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INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ 
Aktualizováno 15. 6. 2017  

 

17. 6. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy Jiří Slíva: PostPoezie v Poštovním 
muzeu, text: Praha 1, v obrazu razítka je slíva. 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. Autor razítka: Jiří Slíva. 

 

19. 6. – 30. 6. 2017, CN APOST, pošta 742 21 Kopřivnice – k příležitosti 120. výročí zahájení výroby automobilů v 
Kopřivnici, text: Kopřivnice AUTO 120. 

 

20. 6. 2017, R nálepka, od 20. 6. 2017 do spotřebování, pošta 767 01 Kroměříž 1 – v počtu 480 kusů, k příležitosti 
výročí 95 let od založení klubu filatelistů v Kroměříži, text: 95 let klubu filatelistů Kroměříž. 

 

20. 6. – 30. 6. 2017, CN APOST, pošta 767 01 Kroměříž 1 – k příležitosti výročí 95 let od založení klubu filatelistů 
v Kroměříži, text: Kroměříž 1 KF 95 let. 

 

21. 6. – 30. 6. 2017, CN APOST, pošta 601 00 Brno 1 – k příležitosti výročí 200 let Moravského zemského muzea, 
text: Brno 1 MZM 200 let. 

 

21. 6. – 30. 6. 2017, Příležitostné razítko, pošta 601 00 Brno 1 – k příležitosti výročí 200 let Moravského zemského 
muzea, text: Moravské zemské muzeum, 1817 - 2017, Brno 1, v obrazu razítka je budova Moravského zemského 
muzea. Razítko bude dne 21. 6. 2017 v době od 14:00 do 17:00 hod. používáno na příležitostné přepážce, která 
bude umístěna v prostorách muzea. Autor razítka: Bc. Tomáš Křepela a Ing. Jaroslav Punčochář.  

 

21. 6. 2017, R nálepka, od 21. 6. 2017 do spotřebování, pošta 601 00 Brno 1 – v počtu 480 kusů, k příležitosti výročí 
200 let Moravského zemského muzea, text: Slavíme 200 let, 1817 – 2017, s logem Moravského zemského muzea a 
logem pošty. 

 

23. 6. – 24. 6. 2017, Příležitostné razítko, pošta 530 02 Pardubice 2 - u příležitosti konání XXIV. Letních národních 
sportovních her České pošty, text: XXIV. Letní národní sportovní hry zaměstnanců České pošty, Nymburk, 
Pardubice 2, v obrazu razítka je pohár pro vítěze a na něm míč. Razítko bude používáno na příležitostné poštovní 
přepážce ve Sportovním centru v Nymburku, 23. 6. od 10:00 - 18:00 hod, 24. 6. od 08:00 - 15:00 hod.  
Autor razítka: Ivo Štěpánek. 

 

17. 6. 2017, R nálepka, od 23. 6. 2017 do spotřebování, pošta 561 12 Brandýs nad Orlicí – v počtu 960 kusů, 
k příležitosti konání X. ročníku Brandýského okruhu, text: Brandýský okruh, Setkání automobilů Aero 24. června 
2017, Brandýs nad Orlicí a obrázkem auta. 

 

17. 6. – 30. 6. 2017, CN APOST, pošta 561 12 Brandýs nad Orlicí – k příležitosti konání X. ročníku Brandýského 
okruhu, text: Brandýs nO X.BO. 

 

*21. 6. 2017, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výročí 30 let české olympijské akademie, 
text: 30. 4. 1987 30 let české olympijské akademie, s vyobrazenými antickými běžci. Pořádá Olympsport. 

 

*23. 6. 2017, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti historie ME v basketbalu žen, text: 
MISTROVSTVÍ EVROPY V BASKETBALU ŽEN, Z HISTORIE ČESKÉHO BASKETBALU, 1956 PRAHA, 1995 BRNO, 2017 
HRADEC KRÁLOVÉ PRAHA, s vyobrazenou rukou s basketbalovým míčem. Pořádá Olympsport. 

 

24. 6. 2017, Příležitostné razítko, pošta 434 01 Most 1 – k příležitosti vydání známky Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě, text: 500 let od založení přesunutého kostela v Mostě, Most 1, v obrazu razítka jsou andělé nesoucí 
monstranci nad siluetou mosteckého kostela. Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce, která se 
bude nacházet před kostelem od 13:00 do 19:00 hod. Autor razítka: Jan Kavan. 
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24. 6. 2017, R nálepka, od 24. 6. 2017 do spotřebování, pošta 434 01 Most 1 – v počtu 480 kusů, k příležitosti 
výročí založení kostela v Mostě, text: Děkanský kostel v Mostě 500 let od založení 1517 - 2017 Křest známky 24. 
června 2017. 

