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Rudolf Gilbert: 115 a 90 (7)
Dnes se opÏt budeme zab˝vat ˙dobÌm protektor·tu a dobou tÏsnÏ potÈ, kter· tak v˝znamnÏ po-

znamenala osudy mnoha filatelist˘, vËetnÏ RG. Tak velkou pozornost tomuto tÈmatu vÏnujeme
proto, ûe tehdejöÌ ud·losti upadly skoro do zapomnÏnÌ, snad ûe se zd·ly nev˝znamnÈ vedle celo-
svÏtovÈ tragÈdie v·lky a s nÌ souvisejÌcÌch dÏjinn˝ch zlom˘. Pro historii naöeho oboru vöak m·
svou d˘leûitost, zvl·öù kdyû si na z·kladÏ dobov˝ch dokument˘ m˘ûeme p¯iblÌûit jeho tehdejöÌ
osobnosti.

V p¯edchozÌch Ë·stech jsme se sezn·mili s obvi-
nÏnÌmi, kter· vznesli proti RG ErvÌn Hirsch a dalöÌ fi-
latelistÈ. Poukazovali na to, ûe RG spolupracoval
s okupanty jako znalec p¯i odhadov·nÌ sbÌrek zaba-
ven˝ch nacisty (a rovnÏû naöimi ˙¯ady v pomni-
chovskÈ republice), vyuûÌval tohoto svÈho postave-
nÌ a nÏkterÈ z nich i v˝hodnÏ kupoval, ËÌmû se znaË-
nÏ obohatil, ûe osobnÏ vystupoval proti ûid˘m a tr-
pÏl i antisemitskÈ Ël·nky v Ëasopisu, kter˝ odbornÏ
vedl, ûe zpronevÏ¯il sbÌrky, kterÈ mu nÏkte¯Ì ûidovötÌ
sbÏratelÈ svÏ¯ili a nÏkterÈ sbÏratele dokonce de-
nuncoval. KonkrÈtnÌch p¯Ìpad˘ bylo jistÏ vÌce, my
jsme se ale soust¯edili na Ëty¯i, o nichû se v archi-
vech dochovaly nej˙plnÏjöÌ zpr·vy. Jde zejmÈna
o sbÌrku Arnoöta Berky, v˝znamnÈho p¯edv·leËnÈ-
ho sbÏratele, kter˝ uprchl p¯ed nacisty do zahraniËÌ
a zn·mky, kterÈ nestaËil odvÈzt, svÏ¯il ErvÌnu
Hirschovi, kter˝ pak v d˘sledku toho musel Ëelit
velk˝m problÈm˘m s ˙¯ady. D·le o sbÌrku AlfrÈda
Sub·ka, kter· u RG p¯eËkala v·lku, o sbÌrku Emila
Fleischmanna, kter˝ byl kv˘li jejÌmu rozprodeji vÏz-
nÏn a t˝r·n gestapem, a o velkou sbÌrku Ës. zn·-
mek, kterou se nezn·m· osoba pokusila vyvÈzt do
zahraniËÌ poötou. U nÏkter˝ch z tÏchto p¯Ìpad˘ RG
p˘sobil jako znalec a souËasnÏ i jako kupujÌcÌ, coû
byl nepochybnÏ st¯et z·jm˘.

O tom vöem se dochovalo mezi sbÏrateli urËitÈ
povÏdomÌ, i kdyû jen znaËnÏ obecnÈ. VlastnÏ aû
dnes m·me moûnost sezn·mit se s dobov˝mi do-
kumenty, na jejichû z·kladÏ si kaûd˝ m˘ûe na teh-
dejöÌ ud·losti a jejich ˙ËastnÌky udÏlat n·zor. Nech-
me proto mluvit p¯edevöÌm d·vno zaûloutlÈ listiny,
o nichû lze p¯epokl·dat, ûe jsme moûn· prvnÌ, kdo
se jimi zab˝v· po öesti desÌtk·ch let.

Berkova sbírka
Arnoöt Berka, z·moûn˝ ¯editel Druûstva hospo-

d·¯sk˝ch lihovar˘, byl za prvnÌ republiky povaûov·n
za jednoho z nejv˝znaËnÏjöÌch Ëeskoslovensk˝ch
filatelist˘. Jeho sbÌrka byla op¯edena legendami,

a i kdyû se nakonec v d˘-
sledku tragick˝ch okolnostÌ
rozpadla, odlesk jejÌ sl·vy
ûije mezi sbÏrateli »SR I do-
dnes.

