
Tiskové zkoušky přetisku 6.X. 1938 
Poslední emisí vydanou před zánikem pomnichovské známek na Slovensku .... Prostredníctvom Matice Sic-

česko-Slovenské republiky byla příležitostná známka venskej bol získaný prvý návrh pretlače od akad. maliara 
300 h/1 O Kč Slovenský sněm 1939, Pol. č. 350. (Čtyři Miloša Bazovského, na ktorej bol slovenský znak a dátum 
známky, uváděné v katalozích s pozdějšími čísly- 3 Kč 6.X. 1938 (deň, kedy bolo rozhodnuté o autonómii Sic-
Sněm Karpatské Ukrajiny, Pol. č. 351 , 60 hM. A. Stefánik venska). Koncem novembra boli prevedené prvé pretlač-
modrá, Pot. č. 0351 , 1 K T. G. Masaryk Česko-Slovensko, kové skúšky na známkach so štátnym znakem. Skúšky 
Pol . č. 352 a 30 h letecká, Pol. č . L 15 - vyšly už vlastně ukázali, že pretlač nie je vydarená, aj zvolené známky s 
v období po zániku ČSR, a datem svého vydání se tedy československým štátným znakem neboli pre tento účel 
řadí spíše mezi známky protektorátní, slovenské, resp. vhodné. Jednania sa prefahovali až do doby, kedy už bolo 
karpatsko-ukrajinské.) Přesto , že se jedná o nejmladší známe, že slovenský snem bude zvolaný v polovici janu-
známku ČSR I, je kolem její přípravy a vydání stále mnoho ára 1939. Po vzájomnej dohoda bolo rozhodnuté, že 
nejasného. Ve 3. dílu Monografie čs. známek / 1/ se na príležitostná známka bude vydaná až ku dni otvorenia 
str. 312 uvádí: "V tehdejších značně složitých vnitropoli- snemu. Skúšobné pretlače boli zničené, zachované zos-
tických poměrech po mnichovském diktátu vydali před- tali len dva-tri kusy." Novotný dále uvádí, že malíř Bazov-
stavitelé poštovní správy na Slovensku k přnežitosti ský vypracoval nový návrh přetisku , přizpůsobený 

otevření slovenského sněmu dne rr~~~~~~~~~~~~~~ známce 1 O Kč Bratislava; tato 
18. ledna 1939 zvláštní známku. 1 I známka byla pro přet isk zvolena 
Známka byla vydána bez jakého- jednak pro svůj námět a jednak pro 
koliv ustanovení ve VMD ... a platila sotrVENlll ou coHcats tosrAJ. uHm:•stL ll svou vysokou nominální hodnotu, 
pouze pro území Slovenska ... do os oUEHos Alllts která vylučovala případné padělá-
31 . ledna 1939." Známka vznikla , . .. VIlll. .uMAJ..., ní přetisku . Vydání známky s pře-
přetiskem původní výplatní znám- tiskem však narazilo ještě na jednu 
ky 10 Kč Bratislava z emise Kraji- překážku. Slovenští zástupci po-
ny, hrady a města 1936, Pot. č. žadovali, aby nominální hodnota 
313, která byla pro účely vydání I přetiskové známky nebyla vyjádře-
přetiskové emise dotištěna z pů- na zkratkou Kč, ale aby byla použi-
vodních desek. Autorem přetisku ta zkratka Kčs, která podle nich 
provedeného v červeně oranžové, lépe vyjadřovala nové státoprávní 
respektive žlutě oranžové barvě, upořádání republiky. Česká strana 
sestávajícího ze slovenského znaku, však striktně trvala na zákonem 
nové hodnoty 300 h, čtyřřádkového stanovené zkratce českosloven-
nápiSU 'Otvorenie slovenského sne- ské měny. Kompromisním řeše-
mu 18.1. 1939" a dvou pětilinkových ním bylo uvedení nové hodnoty v 
bloků zakrývajících původní nomi- haléřích namísto v korunách. Zá-
nální hodnotu, byl akademický malíř věrem autor citovaného článku 
Miloš Bazovský. Knihtiskový přetisk otevírá otázku, proč nebyl při vydá-
byl proveden v Bratislavě a rozlišu- ní známky Slovenský sněm zvolen 
jeme u něj dva typy, lišící se polohou ............. co.....".c•no .. •ncKtco4"'v•ou>~ obdobný postup, jako u později vy-
písmen přetisku vůči znaku. PLUlA dané známky Sněm Karpatské 

