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INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ 
Aktualizováno 4. 2. 2019  

2019 
 

1. 2. – 28. 2. 2019, N APOST, pošta 541 01 Trutnov 1 - k příležitosti výročí 90 let Klubu filatelistů Trutnov, text: 
Trutnov 1 KF 90 let. 

 

1. 2. 2019, R nálepka, od 1. 2. 2019 do spotřebování, pošta 582 66 Krucemburk – v počtu 960 ks, k příležitosti 
výročí 150 let založení poštovního úřadu v Krucemburku, text: 150 let založení poštovního úřadu 
v KRUCEMBURKU, s vyobrazeným znakem městyse Krucemburk. 

 

1. 2. – 30. 6. 2019, N APOST, pošta 582 66 Krucemburk – k příležitosti výročí 150 let založení poštovního úřadu 
v Krucemburku, text: 150r. založení pošty. 

 

7. 2. – 14. 2. 2019, Příležitostné razítko, pošta 270 05 Milostín – k příležitosti svátku sv. Valentýna, text: Milostín, 
v obrazu razítka jsou stylisticky zobrazeny ruce držící srdce. Autorka návrhu razítka: Eva Hašková.   

 

*14. 2. 2019, Příležitostné razítko, pošta 760 01 Zlín 1 – k příležitosti vydání emise Století Jiřího Hanzelky a 
Miroslava Zikmunda, text: J. HANZELKA, ZLÍN 1, v obrazu razítka je portrét Jiřího Hanzelky. Autor návrhu razítka: Jan 
Maget. 

 

*14. 2. 2019, Příležitostné razítko, pošta 760 01 Zlín 1 – k příležitosti vydání emise Století Jiřího Hanzelky a 
Miroslava Zikmunda, text: M. ZIKMUND, ZLÍN 1, v obrazu razítka je portrét Miroslava Zikmunda. Autor návrhu 
razítka: Jan Maget. 

 

*18. 2. 2019, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 70. výročí narození výtvarníka Jaromíra 
Knotka, text: Jaromír Knotek, 70, Praha 1, v obrazu razítka je stylisticky zobrazen motýl, skafandr a malířská paleta. 
Autor návrhu razítka: Jan Kavan. 

 

*18. 2. – 28. 2. 2019, N APOST, pošta 735 14 Orlová 4 – k příležitosti výročí 150 let založení poštovního úřadu 
Orlová, text: POŠTA ORLOVÁ 150 LET. 

 

22. 2. 2019, R nálepka, od 22. 2. 2019 do spotřebování, pošta 541 01 Trutnov 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
výročí 90 let Klubu filatelistů Trutnov, text: 1929 – 2019, 90 let Klubu filatelistů Trutnov. 

 

22. 2. 2019, Příležitostné razítko, pošta 541 01 Trutnov 1 – k příležitosti výročí 90 let Klubu filatelistů Trutnov, text: 
90 let Klubu filatelistů Trutnov, 1929 – 2019, Trutnov 1, v obrazu razítka je ztvárněn permoník. Razítko bude 
používáno na příležitostné poštovní přepážce, která bude zřízena na adrese Muzeum Podkrkonoší, Školní 150, 
Trutnov, v čase od 08:00 do 16:00 hod. Autorka návrhu razítka: Paulina Skavová. 

 

20. 2. 2019, R nálepka, od 20. 2. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
obnovení Odborné sekce Fauna – Flora při Svazu českých filatelistů, text: OBNOVENÍ ODBORNÉ SEKCE Fauna – 
Flora při SČF, se stylisticky vyobrazeným motýlem s motivy fauny a flory.  

 

25. 2. 2019, R nálepka, od 25. 2. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti výročí 
50 let od úmrtí Jana Zajíce, text: JAN ZAJÍC 1969 – 25. 2. – 2019 Nezapomínáme!. 

 

*4. 3. 2019, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výročí 120. let potrubní pošty, text: 120 LET 
POTRUBNÍ POŠTY PRAHA 1, v obrazu razítka je ztvárněna hlavní technická část potrubní pošty a otisk historického 
poštovního razítka. Autor návrhu razítka: Tomáš Říha. 
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7. 3. 2019, R nálepka, od 7. 3. 2019 do spotřebování, pošta 272 01 Kladno 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
obnovení Odborné sekce Fauna – Flora při Svazu českých filatelistů, text: OBNOVENÍ ODBORNÉ SEKCE Fauna – 
Flora při SČF, se stylisticky vyobrazenou ulitou s motivy fauny a flory.  