 

1. 7. 2017, R nálepka, od 1. 7. 2017 do spotřebování, pošta 757 01 Valašské Meziříčí 1 – v počtu 480 kusů, 
k příležitosti výročí 125 let trati Krásno nad Bečvou – Rožnov pod Radhoštěm, text: 125 let trati (1892-2017) Krásno 
n. B. – Rožnov p. R. a obrázkem mašinky. 

 

3. 7. 2017, R nálepka, od 3. 7. 2017 do spotřebování, pošta 130 00 Praha 3 – v počtu 480 kusů, k příležitosti 110. 
výročí narození Jaroslava Foglara, text: 110. výročí narození Jaroslava Foglara, spisovatele a skautského vůdce, 
1907-6.7.-2017 a obrázkem skautské lilie. 

 

3. 7. – 16. 7. 2017, CN APOST, pošta 130 00 Praha 3 - k příležitosti 110. výročí narození Jaroslava Foglara, text: 
Praha 3 JF 110.  

 

14. 7. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 80. výročí narození Adolfa Absolona, text: 
Adolf Absolon, A. A. 80, Praha 1, v obrazu razítka je stylisticky upravená zřícenina a strom s kořeny, na jeho kmeni 
je číslice 80. Autor razítka: Martin Srb. 

 

*6. 8. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 130 let potrubní pošty, text: 130 let potrubní 
pošty, přeprava telegramů, prag praha, 1887-2017, Praha 1, v obrazu razítka je hlavní technická část potrubní 
pošty. Autor razítka: Antonín Šmíd. Změna data používání 

 

15. 8. – 19. 8. 2017, Příležitostné razítko, pošta 434 01 Most 1 – k příležitosti oslav 500. výročí položení základního 
kamene Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, text: 500 let od založení přesunutého kostela v Mostě, Most 1, 
v obrazu razítka jsou andělé nesoucí monstranci nad siluetou mosteckého kostela. Autor razítka: Jan Kavan. 

 

5. 9. 2017, R nálepka, od 5. 9. 2017 do spotřebování, pošta 682 01 Vyškov 1 – v počtu 480 kusů, k příležitosti 
konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší vojenské učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti letech, text: Setkání 
absolventů VVU-OJ po 50-ti letech, 5.-7.září 2017 ve Vyškově a obrázkem hvězdy. 

 

5. 9. – 15. 9. 2017, CN APOST, pošta 682 01 Vyškov 1 – k příležitosti konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší vojenské 
učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti letech, text: Vyškov1 Set50r-VVUOJ. 

 

5. 9. 2017, R nálepka, od 5. 9. 2017 do spotřebování, pošta 682 03 Vyškov 3 – v počtu 480 kusů, k příležitosti 
konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší vojenské učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti letech, text: Setkání 
absolventů VVU-OJ po 50-ti letech, 5.-7.září 2017 ve Vyškově a obrázkem hvězdy. 

 

5. 9. – 15. 9. 2017, CN APOST, pošta 682 03 Vyškov 3 – k příležitosti konání srazu absolventů VVUOJ (Vyšší vojenské 
učiliště kapitána Otakara Jaroše) po 50-ti letech, text: Vyškov3 Set50r-VVUOJ. 

 

15. 11. – 15. 12. 2017, CN APOST, pošta 588 56 Telč – k příležitosti 80. výročí klubu filatelistů v Telči, text: Telč 80 
let KF. 

 
 
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. 
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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. 
CN APOST (CNA) – cenná nálepka samolepicí s příležitostným textem, používá se pouze v uvedené dny, nelze získat 
po ukončení akce, je určena k zapravení poštovních poplatků na doporučené 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. 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
 

Na svých zásilkách (obálky i dopisnice) při žádosti o doporučenou nálepku musíte uvádět adresu odesílatele (viz 
Poštovní podmínky). Nelze požadovat po poště, aby k vyznačení odesílatele použila své řádkové gumové razítko, 
protože pošta v daném případě není skutečným odesílatelem.  
Poštovní podmínky: Podání  
- Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt. 
- V levé horní čtvrtin ě adresní strany zásilky musí být uvedena adresa ode sílatele . 
- Odesílatel vyplní podle předtisku Podací lístek, Podací arch v elektronické či papírové podobě… 

 

 

 

 

Marie Chábová 
vedoucí oddělení v provozu 
Prodejna známkové tvorby 
Jindřišská 14, Praha 1 
 
Aktualizováno:  15. 6. 2017 
 
 
 


