotiskem z plochy v černé a okrové barvě 
kombinovaným vícebarevným ofsetem. Aršík má rozměry 175 x 115 mm na šířku, známky 23 x 40 mm na výšku (12 a 
14 Kč) a 50 x 40 mm na šířku (16 a 20 Kč), všechny čtyři kupony jsou v rozměrech 50 x 19 mm na šířku. 

Známky mají katalogová čísla A 365-368 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 10. září 2003 do odvolání. 
 
 

96 
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU 

EVROPSKÁ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK BRNO 2005 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 10. září 2003 pro Evropskou výstavu poštovních známek BRNO 2005 
dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou nominální hodnoty 9 Kč. Obraz známky tvoří grafická 
kompozice městského znaku nad nápisem BRNO, brněnského draka a dřevěného kola. 
 
 

 
 

V obrazové části dopisnice je kládový vinný lis z r. 1751 z unikátní expozice vinařství, která se nachází ve sklepě 
mikulovského zámku. Kresba je doplněna logem výstavy BRNO 2005, textem EVROPSKÁ VÝSTAVA 
POŠTOVNÍCH ZNÁMEK a vysvětlujícím textem MIKULOV, ZÁMECKÝ SKLEP, VINNÝ LIS 1751. 

Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Karel Dvořák. 

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 14 Kč a známka platí od 10. září 2003 do odvolání. 
 
 

97 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 

ORIENTÁLNÍ KOBERCE 
 

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 1. října 2003 dvě příležitostné poštovní známky Orientální koberce. 
Orientální koberce, které představují snad nejtypičtější islámské řemeslo s mnohasetletou tradicí, se nacházejí 
v přepychových palácích i běžných domácnostech a nomádských příbytcích. Pokládají se na zem, věší na stěny, 
zastupují lůžka i polštáře. Pro turecké koberce se vžilo označení anatolské. Zvláštní skupinu tvoří modlitební koberce. 

 
1)   9 Kč - KOBEREC MODLITEBNÍ, VÁZANÝ 

TURECKO 19. STOLETÍ 
NÁRODNÍ / NÁPRSTKOVO MUZEUM 
Barvy: žlutá, červená, modrá, hnědočerná 

 
2) 12 Kč - KOBEREC VÁZANÝ / TURECKO 18. STOLETÍ 

NÁRODNÍ / NÁPRSTKOVO MUZEUM 
Barvy: žlutá, červená, modrá, hnědočerná 
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Na známce 9 Kč je modlitební koberec se stylizovaným mihrabem - výklenkem ve stěně, který je v mešitě 
orientován směrem k Mekce a naznačuje věřícím směr modlitby. 

Na známce 12 Kč je koberec pro běžné užití s bohatým ornamentem. Oba koberce jsou ze sbírky anatolských 
koberců uznávaného znalce a sběratele Rainera Kreissla, Dr.h.c., narozeného 1924 v Děkově u Rakovníka, který 
daroval v roce 1994 svou cennou kolekci České republice. Sbírka dokumentuje z etnografického i uměleckého hlediska 
vývoj turecké kobercové tvorby od 13. do počátku 20. stol. Sbírku 1260 koberců, která se řadí k nejvýznamnějším 
v Evropě, spravuje Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. 

 
 

 
 
 

Autorem grafické úpravy známek je ak. malíř a grafik Jan Kavan, autorem rytin je grafik a rytec Václav Fajt. 

Známky o rozměrech 40 x 50 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy 
v tiskových listech po 4 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 369 a 370 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 1. října 2003 do odvolání. 
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