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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 
 
 

1 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 20. ledna 2002 příležitostnou poštovní 
známku Tradice české známkové tvorby nominální hodnoty 5,40 Kč. Tato známka se letos 
vydává k poctě českého malíře a grafika Maxe Švabinského. 

Max Švabinský (1873-1962) byl neobyčejně plodný umělec se širokým polem 
působnosti - od malby a monumentálních realizací až k užité grafice (poštovní známky, 
bankovky). Vynikl jako autor portrétů osobností českého politického a kulturního života, 
věnoval se též ilustraci, významná je zejména jeho činnost v oboru grafiky. 

Pro letošní „známku na známce“ byla vybrána Švabinského známka s alegorickou 
postavou Republiky, kterou vyryl B. Heinz a která vyšla v r. 1938 ke 20. výročí 
Československé republiky na aršíku i v archové úpravě. Letošní známka je doplněna texty 
TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY, MAX ŠVABINSKÝ, BOHUMIL HEINZ. 

Autorem výtvarných návrhů a rytin emise je ak. malíř, grafik a rytec Bedřich Housa. 

Známku o rozměrech 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, 
a.s., rotačním ocelotiskem v barvě hnědočerné kombinovaným hlubotiskem v barvě okrové, 
červené a modré v tiskových listech po 30 kusech. Kromě známek v archové úpravě se 
vydávají filatelistické sešitky s 8 známkami a 4 kupony, na nichž je květinový motiv 
M. Švabinského a faksimile jeho podpisu. Rotační ocelotisk v hnědočerné barvě je 
u kuponu kombinován hlubotiskem v barvě růžové. 

Známka má katalogové číslo 313 a platí od 20. ledna 2002 do odvolání. 
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2 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

XIX. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V SALT LAKE CITY 2002 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 30. ledna 2002 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 
12 Kč. Námětem známky věnované XIX. zimním olympijským hrám v Salt Lake City jsou akrobatické skoky, jedna 
z disciplín akrobatického lyžování, které patří mezi poměrně nové zimní sporty. Vyvinuly se v polovině 20. století 
v Severní Americe z původních exhibičních vystoupení bývalých závodníků-profesionálů, zejména z oblasti sjezdového 
lyžování. Mezi řádné soutěže zimních olympijských her se akrobatický sjezd dostal v roce 1992, v roce 1994 byly 
přidány akrobatické skoky. Naši sportovci se zúčastňují mezinárodních soutěží od roku 1990. Dynamickou kresbu 
známky doplňují olympijské kruhy a text XIX. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SALT LAKE CITY 2002. 
 
 

 
 
 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Zdeněk Netopil, autorem rytin je grafik a rytec Miloš 
Ondráček. 

Známku čtvercového formátu o rozměrech 33 x 33 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním 
ocelotiskem v barvě černé kombinovaným hlubotiskem v barvě žluté, červené, modré a hnědé v tiskových listech po 
35 kusech. 

Známka má katalogové číslo 314 a platí od 30. ledna 2002 do odvolání. 
 
 
 

3 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

ZIMNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY V SALT LAKE CITY 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydá dne 30. ledna 2002 příležitostnou poštovní známku nominální hodnoty 
5,40 Kč, věnovanou Zimním paralympijským hrám v Salt Lake City. 

Paralympiáda je vrcholná světová soutěž zdravotně postižených sportovců. Koná se ve stejném roce a na stejném 
místě jako zimní či letní olympijské hry. Letošní Zimní paralympijské hry se budou konat ve dnech 7.-16. března 2002. 
Poprvé byly pořádány v roce 1960, název paralympiáda se užívá od r. 1992. Jejím cílem je umožnit tělesně postiženým, 
aby cílevědomě překonávali své nedostatky, vypjali se v rámci svých možností k vynikajícím výkonům a sdíleli tak 
společnou radost z vítězství nad svým postižením. Vzhledem k dobrým výsledkům našich paralympioniků v tomto 
sportu se na známce objevuje sjezdové lyžování. Známka je doplněna logem Českého paralympijského výboru a textem 
ZIMNÍ PARALYMPIJSKÉ HRY SALT LAKE CITY 2002. 
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Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Pavel Hrach, autorem rytin je grafik a rytec Bohumil 
Šneider. 

Známku o rozměrech 23 x 30 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., rotačním ocelotiskem 
v barvě modré kombinovaným hlubotiskem v barvě tmavomodré, světle modré, zelené a červené v tiskových listech po 
50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 315 a platí od 30. ledna 2002 do odvolání. 
 
 
 

4 
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 28/2001 SB.,  

O ZÁKLADNÍCH SLUŽBÁCH DRŽITELE POŠTOVNÍ LICENCE 
 

Dne 18. prosince 2001 byla schválena novela vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., o základních 
službách držitele poštovní licence. Tato novela obsahuje především změny zahraničních podmínek vyvolané 
stanovením kursu Kč k měnové jednotce používané Světovou poštovní unií (SPU) v případech vymezených v Aktech 
SPU platného pro kalendářní rok 2002 (viz sdělení 105 Poštovního věstníku č. 11/2001), změnami v rozsahu služeb 
poskytovaných jednotlivými členskými zeměmi SPU a zavedením jednotné evropské měny ve 12 členských státech 
Evropské unie. Podrobnosti o zveřejnění vyhlášky ve Sbírce zákonů nebyly v době uzávěrky této částky Poštovního 
věstníku známy. Do jejího znění bude možno nahlédnout ve všech provozovnách České pošty, s.p., určených pro styk 
s veřejností. Úplné platné znění vyhlášky bude k dispozici též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a spojů 
na adrese www.mdcr.cz v oddíle Poštovní služby. 
 
 
 
 

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p. 
 
 

5 
NOVÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE „ABECEDNÍ SEZNAM OBCÍ A JEJICH ČÁSTÍ 

S PŘÍSLUŠNÝMI ADRESNÍMI POŠTAMI A UTO“ 
 

Česká pošta, s.p., vydává publikaci „Abecední seznam obcí a jejich částí s příslušnými adresními poštami a UTO“, 
jehož součástí je i seznam ulic ve městech Praha, Brno a Ostrava. Publikace obsahuje údaje platné k 1. lednu 2002. Lze 
ji objednat na adrese: Česká pošta, s.p., Dodavatelské a obchodní služby, Ortenovo nám. 16, 225 06 Praha 7. Informace 
o dalších prodejních místech podá každá pošta.  
 

http://www.mdcr.cz/


 
4                                                                   POŠTOVNÍ VĚSTNÍK č. 1/2002                                                                      
 
 

6 
NOVÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE „POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLA POŠT“ 

 
Česká pošta, s.p., vydává publikaci „Poštovní směrovací čísla pošt“, která obsahuje seznam všech pošt v České 

republice podle stavu k 1. lednu 2002 a stručný přehled služeb České pošty. Prodejní cena publikace je 20 Kč. Lze ji 
zakoupit na každé poště nebo objednat na adrese: Česká pošta, s.p., Dodavatelské a obchodní služby, Ortenovo nám.16, 
225 06 Praha 7.  
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