POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
POŠTOVNÍ DOPISNICE PRO PŘÍTISKY S NATIŠTĚNOU PÍSMENOVOU ZNÁMKOU
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vydá dne 25. listopadu 2020
poštovní dopisnici pro přítisky POŠTOVNÍ SCHRÁNKY s natištěnou písmenovou známkou
„B“ se stylistickým zobrazením poštovní schránky. Známka s písmenem „B“ odpovídá ceně
za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle Ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znění – ke dni vydání ve výši 19 Kč.
Poštovní schránky v Rakousku-Uhersku se poprvé na poštách objevily 1. června 1817,
kdy bylo nařízeno, aby každý poštovní úřad měl nejméně jenu poštovní schránku. Zároveň
bylo s poštovními schránkami zavedené i poštovné. Od téhož dne musel platit adresát
poštovné za vnitrozemské dopisy, tudíž už nebylo třeba podání u přepážky. Jako první
schránky se používaly staré dřevěné truhly, které byly přemalovány do barev rakouského
mocnářství. Poté je rozmisťovali do poštovních úřadů a stanic. Měly přední vhoz a
odklopné víko. Brzy se přistoupilo k jejich zavěšování. K většímu rozšíření poštovních
schránek nastalo až po zavedení poštovních známek, kterými byla korespondence
vyplácena. Tehdy začaly být vyvěšovány i v místech vzdálenějších od poštovního úřadu. Po
roce 1850 se začaly zavěšovat výhradně venku, tudíž musely být vyrobeny z odolného kovu,
opatřeného nátěrem či smaltem. Od sedmdesátých let 19. století se prosadily schránky
jednotného tvaru, barvy a mechaniky v několika velikostních typech. Poštovní schránky z
doby první republiky měly barvu modrou. Barevnost schránek doznala změny až po roce
1963, kdy modrou barvu nahradila jednotná oranžová s logem spojů.
Autorem poštovní známky natištěné na dopisnici je Zdeněk Netopil. Dopisnici vytiskla
Tiskárna Hradištko, s.r.o. plnobarevným ofsetem v nákladu 5.000 ks k datu vydání. Pod
logem České pošty je umístěn hologram, který slouží jako ochranný prvek. Pod známkou se
nachází mikrolinka s mikrotextem Česká pošta, TH, 2020. Volná levá část adresní strany
dopisnice (bez linek pro odesílatele) je určena pro přítisky pro obchodní a propagační
využití.
Prodejní cena poštovní dopisnice pro přítisky bez razítka je 20 Kč a s jedním denním
razítkem 21 Kč.
Dopisnici pro přítisky je možno používat v poštovním provozu od 25. 11. 2020 až do
odvolání.

Česká pošta, s.p. – PostFila

