
Otisky rytin československých známek jsou sice uloženy 
v depozitářích Poštovního muzea, Jde však o ryt1ny hoto
vé, připravené ke schválení. Nynívšak máme možnost, v 
řadě případů vlastně poprvé, na Jednotlivých fázových 
otiscích vidět řadu rytin v jejich vývoji, sledovat postup 
rytcovy práce, porovnat Jednotlivé barvy a jejich odstíny, 
vidět rytiny nevydaných známek i rytiny nepřijaté, později 
upravené a přepracované. O nabízeném souboru by se 
dala napsat rozsáhlá studie, tolik místa však dnes k 
dispozici nemáme. Všimněme si proto alespoň několika 
zajímavostí, které nás souborem provedou. A protože, Jak 
se říká, Jednou vidět Je lepši než stokrát slyšet, nahlédně
me do rytcovy tvorby prostřednictvím doprovodných ilu
strací k článku (viz. obr. 3 - 40). 

Jak JSme se už zmínili, Ladislav Jirka, podobně jako 
někteří další čeští rytci, zhotovoval rytiny známek a FDC 
i pro některé zahraniční poštovní správy, zejména ty, 
které je tiskly v pražské tiskárně známek. Bezmála 150 
kusů otisků rytin Ladislava Jirky pro známky Bulharska, 
Etiop1e, Iráku, OSN a Vietnamu a pro FDC SSSR bude v 

ZNOVU VYPLAŤTE! 
Zajímavým dokladem bdělosti poštovních úředníku za 

první republiky je dopis firmy Josef Pexa a spol. z Prahy -
V1nohrad, odeslaný do Budapešti. Na obálku vyplacenou 
známkou 2 Kč Malá dohoda 1937, Pof. č. 320, znehodno
cenou vlnovkovým razítkem Praha 31 s rozlišovacím pís
menem Se, s datem 25.1. 1938 ve 22 hod. byl dolepen lístek 
papíru s rukopisnou poznámkou: .,2,- Kč známka je již 
neplatná. Znovu vyplafte!", stvrzený otiskem razítka téže 
pošty, data a hodiny, avšak s rozlišovacím písmenem 10b. 
Nalepená známka Je podtržena modrou tužkou a v den 
podání dopisu už skutečně 5 dnů neplatila Qejí platnost 
skončila 20.1. 1938). Z obálky nejde vyčíst, zda tato pečli
vost přinesla plody- je možné, že dopis byl přes poznámku 
na něj přilepenou dále přepraven, pravděpodobnější však 
Je, že byl vrácen odesilateli, ten už obálku nepoužil a sdělení 
odeslal v obálce nové, vyfrankované správně. Pošta v tomto 
případě sice nevyměřila doplatné, ale ani nebyla ošizena o 
2 Kč výplatného, nepočítáme-li ovšem zvláštní manipulaci 
se zásilkou a její vrácení odesilateli. Ať tak či tak, před 
všímavostí toho dávného pošťáka klobouk dolu! 

-
Herman Herz Sohne 
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Obdobně , ale přísněji pošta postupovala u druhého 
vyobrazeného dopisu, adresovaného Slavné okresní po
litické správě v Čáslavi. Odesilatel Jos. Obst, ředitel kuru 
v Ronově nad Doubravou, jej vyplatil třípáskou známek 
20 h Osvobozená republika 1920, Pol. č. 151 a odeslal 
2.5. 1921 ve 12 hodin vlakovou poštou č. 126 Závratec
Čáslav. Pošta v Čáslavi, kam byl dopis doručen. však na 
obálku přilepila lístek papíru s rukopisným pokynem: .,Po
št. Úřad v Ronově n. D. 215 byly nalepené známky už 

podzimní aukc1 Prolil nabídnuto jako samostatné položky 
či sestavy. I když nejsou součástí pop1sované kolekce 
rytin pro československou poštovní správu, pro úplnost z 
nich několik vyobrazujeme (viz. obr. 41 - 46). 

V dnešním článku jsme si přiblížili českého rytce Ladi
slava Jirku a letmo nahlédli do OJedinělé kolekce Jeho 
rytin. Ukázali JSme Sl. že vedle významného podOu na 
československé poválečné známkové tvorbě spolupraco
vali se zahramčnim1 poštovními správami. Nezmínili JSme 
se však například o jeho výtvarných předlohách známek 
a FDC a o známkách, které graficky upravil. Podrobnější 
zhodnocení bohužel už uzavřeného dOa Lad1slava Jirky 
tedy teprve čeká na svého zpracovatele. 
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vzaty z oběhu - vyberte od odesilatele 1 Kč 20 h - nalepte 
laskavě novou známku doplatní a sem vrafte". Věc měla 
dokonce i svoJe číslo jednací, o čemž svědčí poznámka 
.,čj. 21". Na lístku je otisk denního razítka Čáslav 3.5. 1921 
1 O hodin. Dopis byl pak vrácen poště v Ronově, která od 
odesilatele vyměřené doplatné vybrala a na zadní stranu 
vylepila v Jeho hodnotě doplatní známky, znehodnocené 
denním razítkem Ronov nad Doubravou 2.5. 1921, s 
proškrtnutým údajem o hod1ně. Vzhledem k tomu, že 
použité známky 20 h Osvobozená republika platily do 
30.4. a následující den 1. května bylo zřejmě volno, je den 
podání dopisu vlastně prvnim pracovním dnem, kdy tyto 
známky už neplatlly. Protože adresát - okresní politická 
správa- nebyl zřeJmě ochoten doplatné uhradil, čáslavští 
pošťáci nelitovali práce a dopis nekompromisně vrátili. 
Obě obálky ukazují, že dokonalost tkvi v maličkostech. 

Korektnost a přesnost úředníku naší pošty v obdob1 I. 
republiky nám v tom muže být leckdy vzorem. 
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