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 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštov-
ních službách), ve znění pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

13. Vydání příležitostné poštovní známky „50. VÝROČÍ FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY 
MLÁDEŽE“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 18. května 2022 pří-
ležitostnou poštovní známku z emise 50. VÝROČÍ FILATELISTICKÉ OLYMPI-
ÁDY MLÁDEŽE se známkou s nominálními hodnotou zastoupenou písmenem B. 
Písmeno B odpovídá ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů 
v ekonomickém režimu dodání, dle aktuálního platného ceníku v době vydání emi-
se v hodnotě 19 Kč. 

Historie Filatelistické olympiády mládeže se na našem území začala psát již 
v roce 1970. Stanovy a myšlenka Filatelistické olympiády mládeže jsou uveřej-
něny v časopise Filatelie. Soutěž probíhala vždy ve školním roce, její první roč-
ník tedy proběhl ve školním roce 1971/1972. Finále 1. ročníku soutěže uspořádal 
Kroužek mladých filatelistů „Velká Morava“ 56-10 Hodonín v Domě dětí za účasti 
pěti kroužků. Akci a její stanovy převzala Komise mládeže Svazu československých 
filatelistů. Po 50 let to byla její hlavní celostátní akce. Každoročně se vyhlašovala 

soutěžní témata ze všech oblastí života, přírody, techniky apod. Za půl století trvání olympiády se na jejím 
organizování podílely stovky vedoucích Kroužků mladých filatelistů a dalších filatelistických funkcionářů.

Autorem emise je Jiří Slíva.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky má velikost obrazu 23 x 40 mm a vytiskla ji Tiskár-
na Hradištko s.r.o. v tiskových listech po 50 kusech a ve známkových sešitcích s 8 známkami (sešitek dále 
obsahuje dva kupony).

Známka má katalogové číslo 1160 a platnost od 18. května 2022 do odvolání.

Praha 11. května 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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14. Vydání příležitostné poštovní známky „ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - 150. VÝROČÍ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydává dne 18. května 2022 příležitostnou poštovní známku 
z emise ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - 150. VÝROČÍ s nominální hodnotou 23 Kč.

Český svaz včelařů má dlouhou a bohatou historii. Vývoj včelařské spolkové 
činnosti byl velmi složitý, přesto se včelaři v průběhu 19. a 20. století pro-
pracovali k jednotnému Českému svazu včelařů. Včelařský spolek pro Čechy 
byl založen 22. 3. 1872. V roce 1884 došlo k jeho přejmenování na Zemský 
ústřední spolek včelařský pro Království české v Praze. Historie včelařské-
ho spolčování je velmi pestrá i na regionálních úrovních. Na Moravě bylo 
Zemské ústředí spolků včelařských ustaveno v roce 1898. Ve Slezsku vznikl 
Zemský ústřední spolek včelařský pro vévodství slezské v roce 1893. Po prv-
ní světové válce pokračovalo úsilí o sjednocení včelařské organizace a v roce 
1921 vznikl Svaz zemských ústředních spolků včelařských v Československé 
republice. Od roku 1938 však byla jeho činnost postupně oslabována a skon-
čila na základě vládního nařízení protektorátního ministerstva zemědělství 
pro Čechy a Moravu v roce 1943. Po druhé světové válce byla v roce 1947 založena Jednota včelařů v Praze. 
V roce 1957 došlo k přeměně Jednoty včelařů na Československý svaz včelařů. V roce 1971, po osamostatnění 
Slovenského zväzu včelárov, se konal ustavující sjezd Českého svazu včelařů. Od té doby existuje Český svaz 
včelařů v podstatě se stejnou organizační strukturou. Mezi hlavní úkoly Českého svazu včelařů patří péče 
o růst odborné a společenské úrovně členů, působení na mládež a její získávání pro chovatelskou činnost. 

Autorem emise je Mikuláš Kavan.

Známka je tištěna ofsetem, obrazová část známky je definována rovnostranným šestiúhelníkem s velikos-
tí obrazu ohraničenou velikostí 30,8 mm a vytiskla ji Tiskárna Hradištko s.r.o. v tiskových listech po 5 kusech.

Známka má katalogové číslo 1161 a platnost od 18. května 2022 do odvolání.

Praha 11. května 2022

Ing. Jiří Řehola v. r. 
 vedoucí oddělení poštovních služeb
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