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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA
40
ZMĚNA SÍDLA ODBORU POŠTOVNÍCH SLUŽEB MINISTERSTVA INFORMATIKY
Dne 31. března 2003 se odbor poštovních služeb přestěhoval do budovy Ministerstva informatiky, Havelkova 2,
130 00 Praha 3. V důsledku toho došlo i ke změně čísel pro telefonní a faxové spojení: platné telefonní číslo
sekretariátu odboru (221 008 275) a faxové číslo (221 008 232) je uváděno v tiráži každé částky Poštovního věstníku.
41
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
EUROPA - UMĚNÍ PLAKÁTU
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 7. května 2003 příležitostnou poštovní
známku EUROPA nominální hodnoty 9 Kč. Pro rok 2003 vyhlásila Asociace
veřejných evropských poštovních operátorů PostEurop pro členské země společné
téma Umění plakátu.
Průkopníkem plakátu byl Francouz Jules Chéret, jehož první práce vznikly po
polovině 19. stol. Od 90. let 19. stol. lze sledovat utváření českého plakátu, který
již kolem roku 1900 dosáhl evropské úrovně (A. Mucha, L. Marold, J. Preisler,
V. Preissig a další). Největší rozmach plakátu a reklamy vůbec nastal ve světě po
druhé světové válce, zejména v oblasti filmu. Na známce je použit plakát ke
slavnému italskému filmu F. Felliniho Sladký život, který vytvořil Karel Vaca
v roce 1962. Známka je doplněna textem EUROPA.
Autorem grafické úpravy známky je ak. architekt Zdeněk Ziegler, autorem
rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
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Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy
v barvě černé kombinovaným vícebarevným ofsetem v tiskových listech po 8 kusech.
Známka má katalogové číslo 355 a platí od 7. května 2003 do odvolání.
42
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 7. května 2003 emisi dvou příležitostných poštovních známek Krásy naší
vlasti.
1. 12 Kč - Český ráj - Hruboskalsko - Dračí skály
Barvy: okrová, modrá, světle zelená, tmavozelená, hnědá
2. 14 Kč - Moravský kras - Punkevní jeskyně
Barvy: okrová, tmavozelená, červenohnědá, tmavohnědá, černá
Český ráj je chráněná krajinná oblast na Jičínské pahorkatině, vyhlášená
roku 1955 na ploše asi 120 km2. Hrubá skála složená z druhohorních
kvádrových pískovců tvoří celá skalní města nebo jednotlivé věže, soutěsky a
rokle. Na známce je zobrazena část tohoto území - Dračí skály s hradem
Trosky v pozadí. Na skalní věže pojmenované Dračí zub a Dračí věž vedou
obtížné, ale nádherné horolezecké cesty. Hrad Trosky, symbol Českého ráje,
byl postaven v letech 1380-1390. Na obou čedičových skaliscích byly
vybudovány věže pojmenované Panna a Baba.
Moravský kras, rovněž chráněná krajinná oblast, je nejvýznačnější krasové
území České republiky. Vápence devonského stáří (cca 350 mil. let) vznikly
v 25 km dlouhém a 3-6 km širokém pruhu severně od Brna. Byly zde
objeveny unikáty živé i neživé přírody, např. četné archeologické a
paleontologické nálezy. V území je registrováno více než 1000 jeskyní,
z nichž čtyři jsou zpřístupněny veřejnosti. Na známce je zobrazena část
Punkevních jeskyní zvaná Masarykův dóm. Punkevní jeskyně je pojem
označující podzemní jeskynní systém mezi dnem Macochy (138 m) a vývěrem
Punkvy v Pustém žlebu. Celková délka Punkevních jeskyní je téměř 3,5 km.
Autorem výtvarných návrhů emise je malíř a grafik RNDr. Adolf Absolon,
autorem rytin je grafik a rytec Martin Srb.
Známky o rozměrech 40 x 26 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy
v tiskových listech po 8 kusech.
Známky mají katalogová čísla 356 a 357 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 7. května 2003 do
odvolání.
43
VYDÁNÍ DOPISNICE S NATIŠTĚNOU PŘÍLEŽITOSTNOU POŠTOVNÍ ZNÁMKOU
10. SJEZD EVROPSKÉ ODBOROVÉ KONFEDERACE
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 7. května 2003 dopisnici s natištěnou příležitostnou poštovní známkou
nominální hodnoty 9 Kč. Dopisnice vychází k 10. sjezdu Evropské odborové konfederace (EOK), jejímž členem je od
roku 1995 i Českomoravská konfederace odborových svazů. Sjezd se bude konat v Praze ve dnech 26. - 29. května
2003. Dopisnice zároveň připomíná 30. výročí založení EOK v roce 1973.
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Posláním Evropské odborové konfederace je vyjednávat na základě Smlouvy o Evropském společenství
s evropskými organizacemi zaměstnavatelů dohody, které se pak stávají součástí evropské legislativy. Kromě toho
zastupuje zájmy evropských odborářů a zaměstnanců přímo u evropských institucí jako je Evropská komise, Evropská
rada či Evropský parlament.