 

*12. 3. – 15. 3. 2019, N APOST, pošta 391 61 Opařany – k příležitosti 150. výročí založení pošty v Opařanech, text: 
150 let pošty. 

 

13. 3. 2019, R nálepka, od 13. 3. 2019 do spotřebování, pošta 323 00 Plzeň 23 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
obnovení Odborné sekce Fauna – Flora při Svazu českých filatelistů, text: OBNOVENÍ ODBORNÉ SEKCE Fauna – 
Flora při SČF, se stylisticky vyobrazenou pandou. 

 

*14. 3. 2019, R nálepka, od 14. 3. 2019 do spotřebování, pošta 332 09 Štěnovice – v počtu 480 ks, k příležitosti 
Irských dní na Plzeňsku, text: Irské dny na Plzeňsku, s vyobrazeným státním znakem Irska, irským vlkodavem, 
znakem sv. Patrika a irského coba (národní plemeno koně). 

 

*15. 3. – 16. 3. 2019, Příležitostné razítko, pošta 180 00 Praha 8 – k příležitosti konání 1. Jarního veletrhu 
sběratelství, text: SBĚRATEL, 1. JARNÍ VELETRH SBĚRATELSTVÍ, OLYMPIK CONGRESS, Praha 8, v obrazu razítka jsou 
stylisticky zobrazeny poštovní známky a logo Sběratele. Razítko bude používáno na příležitostné přepážce v hotelu 
Olympic Tristar, U Sluncové 14, Praha 8. Písemné žádosti o otisk razítka zasílejte v dostatečném časovém předstihu 
na adresu: Pošta Praha 8, Sokolovská 143, 180 00 Praha 8, zásilku výrazně označte „JARNÍ SBĚRATEL 2019“. Autor 
návrhu razítka: Double Impact. 

 

*18. 3. – 22. 3. 2019, N APOST, pošta 398 17 Partner Chřešťovice – k příležitosti 120. výročí založení pošty v 
Chřešťovicích, text: 120 let pošty. 

 

*18. 3. 2019, R nálepka, od 18. 3. 2019 do spotřebování, pošta 398 17 Partner Chřešťovice – v počtu 480 kusů, 
k příležitosti 120. výročí založení pošty v Chřešťovicích, text: 120 let pošty, 22. 3. 1899 Chřešťovice – Křeschťowitz, 
22. 3. 2019 Partner Chřešťovice. 

 

*25. 3. – 29. 3. 2019, N APOST, pošta 757 01 Valašské Meziříčí 1 – k příležitosti 100 let skautingu ve Valašském 
Meziříčí, text: 100 let skautingu. 

 

*25. 3. 2019, R nálepka, od 25. 3. 2019 do spotřebování, pošta 757 01 Valašské Meziříčí 1 – v počtu 480 ks, 
k příležitosti 100 let skautingu ve Valašském Meziříčí, text: 100 let skautingu ve Valašském Meziříčí 1919 – 2019, 
s vyobrazenou skautskou lilií. 

 

*29. 3. 2019, R nálepka, od 29. 3. 2019 do spotřebování, pošta 345 06 Kdyně – v počtu 480 ks, k příležitosti 175. 
výročí narození dr. Filipa Terče, text: 175. výročí narození dr. Filipa Terče, zakladatele moderní apiterapie se 
stylisticky vyobrazeným medovým plástem a včelou. 

 

*29. 3. 2019, R nálepka, od 29. 3. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 90. 
výročí návratu A. V. Friče z poslední zámořské cesty, text: Alberto Vojtěch Frič – 90. výročí návratu z poslední 
zámořské cesty, se stylisticky vyobrazeným kaktusem a podpisem A. V. Friče. 

 

*5. 4. 2019, R nálepka, od 5. 4. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
vzpomínky na jednoho z nejvýznačnějších českých přírodovědců Jana Svatopluka Presla, text: Jan Svatopluk Presl – 
muž, který naučil přírodu mluvit česky, 4. 9. 1791 – 6. 4. 1849 a stylisticky vepsaná slova: kopretina, bobr, hroch, 
klokan, cykas, vápník, živec. 

