Poštovní věstník
Český telekomunikační úřad
Částka

6

Praha 9. června 2005

OBSAH:
SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY ČR
22 Vydání příležitostného poštovního aršíku „Chráněná fauna a flóra Krkonoš“
23 Vydání příležitostné poštovní známky „Mistrovství Evropy v baseballu 2005“

SDĚLENÍ MINISTERSTVA INFORMATIKY 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. poštovní známky vydává Ministerstvo informatiky ČR. Vydání
poštovní známky Ministerstvo informatiky ČR zveřejní v Poštovním věstníku.
____________________________________________
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉHO POŠTOVNÍHO ARŠÍKU
CHRÁNĚNÁ FAUNA A FLÓRA KRKONOŠ
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 22. června 2005 příležitostný poštovní aršík se 4 známkami a
4 kupony Chráněná fauna a flóra Krkonoš. Krkonoše byly v roce 1963 vyhlášeny naším prvním národním parkem. Jsou
považovány za jedinečný evropský mezičlánek přechodu od středohor k vysokohorám a představují přírodně nejbohatší
území České republiky. Aršík zobrazuje neobyčejnou rozmanitost a bohatost krkonošské přírody s naší nejvyšší horou
Sněžkou (1602 m n. m.) a zároveň nejvzácnější (a nejohroženější) oblast parku.
12 Kč – Violka žlutá sudetská (Viola lutea sudetica)
– Kopyšník tmavý (Hedysarum hedysaroides)
14 Kč – Skorec vodní (Cinclus cinclus)
– Bledule jarní (Leucojum vernum)
15 Kč – Rejsek horský (Sorex alpinus)
– Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
– Prvosenka nejmenší (Primula minima)
22 Kč – Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica)
– Šídlo horské (Aeschna coerulea)
– Hořepník tolitový (Pneumonanthe asclepiadea)
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1. kupon – Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)
– Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum)
2. kupon – Linduška horská (Anthus spinoletta)
– Jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica)
– Kulík hnědý (Charadrius morinellus
3. kupon – Huňatec žlutopásý (Torula quadrifaria)
– Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
– Ostružiník moruška (Rubus chamaemorus)
4. kupon – Zvonek český (Campanula bohemica)
– Kýhanka sivolistá (Andromeda polyfolia)
– Čolek horský (Triturus alpestris)

Příroda na svazích Krkonoš je uspořádána do čtyř vegetačních výškových stupňů: submontánního (mezi 400 800 m n. m.), montánního (800 - 1200 m n. m.), subalpinského (1200 - 1450 m n. m.) a alpinského (1450 - 1602 m n.
m.). Vyskytuje se zde více než 1250 druhů kvetoucích rostlin, což je téměř polovina původní flóry České republiky a
přes 320 druhů obratlovců, převážně ptáků. Pozoruhodně bohatý je podíl glaciálních reliktů (rostlinné a živočišné druhy
z dob posledního zalednění) a převážně rostlinných endemitů (druhy vyvinuté a vyskytující se pouze na jediném místě
světa). Je to unikátní mozaika ekosystémů alpinských vrcholů, trávníků a rašelinišť náhorních plošin a závětrných svahů
ledovcových karů. Představuje tak ojedinělou kombinaci severských, středoevropských a alpinských organismů a jejich
společenstev. V roce 1992 získal Krkonošský národní park statut biosférické rezervace UNESCO.
Autorem výtvarných návrhů emise jsou ak. malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytin je grafik a
rytec Martin Srb.
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Známky o rozměrech 40 x 23 mm na šířku (12 a 14 Kč) a 40 x 50 mm na výšku (15 a 22 Kč) na aršíku velikosti
115 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 A 439 – A 442 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 22. června 2005 do
odvolání.
Praha 9. června 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY
MISTROVSTVÍ EVROPY V BASEBALLU 2005
Ministerstvo informatiky České republiky vydá dne 22. června 2005 příležitostnou poštovní známku nominální
hodnoty 9 Kč Mistrovství Evropy v baseballu 2005.

Baseball vznikl pravděpodobně z anglické lidové pálkovací hry rounders (pasák). První baseballový klub byl
založen roku 1845 v New Yorku. V Americe sport rychle získával na popularitě a brzy se začal šířit po celém světě.
Zakladatelem a propagátorem této hry u nás byl Američan Joe First. V roce 1920 se mezi plzeňskou a pražskou
organizací YMCA hrál první zápas. Po II. světové válce byl baseball pro svůj zámořský původ v útlumu, ale
v 60. letech začala jeho novodobá historie. Byla založena „Sekce pálkované“ a začala spolupráce s evropskou
konfederací CEBA. V roce 1992 vznikla Česká baseballová asociace a o rok později celostátní Extraliga. Česká
republika pořádá mnoho mezinárodních soutěží včetně mistrovských. K posledním úspěchům patří evropské tituly
z ME žáků 2003 a 2004 a z ME kadetů 2004 v Blansku. ME mužů, kterému je věnována známka, se bude konat 7. - 17.
7. 2005 v Praze, Ostravě, Brně, Chocni, Olomouci a Blansku. Na známce je zobrazen hráč odpalující míček.
Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Zdeněk Netopil, autorem rytin je grafik a rytec Miloš Ondráček.
Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s, rotačním ocelotiskem
v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, oranžové, červené a modré v tiskových listech po 50 kusech.
Známka má katalogové číslo 443 a platí od 22. června 2005 do odvolání.
Praha 9. června 2005
Mgr. Pavel Kolář v. r.
náměstek ministryně informatiky
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