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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 poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., poštovní známky vydává
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
v Poštovním věstníku.
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI NĚMECKO 2010 – ZLATÉ MEDAILE
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydalo dne 23. června 2010
příležitostnou poštovní známku Mistrovství světa v ledním hokeji Německo 2010 – zlaté
medaile. Na známce nominální hodnoty 10 Kč je hokejista držící v rukou pohár pro vítěze
šampionátu a symbolicky ho líbá. V dolní části známky je umístěn název emise.
Známka vychází u příležitosti vítězství českého národního hokejového týmu na
Mistrovství světa 2010 v Německu.
Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř a grafik Ladislav Kuklík.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s.,
barevným ofsetem v tiskových listech o 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 649 a platí od 23. června 2010 do odvolání.

Praha 22. července 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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31
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY ČTYŘLÍSTEK
S KUPONY URČENÝMI PRO PŘÍTISKY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. září 2010
výplatní písmenovou známku Čtyřlístek s kupony určenými pro přítisky. Na známce
s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „A“ je vyobrazena celá čtveřice
komiksových kamarádů. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní –
standard do 50 g podle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění
(v současné době ve výši 10 Kč).
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony.
Pravý horní kupon zobrazuje poštovní ponorku a v ní kamarádi ze Čtyřlístku, kteří
doručují dopis chobotnici. Dalších 11 kuponů je k datu vydání opatřeno motivy, které
souvisejí s kresbou na známce: Myšpulín s poštovní brašnou a Fifinka se srdíčkem a
dopisem. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně
zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.
Autorem výtvarného návrhu známky je ilustrátor Jaroslav Němeček.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla tiskárna Optys, spol. s r.o.,
barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 641 a platí od 1. září 2010 do odvolání.

Praha 22. července 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

32
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY „A“ ROZVOJ FILATELIE
S KUPONY URČENÝMI PRO PŘÍTISKY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. září 2010
výplatní písmenovou známku Rozvoj filatelie s kupony určenými pro přítisky. Na
známce s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „A“ je znázorněn chlapec
a dívka, kteří si prohlížejí album plné poštovních známek. Písmeno „A“ odpovídá ceně
za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g podle Ceníku základních poštovních
služeb v aktuálním znění (v současné době ve výši 10 Kč).
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony.
Pravý horní kupon zobrazuje plachetnici, jejíž plachty jsou sestaveny z poštovních
známek. Dalších 11 kuponů je k datu vydání opatřeno motivy, které souvisejí s kresbou
na známce. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně
zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.
Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř Zdeněk Netopil.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla tiskárna Optys, spol. s r.o., barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 642 a platí od 1. září 2010 do odvolání.

Praha 22. července 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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33
VYDÁNÍ VÝPLATNÍ PÍSMENOVÉ ZNÁMKY „E“ ROZVOJ FILATELIE
S KUPONY URČENÝMI PRO PŘÍTISKY
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. září 2010
výplatní písmenovou známku Rozvoj filatelie s kupony určenými pro přítisky. Na
známce s nominální hodnotou zastoupenou písmenem „E“ je nakreslen mladý chlapec
s lupou, prohlížející si se zájmem poštovní známku. Písmeno „E“ odpovídá ceně za
prioritní obyčejné psaní do 20 g – evropské země podle Ceníku základních poštovních
služeb v aktuálním znění (v současné době ve výši 17 Kč).
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony.
Pravý horní kupon zobrazuje lupu se známkami, dalších 11 kuponů je k datu vydání
opatřeno motivy mezinárodního veletrhu Sběratel. Část nákladu je vytištěna
s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání
zákazníka.
Autorem výtvarného návrhu známky je ak. malíř Zdeněk Netopil.
Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla tiskárna Optys, spol. s r.o., barevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 643 a platí od 1. září 2010 do odvolání.