 

*6. 4. 2019, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy „ŠEST pohlednic“ v Poštovním muzeu 
Praha, text: ŠEST pohlednic, Praha 1, v obrazu razítka je stylisticky vyobrazeno šest obdélníků, pět v obrysech a 
šestý plně černý. Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, 
Praha 1 v čase od 09:00 h. do 15:00 h. Autorka návrhu razítka: Beata Šafková.  
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*8. 4. – 12. 4. 2019, N APOST, pošta 796 01 Prostějov 1 – k příležitosti 100 let skautingu v Prostějově, text: 100 let 
skautingu. 

 

*8. 4. 2019, R nálepka, od 8. 4. 2019 do spotřebování, pošta 796 01 Prostějov 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 100 
let skautingu v Prostějově, text: 100 let skautingu v Prostějově 1919 – 2019, s vyobrazenou skautskou lilií. 

 

*26. 4. 2019, N APOST, pošta Partner 503 26 Osice – k příležitosti 10. výročí zahájení seznamování dětí s filatelií na 
ZŠ a MŠ Františka Škroupa v Osicích, text: Sběratelský den 2019. 

 

*26. 4. 2019, R nálepka, od 26. 4. 2019 do spotřebování, pošta Partner 503 26 Osice – v počtu 480 ks, k příležitosti 
10. výročí zahájení seznamování dětí s filatelií na ZŠ a MŠ Františka Škroupa v Osicích, text: 10 let filatelie ve škole 
ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice 2009 – 2019. 

 
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu, Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14,pošt.přihr. 13, 111 21 Praha 1 
 

Velmi si vážíme možnosti informovat Vás o zajímavých společenských akcích a dalších činnostech České pošty. Přesto 

v případě, že si nadále nepřejete dostávat obchodní sdělení tohoto typu, dejte nám tuto informaci prosím vědět 

odpovědí na naší korespondenční nebo e-mail adresu a my Vám již nadále tato sdělení nebudeme zasílat. 

 
PODROBNOSTI K INFORMACÍM O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ: 

• Žádosti o odbavení zásilek adresujte vždy na uvedenou příslušnou poštu, i když je příležitostná přepážka 
umístěna v jiných prostorách (na jiné adrese). 

• Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek, zasílejte své požadavky v dostatečném časovém 
předstihu, aby mohly být doručeny na místo určení nejpozději jeden pracovní den, před dnem konání.  

• Žádosti o otisk příležitostného razítka, které se používá v Poštovním muzeu Praha, zasílejte vždy na adresu: 
Pošta Praha 1 – vedoucí podání, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1. 

Své náměty, připomínky, dotazy a informace o různých filatelistických aktivitách můžete zasílat na adresu 
sekretariátu SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 nebo e-mail: sekretariat@informace-scf.cz. 
Další informace o filatelii také získáte na adrese: http://expo-net.blogspot.cz/ 
 
ppp – příležitostná poštovní přepážka 
 *  - nová informace 
Příležitostné razítko (PR) – otisk lze získat ještě 10 dnů po ukončení akce. 
R nálepka (Rnál.) – samolepicí nálepka s čárovým kódem na doporučené zásilky s příležitostným textem, popř. i 
obrázkem, počet kusů je předem daný a používá se do spotřebování. 
Nálepka APOST (NA) – nálepka samolepicí s příležitostným textem, používá se pouze v uvedené dny, nelze získat po 
ukončení akce, je určena k zapravení poštovních poplatků na doporučené i obyčejné zásilky a hradí se přímou 
platbou při podání. 
Strojové razítko (SR) – strojek Postalia s denním razítkem a propagačním štočkem, otisk je černé barvy, vhodný 
materiál na SR jsou dopisnice nebo obálka s nalepenou jednou, maximálně dvěma známkami v pravém horním rohu. 
Používá se pouze v uvedené datum, dodatečné otisky NELZE provádět. 
Výplatní otisk (OVS) -  otisk propagačního štočku ve výplatním strojku Postalia s denním razítkem, otisk je červené 
barvy, vhodný materiál na OVS je „čistá“ (nevyplacená) obálka, hradí se přímou platbou při podání. Používá se pouze 
v uvedené datum, dodatečné otisky NELZE provádět. 
Přídavné razítko (tzv. kašet) – „gumové“ razítko s obrazovou částí a doprovodným textem, není určené ke 
znehodnocování známek. 
Pamětní razítko – určené pouze k otiskům na pamětní listy Známkové tvorby. 
 