Z popisu okolností vydání přetis- Ukrajiny. "Rytina 1 O Kč známky 
kové emise Slovenský sněm , uve- bola k dispozícii, zmena hodnoto-
daného v Monografii /1/, by se dalo usuzovat, že šlo o vej číslice.!c.prípadne doplnenie textu nemohlo robif žiadne 
jakousi autonomní akci představitelů pošty na Slovensku, fažkosti. co bolo možné na známke s jasinským koste-
provedenou bez souhlasu ministerstva dopravy republiky lom, bolo iste možné aj tu . Odpoveď treba však hledaf vo 
česko-Slovenské (viz zmíněný text: " ... známku vydali sfére politickej." 
představitelé poštovní správy na Slovensku ... bez jaké- Bez zajímavosti není, že jinak velmi podrobně referující 
hokoliv ustanovení ve VMD ... ' ). Proti této domněnce však Tribuna filatelistů /3/ se u příležitosti vydání této emise 
stojí nepopiratelná skutečnost, že původní známka 1 O Kč spokojila jen se všeobecným konstatovaním, že "Sleven-
Bratislava 1936 byla za účelem provedení přetisku dotis- sko oslavilo toliko jedinou známkou otevření slovenského 
kována, a to z původních desek, což bylo možné samo- sněmu . .. . První známka Slovenska byla dána do oběhu 
zřejmě jen v tiskárně poštovních známek v Praze. 18. t. m., tedy v den záhájení slovenského sněmu.' Tedy 
Pražské ministerstvo dopravy jako vydavatel poštovních bez jakýchkoliv podrobností o tom, kdo vlastně byl v tomto 
známek tedy jistě muselo o přípravě přetiskové emise případě vydavatelem známky. Tato skutečnost napovídá 
vědět a povolením dotisku známky 10 Kč Bratislava na mnohé o tehdy všeobecně panujících nejasnostech 
přípravě přetiskové emise participovalo. ohledně nově nastávajícího státoprávního uspořádáni. 

Ladislav Novotný v /2/ uvádí: "Keď bolo 6. októbra 1938 Světlo do okolností, za jakých vlastně byla emise S loven-
vládou ČSR rozhodnuté o autonómii Slovenska, žiadali ský sněm vydána, by zřejmě mohlo vnést jen pečlivé 
slovenské politické kruhy, aby sa táto udalosf oslávila prostudování dobových pramenů, zejména týkajících se 
vydaním príležitostnej známky. Pražská poštová správa tehdejšího eventuálního rozdělení vydavatelských pravo-
žiadosf odmietala s tým, že pre okamžité vydanie známky moci. 
nemá potrebnú kapacitu v tlačiarni , no hlavne nemá Před vydáním známky Slovenský sněm byly koncem 
vhodný návrh, bez kterého rýchla výroba známky nie je listopadu 1938 (podle /21) v tiskárně Unie v Praze (podle 
možná. Nemala však námietok, aby slovenská pošta - /1/) prováděny tiskové zkoušky přetisku složeného ze 
ktorá sa začala osamostatňovat- zabezpečila vydanie znaku Slovenska a data 6.X. 1938 (3 různé druhy přeli-
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sku), resp. pouze ze slovenského znaku (1 druh přetisku). 
Z těchto zkoušek se zachovaly zkusmé tisky přetisku, 
provedené na čs výplatních známkách Znak, Osobnosti a 
Krajiny; jejich ukázky jsou vyobrazeny v Monografii 111 na 
str. 314. Mezi sběrateli se vzácně vyskytují jednotlivé 
hodnoty nebo čtyřbloky známek s těmito zkusmými přeti
sky, větší bloky nám nejsou doposud známy. Ceny zná
mek s těmito zkusmými přetisky se v aukcích pohybují 
řádově od 500 do 2000 Kč za kus 141. 

Od publikování údajů v 111 a 121 však došlo k nálezům 
dalších materiálů, zejména do té doby neznámých tisko
vých zkoušek, z nichž by se dalo usuzovat, že čs. pošta, 
vedle přípravy příležitostné známky, uvažovala i o vydání 
zvláštní přetiskové výplatní emise pro autonomní území 
Slovenska, ke kterému však, nejspíš pro překotný vývoj 
událostí, nakonec nedošlo. To, že je možné, že pošta 
tuto přetiskovou emisi připravovala , naznačuje docho
vaný exemplář sestavy známek, sestávající ze tří listů 
silnějšího nažloutlého papíru formátu A4, obdobného 
vzezření, jaké mají listy používané pro výrobu oficiálních 
dárkových alb pošty ve 30. letech, na nichž je nalepeno 
celkem 32 výplatních známek ČSR. vždy ve dvojicích 
stejné hodnoty, v nominálních hodnotách od 5 h do 5 Kč; 
známky jsou nalepeny svým horním okrajem vlastním 
lepem. Na všech známkách je proveden knihtiskový jed
nořádkový přetisk 6.X. 1938 + slovenský státní znak. 
Přetisk je proveden celkem ve třech typech: 
1. na známkách malého p~gc;; 

formátu 5 h, 10 h, 20 
h, 25 h, 30 h a 40 h 
emise Státní znak 
1929, Pol. č. 248 -
253, dále 40 h, 60 h 
a 1 Kč emise Portré
ty 1935, Pol. č. 300, 
302- 303, a 50 hM. R. Štefánik 1938, Pol. č. 346, je 
přetisk dlouhý 16 mm, znak je uprostřed řádky, nalevo 
od něj jsou číslice 6.X. a napravo letopočet 1939 
(označme jej jako přetisk A); 

2. na známkách střed- (U~~~~ rGmil~~attq 
ního formátu 1,20 
Kč, 1,60 Kč, 2 Kč a 
3 Kč emise Krajiny, 
hrady, města 1936, 
Pol. č. 304, 306, 
307 a 309, je přetisk 
rovněž dlouhý 16 
mm, znak je však 
vlevo na začátku řádky (označme jej jako přetisk B); 

3. na známkách velkého formátu 4 Kč a 5 Kč emise 
Krajiny, hrady, města 1936, Pol. č. 311 a312,je přetisk 
stejného tvaru jako přetisk B, ale je výrazně větší- jeho 
délka je 23 mm (označme jej jako přetisk C). 

