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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.

18.

Vydání příležitostné poštovní známky „EUROPA: POŠTOVNÍ CESTY“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. dubna 2020 příležitostnou poštovní známku
z emise EUROPA: POŠTOVNÍ CESTY se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem E. V obrazu
známky autor vychází z předlohy dobového výjevu, kde je zobrazen převoz poštovních zásilek prostřednictvím
koní a koňského povozu. Autor tuto kresbu oproti originálu dokoloroval s využitím současného zažitého barevného spektra poštovních barev. Symbolicky tak propojuje minulost a současnost poštovnictví na našem území.
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.
Počátky pravidelné výměny zpráv spadají už do starověku. Spojení bývalo v historii vyhrazeno především pro panovníka a jeho agendu. Jen příležitostně sloužilo veřejnosti. V českých zemích začal rozvoj poštovnictví až s nástupem
Habsburků. Regulérní pošta, organizovaná doprava zpráv na
dnešním území České republiky, je spojena s volbou Ferdinanda I. za českého krále a vznikla dokonce dřív, než Habsburk
usedl na český trůn, již v roce 1526. Ferdinand I. využil služeb
i zkušeností šlechtické rodiny Taxisů, kteří už od konce 13. století takřka monopolně organizovali poštovní přepravu v severní Itálii a ve velké části Evropy. Nejstarší poštovní trasa mezi
Prahou a Vídní vedla přes Tábor a dále do vsi Košice, kde se
rozdělovala na dvě větve. Jižní mířila na Linec, východní větev vedla přes Jindřichův Hradec a Slavonice dále směrem na
Vídeň.
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Autorem emise je malíř a grafik Jan Maget.
Známka je tištěna plnobarevným ofsetem, má velikost obrazu 33 x 33 mm a byla vytištěna Poštovní tiskárnou cenin Praha a. s. v tiskových listech po 6 kusech.
Známka má katalogové číslo 1070 a platnost od 22. dubna 2020 do odvolání.
Praha 21. dubna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb

19.

Vydání výplatní písmenové známky „JEDOVATÉ HOUBY: MUCHOMŮRKA“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. dubna 2020 výplatní poštovní známku nominální hodnoty B z emise JEDOVATÉ HOUBY: MUCHOMŮRKA. Na známce je zobrazena muchomůrka červená. Písmeno B odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu
dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.
Emise Jedovaté houby navazuje na již vydanou emisi Jedlé houby, která byla vydána v roce 2018. Emise
Jedovaté houby nám nyní představuje další dvojici hub. První z nich je muchomůrka červená a druhou houbou
této emise je hřib satan. Muchomůrka červená je jedovatá houba z čeledi muchomůrkovitých. Patří k nejznámějším jedovatým houbám, ačkoliv fatální otravy jsou vzácností. Možná je záměna s velmi podobnou muchomůrkou královskou, která je však také jedovatá. Méně pravděpodobná, ale také možná, je záměna s muchomůrkou císařskou, která je sice jedlá, ale v České republice je
vzácná a chráněná.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř
a grafik Mikuláš Kavan.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem
v sešitku s deseti známkami (pět známek s motivem muchomůrka červená a pět známek s motivem hřib satan).
Známka má katalogové číslo 1071 a platnost od 22. dubna 2020 do odvolání.

Praha 21. dubna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb

20.

Vydání výplatní písmenové známky „JEDOVATÉ HOUBY: HŘIB SATAN“

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 22. dubna 2020 výplatní poštovní známku nominální hodnoty B z emise JEDOVATÉ HOUBY: HŘIB SATAN. Na známce je zobrazen hřib satan. Písmeno B
odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 gramů v ekonomickém režimu dodání dle ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání 19 Kč.
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Emise Jedovaté houby navazuje na již vydanou emisi Jedlé
houby, která byla vydána v roce 2018. Emise Jedovaté houby nám
nyní představuje další dvojici hub. První z nich je muchomůrka
červená a druhou houbou této emise je hřib satan. Hřib satan je
jedovatá houba z čeledi hřibovitých. Patří do skupiny tzv. modrajících a barevných hřibů. Satan je také největší hřib, který se vyskytuje na celém území naší republiky. Satan se vyskytuje vzácně
v nížinách a pahorkatinách v listnatých lesích na alkalických podkladech v oblastech teplomilné květeny.
Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíř
a grafik Mikuláš Kavan.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 30 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. plnobarevným ofsetem v sešitku
s deseti známkami (pět známek s motivem muchomůrka červená
a pět známek s motivem hřib satan).
Známka má katalogové číslo 1072 a platnost od 22. dubna
2020 do odvolání.
Praha 21. dubna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb

21.

ZRUŠENÍ PŮVODNĚ AVIZOVANÉHO VYDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ POŠTOVNÍ DOPISNICE
S NATIŠTĚNOU ZNÁMKOU TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ruší vydání příležitostné poštovní dopisnice s natištěnou
známkou z emise TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY se známkou s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B, oznámené opatřením č. 14 v částce 3 Poštovního věstníku z 5. března 2020. Termín nového vydání
není prozatím stanoven.

Praha 21. dubna 2020
Ing. Jiří Řehola v. r.
vedoucí oddělení poštovních služeb
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