Obraz známky tvoří logo Evropské odborové konfederace (čtyři postavy), její název v češtině a v angličtině a
letopočty vyjadřující rok jejího založení a dobu trvání. V obrazové části dopisnice je grafická kompozice loga EOK,
loga jejího 10. sjezdu a stylizovaného symbolu Prahy s příslušnými texty.
Autorem výtvarného návrhu dopisnice je grafik Václav Kučera.
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 platí od 7. května 2003 do odvolání.
44
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
DĚTEM
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 28. května 2003 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 6,40 Kč
věnovanou dětem. Spolužáci ze 3. B Mach a Šebestová jsou dětem známí jak z knížek spisovatele Miloše Macourka
ilustrovaných Adolfem Bornem, tak z televizních Večerníčků. Na známce jsou oba spolužáci se svým kamarádem psem
Jonatánem a kouzelným sluchátkem, jehož prostřednictvím prožívají všichni tři mnohá dobrodružství. Známka je
doplněna textem DĚTEM.

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Adolf Born, autorem rytin je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.
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 jsou opět Mach
a Šebestová se psem Jonatánem a kočkou Micinkou. Kupon je vytištěn v rozměrech i barvách shodných se známkou.
Známka má katalogové číslo 358 a platí od 28. května 2003 do odvolání.
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45
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
100 LET PROVOZU KŘIŽÍKOVY PRVNÍ ELEKTRICKÉ DRÁHY TÁBOR-BECHYNĚ

Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 28. května 2003 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 10 Kč,
která připomene 100. výročí první elektrické meziměstské dráhy v Čechách spojující města Tábor a Bechyni. Provoz na
této trati dlouhé 23 km byl zahájen 21. června 1903 a jízda s 12 zastávkami mezi oběma městy trvala něco málo přes
hodinu. Dráhu postavil za podpory Zemského výboru Království českého a obou měst český elektrotechnik, vynálezce a
zakladatel českého elektrotechnického průmyslu František Křižík (1847-1941). Na známce je jeden z vozů této dráhy,
které byly později označeny typovou řadou M 400.001 a 002. Známka je doplněna letopočty 1903-2003 a textem
ELEKTRICKÁ DRÁHA TÁBOR-BECHYNĚ.

Autorem výtvarných návrhů a rytin emise je ak. malíř, grafik a rytec Jiří Bouda.
Známku o rozměrech 40 x 23 mm na šířku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem v barvě
černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, modré a dvou odstínech červené v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 359 a platí od 28. května 2003 do odvolání.

46
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK
TECHNICKÉ PAMÁTKY - NEJSTARŠÍ ČESKÉ ROZHLEDNY
Ministerstvo informatiky ČR vydá dne 28. května 2003 v sérii Technické památky dvě příležitostné poštovní
známky nominálních hodnot 6,40 Kč zobrazující nejstarší české rozhledny:
1. Kleť na Českokrumlovsku
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, červená, modrá, černohnědá
2. Slovanka na Jablonecku
Barvy: černá (ocelotisk), žlutá, červená, modrá, černohnědá
Nejstarší zachovaná kamenná rozhledna v Čechách se nachází na Českokrumlovsku. Byla vystavěna v roce 1825
knížetem Josefem Schwarzenbergem na Kleti, nejvyšším vrcholu Blanského lesa (1083 m n.m.). Pseudogotická stavba
věže, provedená stavitelem Janem Sallabou, je projevem vrcholného romantismu. Těsně pod rozhlednou stojí historická
turistická chata. Svahy Kleti jsou přírodní rezervací a na vrchol vede sedačková lanová dráha. V 50. letech 20. stol. zde
byla postavena hvězdárna, která je přístupná veřejnosti. Kresba na známce je doplněna textem Rozhledna Kleť.
Nejstarší kovová rozhledna je Slovanka nad Hraběticemi v okrese Jablonec nad Nisou. Její téměř dvanáctimetrová
konstrukce byla zhotovena vídeňskou firmou Waagner a smontována na 3 metry vysoké podezdívce v nadmořské výšce
821,5 m. Slavnostní otevření rozhledny se konalo 14. srpna 1887. V roce 1999 vzniklo v Lučanech nad Nisou Občanské
sdružení na obnovu Slovanky, které zkorodovanou konstrukci demontovalo a opravilo. V témže roce byla rozhledna
vyhlášena národní technickou památkou. Kresba na známce je doplněna textem ROZHLEDNA SLOVANKA.
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Autorem výtvarných návrhů emise je malíř a grafik RNDr. Adolf Absolon, autorem rytin je grafik a rytec Martin
Srb.
Známky o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla rotačním ocelotiskem kombinovaným hlubotiskem Poštovní
tiskárna cenin Praha, a.s., v tiskových listech po 50 kusech.
Na známkách je uveden vědomě chybně rok vydání 2002, protože měly původně vyjít 16. října 2002. V důsledku
ničivých povodní, které zasáhly Poštovní tiskárnu cenin, bylo nutné vydání přesunout bez možnosti opravy letopočtu.
Známky mají katalogová čísla 360 (Kleť) a 361 (Slovanka) a platí od 28. května 2003 do odvolání.

