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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 pozdějších předpisů, poštovní známky vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Vydání
poštovní známky zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v Poštovním věstníku.

22.

Vydání příležitostného poštovního aršíku „OCHRANA PŘÍRODY: ZOOLOGICKÉ ZAHRADY IV“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. září 2019 příležitostný poštovní aršík OCHRANA PŘÍRODY: ZOOLOGICKÉ ZAHRADY IV se 4 známkami a 4 kupóny. Na známce 19 Kč věnované ZOO
PROTIVÍN je krokodýl filipínský. Na známce 23 Kč věnované ZOOPARKU VYŠKOV je zobrazena ovce cápová.
Na známce 27 Kč věnované ZOO HLUBOKÁ je zobrazena vydra říční. Na známce 33 Kč věnované ZOO LIBEREC je zobrazen takin zlatý.
Na kuponech a okrajích aršíku jsou vyobrazeny další vzácné druhy zvířat našich předních zoologických
zahrad. Po předchozích neméně vydařených emisích Zoologické zahrady I, II a III přichází autoři s posled-
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ní emisí této řady. Tentokrát se představí prostřednictvím aršíku
ZOO Protivín, ZOOPARK Vyškov, ZOO Hluboká a ZOO Liberec.
Autory aršíku jsou akademičtí malíři a grafici Libuše a Jaromír Knotkovi, autorem rytiny aršíku a obálky prvního dne vydání
je grafik a rytec Martin Srb.
Aršík se známkami je tištěn archovou kombinací s plnobarevným ofsetem ve spojení s rytinou. Známky s nominální hodnotou 33 Kč a 27 Kč mají velikost 40 × 50 mm. Známky s nominální
hodnotou 23 Kč a 19 Kč mají velikost 40 × 23 mm. Kupony mají
velikost 40 × 23 mm. Aršík byl vytištěn Poštovní tiskárnou cenin
Praha, a. s.
Známky mají katalogová čísla 1038–1041 vzestupně podle
nominálních hodnot a platnost od 4. září 2019 do odvolání.
Praha 3. září 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

23.

Vydání výplatní poštovní známky „SVĚT V OBLACÍCH: ELECTRA 10A BAREVNÁ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. září 2019 výplatní poštovní známku nominální
hodnoty „E“ z emise Svět v oblacích: Electra 10A barevná. Na známce je zobrazena Electra 10A v barevném provedení v letu. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky do 50 g do evropských zemí dle ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 39 Kč.
Electra 10A byla původně zkonstruovaná jako dopravní letadlo, ale pro svojí malou
velikost se spíše uplatnila jako letadlo osobní.
Tento typ letounu zakoupil Jan Antonín Baťa,
který s ním obletěl celý svět. Jeho Electra létala od roku 1937 pod registrací OK-CTB. Později
jej Baťova firma prodala kanadskému vojenskému letectvu. Po válce změnil letoun několikrát
majitele, až ho zakoupil lékař z Texasu. Po mnohaleté komunikaci se podařilo Baťovu Electru
získat majitelům letiště Točná. Po zakoupení letounu zahájili jeho rozsáhlou generální opravu.
V roce 2015 Electra s majitelem a dalšími piloty přeletěla na starý kontinent. V současné
době je tento historický stroj součástí Leteckého
Muzea Točná.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Petr Ptáček.
Známku o rozměrech obrazové části 50 × 29 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v sešitku s osmi známkami (čtyři známky s motivem Electra 10A barevná a 4 známky s motivem
Electra 10A černobílá).
Známka má katalogové číslo 1042 a platnost od 4. září 2019 do odvolání.
Praha 3. září 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání výplatní poštovní známky „SVĚT V OBLACÍCH: ELECTRA 10A ČERNOBÍLÁ“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. září 2019 výplatní poštovní známku nominální hodnoty „E“ z emise Svět v oblacích: Electra 10A černobílá. Na známce je zobrazena Electra 10A v černobílém provedení připravující se na letišti na let. Písmeno „E“ odpovídá ceně pro prioritní obyčejné zásilky
do 50 g do evropských zemí dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 39 Kč.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř a grafik Petr Ptáček.
Známku o rozměrech obrazové části
50 × 29 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin
Praha a.s. plnobarevným ofsetem v sešitku
s osmi známkami (čtyři známky s motivem Electra 10A barevná a 4 známky s motivem Electra
10A černobílá).
Známka má katalogové číslo 1043 a platnost od 4. září 2019 do odvolání.
Praha 3. září 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti

25.

Vydání výplatní poštovní známky „VÍTĚZ NAD ČASEM S KUPONY PRO PŘÍTISKY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. září 2019 výplatní písmenovou poštovní známku
s kupony určenými pro přítisky s natištěným písmenem „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.
Na známce je symbolicky znázorněn boj s časem. V horní části známky je zachycen bojující jezdec na koni. V dolní
části a na pozadí známky jsou znázorněny symboly spojené s časem (kyvadlo a hodinový ciferník).
Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu doménou filozofů, až
později i přírodovědců. Čas se měří již od starověku. Počínaje určením delších
intervalů (kalendář) až k určení kratších intervalů (přesýpací hodiny apod.).
První mechanické hodiny se objevily zhruba okolo 13. a 14. století. Základní
jednotkou času je sekunda. Mezinárodní výbor pro míry a váhy dovoluje používat v Mezinárodní soustavě jednotek SI souběžně se základní jednotkou také
následující jednotky: minuta, hodina a den.
Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12
kupony. Část nákladu bude vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky, dle přání zákazníka.
Autorem emise je akademický malíř a grafik Karel Zeman.
Známku o rozměrech 23 × 30 mm s kuponem stejné velikosti vytiskla
PTC Praha a.s. plnobarevným ofsetem.
Známka má katalogové číslo 1044 a platí od 4. září 2019 do odvolání.
Praha 3. září 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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Vydání příležitostné poštovní dopisnice „PRAGA PICCOLA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 4. září 2019 příležitostnou poštovní dopisnici PRAGA PICCOLA s natištěnou písmenovou známkou „A“. Písmeno „A“ odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.

Veletrh Sběratel je největším setkáním sběratelů v oblasti filatelie a numismatiky ve střední a východní
Evropě, kterého se každý rok účastní přes 230 vystavovatelů a na 12 000 návštěvníků. Organizátoři veletrhu se
snaží připravit pro návštěvníky atraktivní doprovodný program, který by nadchl pro sběratelství nové zájemce
z řad široké veřejnosti. Program probíhá pod hlavičkou výstavy Praga Piccola a zahrnuje zajímavé filatelistické
exponáty, raritní mince, medaile a bankovky a atraktivní sběratelská témata. Výstava se také snaží zachytit
aktuální sběratelské trendy, představit je na veletrhu a umožnit tak lidem, kteří je sledují, seznámit se s tradičními sběratelskými nomenklaturami.
Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem. Pod logem České pošty je
umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se nachází mikrolinka Česká pošta, PTC,
2019.
Prodejní cena příležitostné dopisnice bez razítka je 24 Kč a platí od 4. září 2019 do odvolání.
Praha 3. září 2019
Ing. Jiří Řehola v. r.
zástupce ředitele odboru poštovních služeb
a služeb informační společnosti
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