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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Jde o nové, mírně upravené vydání známky Pof.
724, který vyšla v samolepicí úpravě s písmenovou
hodnotou „A“ loni 6. června; článek o ní jsme přinesli
ve F6/2012 na s. 10. Vzhledem k tomu, že námět
známky zůstal nezměněný, odkazujeme na něj; pokud
číslo nemáte k dispozici, článek naleznete na strán -
kách www.FrantisekBenes.cz v rubrice Nové známky.

Na rozdíl od předchozího vydání, které bylo písme -
nové, na samolepicím papíru a v přepážkových arších
o 40 známkách, má nová známka nominální hodnotu
vyjádřenou v korunách, je na obyčejném papíru s
lepem, v arších o 100 kusech, a její obraz je zhruba o
30 % menší.

SVATÝ VÁCLAV PODRUHÉ
Den vydání: 31. 7. 2013
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzem-

ském i mezinárodním až do odvolání
Hodnota: 13 Kč - č. 772 (ČP)
Autor: Jan Kavan
Liniová rozkresba: Václav Fajt
Rozměr známkového obrazu: 23 x 19 mm
Druh tisku: plnobarevný OF s liniovou

kres bou; vytiskla PTC Praha
Tisková forma: 4x 100
Papír: fl-an-OF
Náklad: 10 mil., tisk dosud ukončen
FDC: nebyla vydána

Nová známka zjevně vychází v souvislosti s oz ná -
menou změnou poštovního tarifu, i když je otázkou,
proč nestačila už dříve vydaná stejná známka pís -
menová – ty byly přece pro podobné účely zavedeny.
Možná jde o určitý způsob výkladu povinnosti pošty
mít k dispozici známku odpovídajícího tarifu, protože
příslušný předpis vznikl v době, kdy u nás písmenové
známky ještě nevycházely. Pozitivní je, že známka má
menší formát než předchozí, který se lépe hodí pro vý-
platní známky. Jako krok zpět naopak může veřejnost
vnímat skutečnost, že známka není samolepicí – na
tohle zlepšení si totiž uživatelé poštovních služeb u vý-
platních známek rádi zvykli.                                       -k

Název emise: Svatý Václav – výplatní poštovní známka

Název emise: Výplatní známky v sešitkové úpravě
– „Vlastní známky“

Den vydání: 4. 9. 2013
Platnost: ode dne vydání ve styku tuzemském i mezi-

národním až do odvolání
Rozměr známkových obrazů: 56 x 34 mm (na šířku)

a 34 x 56 mm (na výšku)
Rozměr sešitku: 244 x 79 mm
Druh tisku: plnobarevný OF; vytiskla PTC Praha
Tisková forma: 5 sešitků; Papír: samolepicí
Náklad: do uzávěrky nebyl znám; FDC: nebyla vydána

MPO ČR vydá čtyři samolepicí výplatní písmenové
známky v sešitkové úpravě, vždy 2 různé společně v
jednom sešitku. Budou sloužit jako vzor Vlastních
známek příslušné hodnoty tištěných v sešitku.

Pro oba sešitky platí, že jejich vnitřní strana obsahuje
8 známek, z toho čtyři s obrazem na šířku a čtyři na
výšku, se stejnými, ale odlišně rozmístěnými prvky v
obrazové části známek. Jednotlivé známky jsou oddě -
leny násekem ve tvaru zoubkování, obsahujícím na
každém okraji známky atypickou modifikaci, sloužící
jako bezpečnostní prvek. Známky v sešitku nejsou
me zi násekem odděleny průsekem. Způsob „perso -
nifikace“ známek zákazníkem bude stejný, jako u
stávajících známek archových, použít tedy půjde až
osm různých motivů v jednom sešitku, a navíc bude
možné využít plochu jeho přední a zadní strany.

Název sešitku: Tankuj levněji
Hodnota: A (= ke dni vydání 13 Kč) - č. 781 a 782 (ČP)
Autoři: Petr Foltera (typografie), Jan Hykel (obraz. čás ti

známek), Ivana Havránková (grafická úprava sešitku)
Na obou známkách jsou loga TankujLevněji a
www.tankujlevneji.cz ze společného projektu České
pošty a Ministerstva průmyslu a obchodu, který díky
interaktivní mapě nabídne uživatelům aktuální ceny
pohonných hmot na čerpacích stanicích po celé
republice. Projektu jsou věnovány i destičky sešitku.
Název sešitku: 20 let České pošty
Hodnota: E (= ke dni vydání 25 Kč) - č. 783 a 784 (ČP)
Autoři: Petr Foltera (typografie), Ivana Havránková

(obrazové části známek a grafická úprava sešitku)
Na známkách je text 20 let České pošty, vlnovky
symbolizující orazítkování zásilky a logo České pošty.

Nové hodnoty automatových známek
V souvislosti se změnou poštovních sazeb byly k 1.

8. 2013 změněny nastavené hodnoty známek v auto-
matech České pošty. 

Zrušeny byly hodnoty: 10, 14, 18, 20, 26, 34, 35, 40,
53, 54 Kč, zůstaly hodnoty: 17, 21, 25, 30, 37 Kč, a
nově nastaveny byly hodnoty: 13, 27, 29, 39, 41, 45,
47, 58, 63 Kč. 

ČP v současnosti provozuje tři automaty, a to na
poštách Ústí/L a Liberec, a v prodejně: PostFila Praha. 


