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INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ 
Aktualizováno 26. 3. 2019  

2019 
 

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. 

 

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. 

 

1. 4. 2019, R nálepka, od 1. 4. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
Mezinárodního dne ptactva, text: 1. 4. Mezinárodní den ptactva a se stylisticky vyobrazenými motivy ptactva. 

 

4. 4. 2019, R nálepka, od 4. 4. 2019 do spotřebování, pošta 335 61 Spálené Poříčí – v počtu 480 ks, k příležitosti 
Irských dní na Plzeňsku, text: Irské dny na Plzeňsku, s vyobrazeným znakem města Spálené Poříčí, státním znakem 
Irska, znakem sv. Patrika a stylisticky znázorněné láhve se sklenicí piva. 

 

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. 

 

Oprava 5. 4. 2019, R nálepka, od 5. 4. 2019 do spotřebování, pošta 601 00 Brno 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
100. výročí české organizované filatelie v Brně, text: České sdružení filatelistů v Brně založeno 1919, 100 let české 
org. Filatelie v Brně, s vyobrazeným původním logem ČSF v Brně a stávajícím logem KF Alfonse Muchy. Nálepky 
budou používány dne 5. 4. 2019 na příležitostné poštovní přepážce, která bude umístěna na BVV (Veletrhy Brno) 
A3, pavilon Morava, v čase od 09:00 h. do 16:00 h.  

 

Oprava 5. 4. – 15. 4. 2019, N APOST, pošta 601 00 Brno 1 – k příležitosti 100. výročí české organizované filatelie 
v Brně, text: 1919-ČSFB/2019-KFAM. Nálepky budou používány dne 5. 4. 2019 na příležitostné poštovní přepážce, 
která bude umístěna na BVV (Veletrhy Brno) A3, pavilon Morava, v čase od 09:00 h. do 16:00 h. Od 6. 4. do 15. 4. 
2019 na poště Brno 1. 

 

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.  

 

*6. 4. 2019, Výplatní otisk (OVS), pošta 772 00 Olomouc 2 – k příležitosti setkání členů OLYMPSPORTu v Olomouci 
téhož dne (10 až 13 hod. v hotelu Clarion – naproti hl. nádraží), text: ELIŠKA JUNKOVÁ *16. 11. 1900 Olomouc,  
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+5. 1. 1994 Praha, královna volantu, z historie československého sportu, setkání Olympsportu a portrét E. 
Junkové. Pořádá Olympsport. 

 

8. 4. 2019, R nálepka, od 8. 4. 2019 do spotřebování, pošta 301 00 Plzeň 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti Irských 
dní na Plzeňsku, text: Irské dny na Plzeňsku, s vyobrazeným státním znakem Irska, znakem sv. Patrika a stylisticky 
znázorněné historické kamery. 

 

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. 

 

8. 4. – 12. 4. 2019, N APOST, pošta 391 42 Ratibořské Hory – k příležitosti 150. výročí založení pošty v Ratibořských 
Horách, text: 150 let pošty. 

 

15. 4. – 22. 4. 2018, Příležitostné razítko, pošta 358 01 Kraslice – k příležitosti velikonočních svátků, text: 
Velikonoční pošta, Kraslice, v obrazu razítka je stylisticky znázorněn zajíc s velikonoční kraslicí. Autorka návrhu 
razítka: Eva Hašková. 

 

*18. 4. 2019, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výročí 150 let od potvrzení statutu České 
polytechniky, text: ČESKÝ POLYTECHNICKÝ ÚSTAV KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, 150, Praha 1. Razítko bude používáno na 
příležitostné poštovní přepážce, která bude zřízena na adrese. ÚTEF ČVUT, Husova 240/5, Praha 1 v čase od 10:00 
h. do 15:00 h. Autor návrhu razítka: Miloslav Bláha. 

 

23. 4. 2019, R nálepka, od 23. 4. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
Světového dne tučňáků text: 25. 4. Světový den tučňáků, se stylisticky vyobrazeným tučňákem. 

 

24. 4. 2019, R nálepka, od 24. 4. 2019 do spotřebování, pošta 602 00 Brno 2 – v počtu 480 ks, k příležitosti výročí 
50. let II. expedice profesora RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc. do Austrálie, text: 50. výročí II. expedice profesora 
RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc. do Austrálie, pro Moravské zemské muzeum v Brně, duben 1969, se 
stylisticky vyobrazenou mapou Austrálie. 

 

25. 4. 2019, R nálepka, od 25. 4. 2019 do spotřebování, pošta 110 00 Praha 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 
Mezinárodního dne boje proti malárii, text: 25. 4. Mezinárodní den boje proti malárii, s vyobrazeným přeškrtnutým 
komárem, jako symbolické varování před bodnutím hmyzem. 

 

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. 

 

30. 4. 2019, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 - Hrad - k příležitosti 470. výročí odlití zvonu Zikmund 
zvonařem Tomášem Jarošem z Brna a ke Dni zvoníků Arcidiecéze pražské, text: Arcidiecéze pražská, 470. výročí 
odlití zvonu Zikmund, Den zvoníků, Praha 012 – Hrad, v obrazu razítka je kresba od A. Dürera, která zdobí zvon 
Zikmund. Autor návrhu razítka: Miloslav Bláha. 

 

4. 5. 2019, Příležitostné razítko, pošta 564 01 Žamberk – k příležitosti výročí 100 let organizované turistiky 
v Žamberku, text: 100 let turistiky v Žamberku, 1919 – 2019, Žamberk, v obrazu razítka je stylisticky zobrazena 
směrová růžice a radnice města (znak odboru Žamberk). Razítko bude používáno na příležitostné poštovní přepážce 



3 
 

v budově Městského muzea v Žamberku, Československé armády 472, Žamberk, v čase od 09:00 do 17:00 hod. 
Autor návrhu razítka: Jaroslav Kerschbaum. 

 

4. 5. 2019, R nálepka, od 4. 5. 2019 do spotřebování, pošta 564 01 Žamberk – k příležitosti výročí 100 let 
organizované turistiky v Žamberku, text: 100 let turistiky v Žamberku, 1919 – 2019. 

 

*22. 5. 2019, Příležitostné razítko, pošta 472 01 Doksy – k příležitosti 50. výročí oslav komiksu Čtyřlístek, text: 
DOKSY, v obrazu razítka jsou postavičky Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa. Autor návrhu razítka: Jaroslav Němeček. 

 
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. 
 
 
 