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p.
47
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH OBRAZOVÝCH DOPISNIC
Dne 23. dubna 2003 bude dán do oběhu desátý soubor osmi obrazových dopisnic s barevnými reprodukcemi
klášterů a dalších architektonických památek. Jednotlivé dopisnice s natištěnou známkou nominální hodnoty 6,40 Kč,
dle upraveného návrhu známky „Velký státní znak“ autora Bedřicha Housy, jsou číslovány od A 129/2003 do
A 136/2003.
Dopisnice vytiskla tiskárna Victoria Security Printing, a.s., v Praze vícebarevným ofsetovým tiskem.
Prodejní cena čisté obrazové dopisnice je 7,90 Kč, dopisnice opatřené pamětním (propagačním) razítkem 8,20 Kč a
dopisnice ražené s propagačním razítkem a denním razítkem s datem uvedení do oběhu 8,50 Kč.
48
ZASÍLÁNÍ POŠTOVNÍCH ZNÁMEK NA DOBÍRKU
Zasílání českých poštovních známek a dalšího filatelistického zboží pro sběratele zajišťuje v tuzemsku na dobírku:
Česká pošta, s.p.
Služby filatelistům
P.O.B. 111
360 02 Karlovy Vary
kontaktní osoba:
p. Zdena Bulková
telefon: 353 540 153
e-mail: filatelie@sfkv.cpost.cz
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49
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY 338 47 MIROŠOV 2

Dnem 1. června 2003 zahájí v okrese Rokycany činnost nová pošta 338 47 Mirošov 2, ulice Skořická 314. Pošta
bude umístěna v budově Ústavu sociální péče a nebude zajišťovat doručování zásilek.
Hodiny pro veřejnost:
pondělí - pátek

08.15 - 10.45
50
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY 434 06 MOST 6

Dnem 17. června 2003 zahájí činnost nová pošta 434 06 Most 6, ulice Rudolická. Pošta bude umístěna v areálu
obchodního centra TESCO a nebude zajišťovat doručování zásilek.
Hodiny pro veřejnost :
pondělí - pátek
09.00 - 13.00
sobota - neděle
09.00 - 12.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

51
OPĚTOVNÉ OTEVŘENÍ DOČASNĚ UZAVŘENÉ POŠTY 603 00 BRNO 3
Dnem 1. dubna 2003 byla znovu otevřena pošta 603 00 Brno 3. Pošta byla uzavřena od 12. července 2002.
52
DOČASNĚ UZAVŘENÉ POŠTY
Dnem 1. července 2002 byla dočasně uzavřena pošta 281 72 Přišimasy, dnem 18. srpna 2002 byla dočasně uzavřena
pošta 186 00 Praha 86 a dnem 1. září 2002 byla dočasně uzavřena pošta 285 03 Jindice. Opětovné otevření pošt bude
zveřejněno v Poštovním věstníku.
53
ZMĚNA NÁZVU POŠTY
S účinností od 1. června 2003 se v okrese Rokycany změní název pošty 338 43 Mirošov na 338 43 Mirošov 1. Tato
změna názvu dodávací pošty se týká obcí Drážky, Kakejcov, Kornatice, Mešno, Mirošov, Myť, Příkosice, Skořice,
Štítov, Trokavec a Vísky, které zůstávají v obvodu pošty 338 43 Mirošov 1.

