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I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 
 

63 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ ZNÁMKY 

EMIL ZÁTOPEK - NEJLEPŠÍ ČESKÝ SPORTOVEC 20. STOLETÍ 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ČR vydalo dne 11. září 2002 příležitostnou poštovní 
známku nominální hodnoty 9 Kč, věnovanou nedožitým osmdesátinám vynikajícího 
českého sportovce Emila Zátopka. 

Emil Zátopek se narodil 19. září 1922 v Kopřivnici a zemřel v Praze 21. listopadu 
2000. Patří k nejvýznačnějším osobnostem naší i světové atletiky všech dob. Během 
své sportovní kariéry získal čtyři zlaté olympijské medaile, třikrát se stal mistrem 
Evropy, vytvořil osmnáct světových rekordů a byl mnohonásobným mistrem 
Československa v běhu na dlouhých tratích. Třikrát byl vyhlášen nejlepším sportovcem 
světa a v roce 1975 získal mezinárodní cenu Fair play Pierra de Coubertina. Zátopek 
propagoval tvrdou tréninkovou přípravu, kterou popsal v knize „Můj tréning a 
závodění“. Jeho příklad ovlivnil v naší zemi výkonnostní vzestup lehké atletiky a 
sportu vůbec. V roce 1997 byl Emil Zátopek vyhlášen nejlepším českým sportovcem 
20. století. 

Na známce je Emil Zátopek před cílem maratonu na olympijských hrách 
v Helsinkách v roce 1952. Startovní číslo 903 měl i v dalších vítězných závodech 
těchto her - bězích na 5 km a 10 km. Známka je doplněna textem EMIL ZÁTOPEK 
1922-2000. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř Zdeněk Netopil, autorem rytin 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 v kombinaci s hlubotiskem v barvě okrové, červené, světlemodré a tmavomodré v tiskových listech po 
50 kusech. 

Známka má katalogové číslo 332 a platí od 11. září 2002 do odvolání. 
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64 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 

KRÁSY NAŠÍ VLASTI 
 

Ministerstvo dopravy a spojů ĆR vydalo dne 11. září 2002 dvě příležitostné poštovní známky v rámci emise Krásy 
naší vlasti, zobrazující unikátní historické památky pod patronací UNESCO. 

 
1) 12 Kč - Zámecký areál v Litomyšli (UNESCO) 

Barvy: černá, žlutá, hnědá, červená, modrá 
 
2) 14 Kč - Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (UNESCO) 

Barvy: hnědá, žlutá, červená, modrá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zámek v Litomyšli ve východních Čechách, který patří ke skvostům české renesance, je dílem italského architekta 
G. B. Aostallise z let 1568 až 1587. Představuje mohutný čtyřkřídlý blok obklopující dvě nádvoří s arkádami. Fasády 
jsou bohatě zdobeny sgrafitem. Výjimečné je divadlo z konce 18. století s původními dekoracemi. Zámek je obklopen 
rozlehlou zahradou. Celý zámecký areál, který dále tvoří nádvoří s kašnou, stáj, konírna, obytný dům č. 134, jízdárna a 
pivovar, byl v roce 2000 zařazen do seznamu památek Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Litomyšl 
je úzce spojena s osobností skladatele Bedřicha Smetany, který se narodil v areálu zámeckého pivovaru. 

Olomouc v srdci úrodné Hané na Moravě má bohatou historii s velkým množstvím kulturních památek. Je sídlem 
Univerzity Palackého a arcibiskupství. Horní náměstí zdobí 35 m vysoký barokní sloup Nejsvětější Trojice, který 
pochází z let 1716 až 1754. Autorem projektu sousoší i kamenických prací byl zdejší rodák Václav Render, desítky 
soch tohoto díla vytvořil Ondřej Zahner. Svatá Trojice, kterou je osazen vrchol monolitu, je odlita z mědi a pozlacena. 
Bohatou sochařskou výzdobu doplňuje kaple, která je uvnitř sloupu. Toto monumentální dílo největšího seskupení 
barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě bylo rovněž v roce 2000 zapsáno na listinu Světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO. 

Autorem výtvarných návrhů emise je ak. malíř a grafik Antonín Odehnal, rytiny vypracoval grafik a rytec Václav 
Fajt. 

Známky o rozměrech 40 x 26 mm na šířku (Litomyšl) a 26 x 40 mm na výšku (Olomouc) vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha, a.s., ocelotiskem z plochy v tiskových listech po 8 kusech. 

Známky mají katalogová čísla 333 a 334 vzestupně podle nominálních hodnot a platí od 11. září 2002 do odvolání. 
 
 
 

II. SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY, s.p. 
 

65 
ZMĚNY POŠTOVNÍCH PODMÍNEK - ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY 

 
Na základě oboustranné dohody o výměně mezinárodních poštovních poukázek mezi poštovní správou 

Ázerbajdžánu a Českou poštou, s.p., lze s okamžitou platností zasílat poštovní poukázky Z/C do Ázerbajdžánu. 
Nejvyšší přípustná částka je 1 000 EUR. Odesílatel může požádat o doplňkové služby - dodejka nebo dodání do 
vlastních rukou adresáta, může žádat také o změnu poštovní smlouvy. 
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U mezinárodních poštovních poukázek do Rumunska lze s okamžitou platností použít také adresu poste restante 
nebo dodání prostřednictvím poštovní přihrádky, v uvedených případech je nejvyšší přípustná částka 150 USD; 
v ostatních případech činí 2 000 USD. 
 