FRANTIäEK BENEä A. Berka byl ûidovskÈho p˘vodu a pat¯il k tÏm
öùastlivc˘m, kter˝m se poda¯ilo p¯ed nacisty vËas
odejÌt do zahraniËÌ. ZjevnÏ to byl ËlovÏk p¯edvÌdav ,̋
kter˝ se na r˘znÈ moûnosti p¯ipravoval dlouho p¯e-
dem, protoûe koncem 30. let zast·val funkci hono-
r·rnÌho konzula Haiti v »SR. K ErvÌnu Hirschovi mÏl
jistÏ ˙zk˝ vztah ñ ten po jeho emigraci vystupoval
jako jeho z·stupce na honor·rnÌm konzul·tu Haiti
(coû mu snad mÏlo poskytnout alespoÚ nÏjakou
ochranu), a p¯edevöÌm mu Berka svÏ¯il ty svÈ zn·m-
ky (byly jich dva kufry a balÌk), kterÈ se mu nepoda-
¯ilo vËas zachr·nit v˝vozem. K BerkovÏ sbÌrce mÏl
Hirsch nepochybnÏ blÌzko, lze p¯edpokl·dat, ûe mu
ji pom·hal budovat jako odborn˝ poradce a znalec.
To mÏl prov·dÏt profesion·lnÏ, jako tajemnÌk
Druûstva hospod·¯sk˝ch lihovar˘, a mÏl za to pobÌ-
rat vysok˝ plat ñ 10.000 KË mÏsÌËnÏ, jak napsal RG
ve svÈm Ël·nku z 24. 3. 1939 (viz F4/11, s. 2). RG
mÏl sbÌrku zabavenou nacisty nÌzko odhadnout (na
51.531 K) a pak ji s·m koupit.

Obr·zek si m˘ûeme udÏlat z dochovanÈho spisu.
P¯ipojen· stvrzenka dokl·d·, ûe pokutu, kter· byla
Berkovi vymÏ¯ena za neleg·lnÌ v˝voz Ë·sti sbÌrky,
pak Hirsch jeho jmÈnem skuteËnÏ zaplatil.

A. Berka v kresbÏ J. Fischera
ze souboru vydanÈho k v˝-
stavÏ Bratislava 1937.
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TÌm vöak vÏc neskonËila. Ve spisu se dochoval dalöÌ doklad z nÏjû vypl˝v·, ûe RG uplatnil n·mitku pro-
ti vlastnÌmu odhadu a dodateËnÏ jej snÌûil o Ëtvrtinu. Za tuto novou cenu pak byly Berkovy zn·mky rozpro-
d·ny n·sledujÌcÌm zp˘sobem.

Z v˝Ëtu vypl˝v·, ûe ostatnÌ kupujÌcÌ zÌskali tehdejöÌ novÈ aröÌky za cenu vysoko nad nomin·le (Bratislava
za 130 %, SmuteËnÌ za 460 %, Praga za 400 %), zatÌmco zbytek sbÌrky, tedy vöe mimo tyto novinky, kou-
pil RG za 21.870 K. Samoz¯ejmÏ nevÌme, co p¯esnÏ bylo ve sbÌrce obsaûeno, ale urËit˝ obr·zek si m˘ûe-
me udÏlat podle dochovanÈho soupisu obsaûenÈho v jeho znaleckÈm odhadu.
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Vzhledem, k tomu, ûe ölo o objemn˝ zbytek jednÈ z nejlepöÌch
sbÌrek tÈ doby, zdajÌ se pov·leËnÈ Hirschovy v˝tky na nekorektnÌ
Gilbert˘v postup pochopitelnÈÖ

Pro srovn·nÌ: Ël·nek z protektor·tnÌch
novin o cen·ch zn·mek »SR I. Je sice
z r. 1943, ale vysokÈ ceny platily i d¯Ìve.
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Sbírka zadržená při vývozu
poštou

V listopadu 1939 zadrûela cel-
nice p¯i devizovÈ prohlÌdce balÌ-
kov˝ch poötovnÌch z·silek kufr
obsahujÌcÌ Ñvelkou sbÌrku neu-
pot¯eben˝ch poötovnÌch zn·mek
b˝v. »SRì, adresovan˝ do Lon-
d˝na (obr. vpravo).

O jejÌm dalöÌm osudu se m˘ûe-
me doËÌst v protokolu, jehoû re-
produkci p¯in·öÌme dole na tÈto
str·nce.