Praha 22. července 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

34
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
OCHRANA PŘÍRODY: DOLNÍ MORAVA – BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. září 2010 v emisi Ochrana přírody příležitostný
poštovní aršík se 4 známkami a 3 kupony věnovaný biosférické rezervaci Dolní Morava.
1) 10 Kč – Zedníček skalní (Tichodroma muraria)
Otakárek fenyklový (Papilio machaon)
Hvězdnice chlumní (Aster amellus)
2) 12 Kč – Kobylka sága (Saga pedo)
Kosatec pestrý (Iris variegata)
3) 14 Kč – Ještěrka zelená (Lacerta viridis)
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis),
4) 18 Kč – Dudek chocholatý (Upupa epops)
Písečnice velkokvětá (Arenaria grandiflora)
Tři kupony doplňují celkovou kompozici aršíku. Na aršíku se nachází další fauna a flóra, která se ve zdejší
krajině vyskytuje.
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Biosférická rezervace Dolní Morava o rozloze přesahující 300 km2 vznikla rozšířením bývalé biosférické
rezervace Pálava. Území rezervace je jedinečným spojením ekosystémů vápencového bradla Pavlovských vrchů
s krasovými jevy, unikátního středoevropského nížinného luhu na dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy
a kulturní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu, která na rybnících, v parcích a alejích hostí mnohé vzácné
druhy rostlin a živočichů. V oblasti biosférické rezervace se nachází celá řada území národního a mezinárodního
významu. Mezi ně patří například chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní parky Niva Dyje a Mikulčický luh, území
registrované Ramsarskou úmluvou o mokřadech nebo také dvacet lokalit navržených do celoevropské soustavy
chráněných území Natura 2000.
Autory výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytin je grafik
a rytec Martin Srb.
Známky o rozměrech 40 x 23 mm (12 a 14 Kč) a 40 x 50 mm (10 a 18 Kč) na aršíku o velikosti 118,5 mm
x 170 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v barvě černé kombinovaným
barevným ofsetem.
Známky mají katalogová čísla A644 – A647 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 1. září 2010 do
odvolání.

Praha 22. července 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb
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35
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
MISTROVSTVÍ SVĚTA V BASKETBALU ŽEN 2010 V ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 1. září 2010 příležitostnou poštovní známku
nominální hodnoty 17 Kč Mistrovství světa v basketbalu žen 2010 v ČR. Na známce jsou zobrazeny dvě hráčky
basketbalu při střelbě na koš.
Československo bylo v roce 1932 jedním z osmi zakládajících členů Mezinárodní
basketbalové federace FIBA. První mezinárodní turnaj se konal v tělocvičně YMCA
v Praze za účasti naší reprezentace a družstev Itálie a Palestiny. Právě na tomto turnaji
jsme zaznamenali první vítězství v mezinárodní soutěži. První mistrovství světa, kterého
se zúčastnila naše reprezentace, bylo v Riu de Janeiru v Brazílii. Na něm jsme získali
bronzovou medaili. Letošní v pořadí již 16. mistrovství světa v basketbalu žen se
uskuteční ve dnech 23. září – 3. října 2010 v České republice. Turnaje se zúčastní hráčky
ze všech světových kontinentů. Losování do čtyř základních skupin proběhlo v listopadu
2009 v Karlových Varech, a to přímo v karlovarské KV Aréně, kde se odehrají všechny
zápasy o umístění, včetně finálové části turnaje. Základní a osmifinálové skupiny se
budou odehrávat ve vítkovické ČEZ Aréně v Ostravě a v Městské hale ve Vodově ulici
v Brně. Mistrovství světa žen v basketbalu 2010 v České republice se bude na našem
území konat po 43 letech.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Zdeněk Netopil.
Známka o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., barevným
ofsetem v tiskových listech o 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 648 a platí od 1. září 2010 do odvolání.

Praha 22. července 2010
Ing. Jiří Řehola v.r.
ředitel odboru poštovních služeb

158

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 7/2010

Částka 7/2010

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

159

160

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK

Částka 7/2010

POŠTOVNÍ VĚSTNÍK — publikační sbírka v oblasti poštovních služeb ● ISSN 1211–2704 ● Vydává: ČESKÝ
TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, tel.: 224 004 111, fax: 224 004 830, e-mail:
podatelna@ctu.cz ● Poštovní adresa: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 ● Vychází
v elektronické a tištěné podobě ● Elektronická verze je k dispozici na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu
(www.ctu.cz) ● Tiskne: Česká pošta, s.p. ● Předplatné: Objednávky přijímá Česká pošta, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických
vězňů 909/4, poštovní adresa: 225 99 Praha 025 ● Drobný prodej zajišťuje Česká pošta, s.p., Odbor centrálního zásobování. ●
Copyright © ČTÚ 2010