 
 

66 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉ POŠTY 110 16 PRAHA 016 

 
Dnem 1. října 2002 zahájí činnost nová pošta Praha 016 se sídlem v Praze 1, Jindřišská 14. Pošta bude mít 

PSČ 110 16 a bude zajišťovat pouze prodej cenin a filatelistického zboží. 
 

Hodiny pro veřejnost:  
pondělí - pátek                 08.00 - 19.00 hodin 
 
 
 

67 
ZMĚNA NÁZVU POŠTOVNY 281 64 ŽDÁNICE 

 
S účinností od 1. října 2002 se změní název poštovny 281 64 Ždánice na 281 64 Ždánice u Kouřimi.  

 
 
 

68 
ZMĚNA FUNKCE POŠT 

 
S účinností od 1. července 2001 se změnila v okrese Klatovy funkce následujících pošt z dodávacích na podávací:  

341 81  Hartmanice, novou dodávací poštou pro obec Hartmanice je pošta 342 01 Sušice 1; 
340 14  Chudenice, novou dodávací poštou pro obec Chudenice je pošta 339 01 Klatovy 1; 
340 37  Měčín, novou dodávací poštou novou dodávací poštou pro obec Měčín je pošta 340 12 Švihov; 
341 73  Nalžovské Hory, novou dodávací poštou pro obce Nalžovy a Stříbrné Hory je pošta 341 01 Horažďovice; 
340 24  Strážov na Šumavě, novou dodávací poštou pro obec Strážov je pošta 340 21 Janovice nad Úhlavou; 
341 62  Žichovice, novou dodávací poštou pro obec Žichovice je pošta 342 01 Sušice 1. 
 
 
 

69 
VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH PODACÍCH A CENNÝCH NÁLEPEK 

 
U příležitosti oslav 80. výročí založení klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně budou na poště 602 00 Brno 2 od 

20. září 2002 do spotřebování používány příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „80 let klubu 
filatelistů Alfonse Muchy“ v množství jedné série podacích čísel 1 - 1000 a dále samolepicí příležitostné podací nálepky 
se shodným přítiskem v množství jedné série podacích čísel 1001 - 2000.  
 

U příležitosti 130 let od zřízení poštovního úřadu v Osvětimanech budou na poště 687 42 Osvětimany v době od 
25. října 2002 až do spotřebování používány příležitostné podací nálepky na doporučené zásilky s přítiskem „130 let 
pošty“, a to v množství 1 série o 1000 kusech. 
 

U příležitosti balónového letu v Děčíně budou používány na poště 405 01 Děčín 1 ve dnech 2. - 7. září 2002 cenné 
nálepky APOST s přítiskem „Balón 02“. 
 

U příležitosti 100. výročí založení pošty ve Žďáru nad Sázavou budou používány na poště 591 02 Žďár nad 
Sázavou 2 ve dnech od 5. - 29. listopadu 2002 cenné nálepky APOST s přítiskem „100 let“.  
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70 
POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVNÍCH RAZÍTEK  

 
U příležitosti oslav „Dnů pošty Mariánské Lázně 1“ bude po rekonstrukci vnitřních interiérů používáno na poště 

353 01 Mariánské Lázně 1 ve dnech 2. - 6. září 2002 příležitostné poštovní razítko s textem „2.9. - 6.9.2002 Dny pošty 
Mariánské Lázně 1“. 

 
U příležitosti vydání známky z emise „Krásy naší vlasti“ bude používáno příležitostné poštovní razítko s textem 

„Zámek Litomyšl - křest známky - Litomyšl“. Razítko bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty 570 01 
Litomyšl, a to v kongresovém centru zámku dne 15. září 2002 od 14.00 hodin. 
 

U příležitosti oslav 80 let od založení Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně bude používáno na poště 602 00 
Brno 2 ve dnech 20. - 27. září 2002 příležitostné poštovní razítko s textem „80 let klubu filatelistů Alfonse Muchy“.  
 

U příležitosti balonové show bude používáno na poště 566 01 Vysoké Mýto dne 21. nebo 22. září 2002 příležitostné 
poštovní razítko s textem „Česká republika - balonová show - Vysoké Mýto“. Razítko bude používáno v den 
uskutečnění akce s ohledem na počasí. 
 

U příležitosti konání Motocyklové šestidenní soutěže bude používáno na poště 466 01 Jablonec nad Nisou 1 dne 
24. září 2002 příležitostné poštovní razítko s textem „První den soutěže - 77. ISDE 2002“. 
 

U příležitosti výstavy INVEX COMPUTER bude používáno u příležitostné poštovní přepážky pošty 626 00 Brno 26 
v expozici České pošty, s.p., na brněnském výstavišti příležitostné poštovní razítko s textem „Invex výstavní přepážka 
Brno 26“, a to ve dnech 7. - 11. října 2002. 
 

U příležitosti 100. výročí založení pošty ve Žďáru nad Sázavou bude na poště 591 02 Žďár nad Sázavou 2 
používáno dne 5. listopadu 2002 příležitostné poštovní razítko s textem „1902-2002, 100 let pošty zámek Žďár“.  
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