Ve spisu se dochoval i jejÌ ob-
s·hl˝ seznam, bohuûel vöak za-
chycujÌcÌ jen poËty jednotliv˝ch
hodnot, bez dalöÌch podrobnos-
tÌ. P¯Ìpad byl po v·lce Gilberto-
v˝mi odp˘rci zmiÚov·n jako d˘-
kaz o tom, ûe se zabaven˝mi
cenn˝mi zn·mkami Ëile a ve vel-
kÈm obchodoval, coû mÏlo do-
kl·dat dobrÈ vztahy, kterÈ mÏl
mÌt s tehdejöÌmi protektor·tnÌmi
a p¯edevöÌm nÏmeck˝mi ˙¯ady
(ty samoz¯ejmÏ rozhodovaly
v koneËnÈ instanci).
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Fleischmannova sbírka
JinÈho druhu je ud·nÌ, kterÈ na RG podal v b¯ez-

nu 1946 Emil Fleischmann, obsahujÌcÌ podrobnosti
o tehdejöÌch ˙¯ednÌch postupech.

Pak jsem byl vol·n k nÏmeckÈmu p¯ednostovi,
kde jsem byl na znaleckou v˝povÏÔ Gilbertovu za-
tËen, ûe jsem sbÌrku znehodnotil. Inû. Gilbert udal,
ûe m· v˝raznÏ niûöÌ hodnotu proti p˘vodnÌ. P¯i tÈ
p¯Ìleûitosti b¯itce pop¯el na dotaz p¯ednosty, ûe by
vydal povolenÌ na odprodej zn·mek.

Byl jsem vÏznÏn 14 dnÌ gestapem, 3 kr·te vysl˝-
ch·n a p¯i tom surovÏ tr˝znÏn. Protoûe jsem trval na
˙daji, ûe mÏ bylo placeno pr˘mÏrnÏ 1 ñ 2 K za ka-
talogovou marku, byl vol·n ing. Gilbert k v˝slechu
jako znalec. Tam tvrdil, ûe bÏûnÈ ocenÏnÌ katalogo-
vÈ marky obn·öÌ 6 ñ 10 K. Kdyû jsem trval na svÈm,
pouk·zav na okolnost, ûe jsem jej û·dal 3 kr·te, aby
mi doporuËil kupce a j· se vyst¯Ìhal nynÌ nastavöÌch
n·sledk˘, prohl·sil inû. Gilbert rozhodn˝m tÛnem,
ûe mu p¯ec pan komisa¯ jistÏ uvÏ¯Ì, ûe on, prof.
Gilbert, p¯i svÈm soci·lnÌm a spoleËenskÈm posta-
venÌ nebude o takov˝ch vÏcech se ûidem jednat.

Byl jsem tÏsnÏ p¯ed tÌm tak zbit, ûe jsem byl v ob-
liËeji ˙plnÏ napuchl˝ a tÈmÏ¯ nevidÏl, to nemohlo
z˘stati Gilbertovi p¯i konfrontaci nikterak utajeno.
Po jeho odchodu se procedura bitÌ opakovala ve
zhuötÏnÈ formÏ.

Trval jsem na svÈ v˝povÏdi, naËeû byl p¯ivezen je-
den z obchodnÌk˘, kte¯Ì zn·mky ode mne kupovali,
a to pan Peöka ze ätÏp·nskÈ ulice. Ten potvrdil mou
v˝povÏÔ v plnÈm rozsahu. Po podeps·nÌ protokolu
byl jsem na to druh˝m dnem z vazby propuötÏn.

Z·vÏrem konstatuji, ûe v d˘sledku neod˘vodnÏnÏ
nÌzkÈho odhadu sbÌrky prof. Gilbertem na 38.000 K,
i kdyû mÏla cenu 2x vyööÌ, obdrûel jsem pouh˝ch
10.000 K. Odhaduji proto ökodu inû. Gilbertem mnÏ
zp˘sobenou na 43.000 KËs. äkodu utrpÏnou na
zdravÌ tÏlesnÈm a duöevnÌm ponech·v·m ˙sudku
BezpeËnostnÌ komise p¯i MNV, uv·ûÌ-li se, ûe jsem
po propuötÏnÌ z vazby nemohl 3 t˝dny Ëelisti sev¯Ì-
ti, protoûe byly vykloubeny a sp·nky silnÏ odulÈ.

ObviÚuji proto prof. inû. J. Gilberta podle dekretu
Ë. 138/45 z antisemitismu, odbornÈ spolupr·ce s
NÏmci, p¯esahujÌcÌ meze pr˘mÏrnÈho na¯ÌzenÌ v˝-
konu, z ur·ûenÌ a terorisov·nÌ sp·chanÈho ve sluû-
b·ch a v z·jmu okupant˘ a ve snaze zalÌbiti se jim.

Podot˝k·m, ûe odhadoval sbÌrky milionov˝ch
hodnot smÏönÏ nÌzk˝mi obnosy, jak si mÏ mnoho
postiûen˝ch stÏûovalo, coû se d· z ˙¯ednÌch z·pis˘
zjistit. Navrhuji, aby inû. Gilbert ozn·mil, kdy sbÌrky
kupoval, kdo je prod·val a v jakÈ mÌ¯e byl na tÈto
transakci z˙ËastnÏn.