54
ZMĚNY POŠTOVNÍCH OBVODŮ
S účinností od 1. června 2003 budou přeřazeny v okresech Písek a Tábor
a) do obvodu pošty 398 04 Čimelice obce Boješice, Dolní Nerestce, Draheničky, Horní Nerestce, Horosedly,
Kakovice, Minice, Mišovice, Myslín, Ohař, Plíškovice, Pohoří, Ráztely, Řeteč, Slavkovice, Sochovice, Svučice a
Touškov z obvodu pošty 398 06 Mirovice a obce Kožlí, Králova Lhota, Laziště, Lety, Nevězice, Probulov, Pukňov,
Staré Sedlo a Šerkov z obvodu pošty 398 07 Orlík nad Vltavou;
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b) do obvodu pošty 392 01 Soběslav obce Chabrovice, Kajetín, Krátošice, Krtov, Mlýny, Předboř, Psárov, Skopytce,
Svatá Anna, Tříklasovice a Vlčeves z obvodu pošty 391 18 Choustník;
c) do obvodu pošty 399 01 Milevsko 1 obce Božetice, Brtec, Číčovice, Držkrajov, Hubov, Líšnice, Mlčkov,
Modlíkov, Petříkovice, Přeštěnice, Radihošť, Týnice, Vlksice, Vratišov a Zálší z obvodu pošty 398 51 Sepekov,
obce Bezděkov, Branišov, Branišovice, Dobřemilice, Hněvanice, Hrachov, Hronova Vesec, Chlístov, Kaliště,
Klokočov, Křenovy Dvory, Kvašťov, Květuš, Mezný, Mozolov, Nálesí, Nepřejov, Nosetín, Nová Ves, Podchýšská
Lhota, Pohořelice, Radíkovy, Ratiboř, Ratibořec, Rohozov, Růžená, Starcova Lhota, Střítež, Šichova Vesec,
Větrov, Vilín, Voděrady a Záluží z obvodu pošty 398 53 Chyšky a obce Březí, Dobrá Voda, Dobrošov, Hostín,
Hrazany, Chrást, Klisinec, Kotýřina, Lašovice, Onen Svět, Pechova Lhota, Předbořice, Přílepov, Radvánov,
Řenkov, Vepice, Vesec, Vladyčín, Zahořany, Záluží a Žebrákov z obvodu pošty 398 55 Kovářov.

55
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH RAZÍTEK
U příležitosti 80 let založení klubu filatelistů „Vysočina“ v Jihlavě bude používáno příležitostné poštovní razítko
s textem „80 let založení klubu filatelistů v Jihlavě, Jihlava 1“. Razítko bude používáno u příležitostné poštovní
přepážky pošty 586 01 Jihlava 1 při příležitosti mezinárodní výstavy OSTROPA 2003 dne 27. dubna 2003.
U příležitosti 90 let otevření budovy pošty Krnov 1 bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „90 let
budovy pošty, Krnov 1“. Razítko bude používáno na poště 794 01 Krnov 1 ve dnech 2. - 17. května 2003.
U příležitosti filatelistické výstavy bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Filatelistická výstava 20 let programu WWF, WWF, Jilemnice“. Razítko bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty 514 01
Jilemnice v Krkonošském muzeu v Jilemnici dne 16. května 2003 od 10 do 16 hodin.
U příležitosti referenda o vstupu České republiky do Evropské unie bude používáno příležitostné poštovní razítko
s textem „Referendum o vstupu do EU 13.-14.6.2003, ANO, Praha 1“. Razítko bude používáno na poště 110 00 Praha 1
ve dnech 13. - 14. června 2003.
U příležitosti oslav 100. výročí provozu elektrifikované železniční tratě Tábor-Bechyně bude používáno
příležitostné poštovní razítko s textem „100 let elektrifikované tratě Tábor-Bechyně, 1903 - 2003, E 400-001, Tábor 2“.
Razítko bude používáno na poště 390 02 Tábor 2 ve dnech 20. - 21. června a 23. června 2003.
U příležitosti výstavy „Josef Liesler - Grafika a poštovní známky“, která se měla konat loňského roku u příležitosti
Mistrových devadesátých narozenin a z důvodu záplav byla odložena, bude používáno příležitostné poštovní razítko
s textem „Poštovní muzeum, 21.6.2003, Praha 1“. Razítko bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty
110 00 Praha 1 v Poštovním muzeu dne 21. června 2003.
U příležitosti letošního veletrhu Sběratel bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem „Každoroční
setkání sběratelů východ - západ, Sběratel, Sammler Collector, Praha 7 “. Razítko bude používáno u příležitostné
poštovní přepážky pošty 170 00 Praha 7 v areálu Výstaviště v Holešovicích ve dnech 12. - 14. září 2003.

56
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH NÁLEPEK
U příležitosti konání 6. mezinárodního veletrhu Sběratel budou používány příležitostné podací nálepky na
doporučené zásilky s přítiskem „6. mezinárodní veletrh Sběratel, 12. - 14.9.2003“ v množství jedné série o 2000 kusech.
Nálepky budou používány u příležitostné poštovní přepážky pošty 170 00 Praha 7 v areálu Výstaviště v Holešovicích ve
dnech 12. - 14. září 2003 a následně na této poště až do spotřebování.
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57
VYDÁNÍ CENNÉ NÁLEPKY

U příležitosti oslav 725. výročí založení obce Písařov bude používána ve dnech 14. - 18. července 2003 na poště
789 65 Písařov cenná nálepka APOST s přítiskem „ 725 let obce “.
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