Ve v˝povÏdi z 3. 5. 1946, rovnÏû dochovanÈ ve
spisu, Rudolf Gilbert jako obvinÏn˝ uvedl, ûe si na
okolnosti tohoto p¯Ìpadu nepamatuje Ñvzhledem
k tomu, ûe uplynula doba jiû 5 let a j· jsem za tu do-
bu vydal pro ËeskÈ ˙¯ady i soudy desÌtky znalec-
k˝ch posudk˘.ì CelÈ obvinÏnÌ pak odmÌtl Ñse vöÌ
rozhodnostÌì jako Ñnehor·znÈì.        POKRA»OV¡NÕ

Podepsan˝ Inû. Emil Fleischmann, techn. ˙¯ednÌk
ZNV v Praze XVI, Zborovsk· 11, pl·novacÌ refer·t,
vÏznÏn˝ NÏmci od listopadu 1941 do ˙nora 1945
v koncentraËnÌch t·borech TerezÌn, OsvÏtim a Hlivi-
ce, ËinÌ ud·nÌ podle dekretu presidenta republiky Ë.
138/1945 sb. na prof. Dr. Ing. J. Gilberta:

Na ˙¯ednÌ ozn·menÌ v novin·ch dostavil jsem se
v z·¯Ì 1940 do jeho bytu, abych p¯ihl·sil sbÌrku zn·-
mek zdÏdÏnou po otci. Inû. Gilbert ji prohlÈdl, p¯e-
vzal ocenÏnÌ, jichû obnos obn·öel 28.000 M dle ka-
talogu Michel 1940 a ozn·mil mi, ûe mohu bez po-
volenÌ prodat Ë·st sbÌrky do 10.000 KË, coû bylo
v souhlase se zpr·vou v tisku. Protoûe jsem nikdy
p¯ed tÌm zn·mky neprod·val a ob·val se n·sledk˘
nedopat¯enÌ (kup .̄ ocenÏnÌ katalogovÈ marky na
koruny), û·dal jsem inû. G., aby mi doporuËil ob-
chodnÌka nebo sbÏratele, kter˝ by zn·mky odkou-
pil. Navrhl, abych p¯iöel v listopadu, aû se rozvine
p¯edv·noËnÌ trh, protoûe v lÈtÏ nebylo o koupi dosti
z·jmu. Dostavil jsem se opÏt v listopadu, tentokr·-
te mne odk·zal na prosinec. V prosinci mi s polito-
v·nÌm sdÏlil, ûe nenÌ z·jmu o zn·mky a ûe mi nem˘-
ûe proto nikoho doporuËiti.

Byl jsem tehdy ve finanËnÌ tÌsni, v d˘sledku oku-
pace 15. X. 1938 propuötÏn jako mÏstsk˝ inûen˝r
v Petrûalce u Bratislavy bez platu a jakÈhokoliv
odökodnÈho a nepoûÌval jsem od tÈ doby û·dnÈho
d˘chodu. Byl jsem proto nucen zn·mky prod·vat.
Obr·til jsem se na 3 obchodnÌky, kte¯Ì ohodnocova-
li katalogovou marku 1 ñ 3 K. TÌmto zp˘sobem pro-
dal jsem zn·mky v katalogovÈ hodnotÏ 6.000 M.

V dubnu 1941 byl jsem vol·n na ministerstvo fi-
nancÌ, abych sbÌrku odevzdal. UËinil jsem tak
a dostavivöÌ se inû. Gilbert spolu s minist. ˙¯ednÌ-
kem inû. Iblem mi Ëinili v˝tky, ûe jsem prodal mnoho
zn·mek a pr˝ jsem p¯elepil vadnÈ zn·mky za lepöÌ,
prostÏ ûe jsem provedl nez·konnou vÏc.

Ohrazoval jsem se, ale jmenovanÌ mne kr·tce od-
byli, ûe budu znovu p¯edvol·n. Tak se stalo dne 10.
kvÏtna 1941. P¯iöel jsem znovu se sbÌrkou na minis-
terstvo financÌ a tam mne prof. Gilbert a inû. Ibel vy-
zvali, abych ne¯Ìkal nÏmeck˝m ˙¯ednÌk˘m nic
o tom, ûe mÏ bylo povoleno odprodat zn·mky za
10.000 K, ani ûe o tom byla zmÌnka v dennÌm tisku,
ûe pr˝ by to mÏlo pro mne öpatnÈ n·sledky.

(RedakËnÏ kr·ceno)
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