Celkem je tedy na listech nalepeno 16 dvojic stejných 
známek, z každé dvojice je jedna známka přetištěna 
přetiskem v červené a jedna v černé barvě. 

Listy jsou vloženy v deskách připravených minister
stvem dopravy česko-Slovenské republiky pro kongres 
Světové poštovní unie v Buenos Aires ve dnech 1. dubna 
až 25. května 1939. Jedná se o desky ze silnějšího 
žlutého papíru, formátu A4, na titulním listu s hnědě 
vytištěným velkým státním znakem ČSR, rámečkem a 
textem "SOUVENIR OU CONGRES POSTAL UNIVER
SEL DE BUENOS AIRES 1ER AVRIL- 25 MAl 1939 I 
MINISTERE DES COMMUNICATIONS DE TCHÉCO
SLOVAQUIE I PRAHA". 

Ze slavnostního způsobu adjustace a zejména ze sku
tečnosti, že dárkové desky byly připraveny pro kongres 
Světové poštovní unie, by se dalo usuzovat, že právě tyto 
popsané tři typy přetisků byly vybrány k vydání. k němuž 
však pro zánik Cesko-Siovenska nakonec nedošlo. Je 
samozřejmě otázkou, zda sestava obsahuje všechny při
pravované hodnoty u tohoto druhu přetisku, a pokud ano, 
proč byly vybrány právě tyto hodnoty. a ne některé z 
dalších hodnot, jež měly v poštovním provozu rovněž 
uplatnění a které navíc pošta rovněž měla v zásobě a 
později byly opatřeny přetisky "Bi:ihmen und Mahren I 
Čechy a Morava" a "Slovenský štátl 1939" (např. hodnota 
1 ,50 Kč Banská Bystrica, 2,50 Kč Strečno a dalšQ. Sku
tečnost, že v sestavě není zastoupena hodnota 1 O Kč 
Bratislava, by mohla ukazovat na možnost, že právě s ní 
se počítalo pro jiné přetiskové vydání. možná dokonce 
slavnostnějšího rázu. Zajímavá je skutečnost, že dvě 
barvy přetisku - červená a modrá - byly nakonec použity 
u známky 3,50 Kč Slavkov s přetiskem "Slovenský štát I 
1939". 

Nelze přirozeně vyloučit, že listy s vylepenými známka
mi byly do desek vloženy dodatečně nebo náhodně; 
zarážející je skutečnost, že mezi dobou zhotovování pře
tisků - koncem listopadu 1938 (podle 121) a datem na 
deskách (1.4. 1939) je poměrně dlouhé období 4 měsíců. 
Na druhé straně je možné, že ministerstvo dopravy jako 
vydavatel známek chtělo na kongresu představit návrhy 
známek vystihujících nové státoprávní uspořádání republiky 
a materiály si připravilo s dostatečným předstihem. Jasno 
v této otázce by přinesl zejména nález jiného exempláře 
popsaných dárkových desek s původním obsahem nebo 
nález původních archivních pramenů, vážících se k přípravě 
materiálů pro česko-slovenské delegáty kongresu. 

Otázka vztahu popsaných desek a listů v nich vlože
ných, prozatím otevřená. je však v tuto chvni vedlejší. 
Skutečnou zajímavostí je, že se dochoval tak rozsáhlý 
soubor tiskových zkoušek tohoto přetisku. adjustovaný 
nepochybně pro reprezentační účely pošty. Původně vel
mi skromné katalogové záznamy (Novotný uvádí jen zku
šební přetisk na hodnotě 5 h Státní znak, Specializovaná 
příručka uvádí jen obecnou poznámku o existenci tisko
vých zkoušek, ostatní katalogy se o nich nezmiňujQ lze na 
jeho základě nyní doplnit tak, že budou lépe vystihovat 
současný stav poznání tiskových zkoušek em1se Sloven
ský sněm 1939. 

Skutečnost, že i po bezmála šedesáti letech od složité 
doby, předcházející zániku pomnichovské česko-Sloven
ské republiky, se objevují nové poznatky a materiály vážícf 
se k tehdejší emisi známek určených, resp. připravovaných 
pro autonomní Slovensko, nás vede k velké opatrnosti při 
formulováni případných závěrů. Jedná se u popsaných 
šestnácti dvojic zkusmých tisků přetisků skutečně o přípra
vu známky Slovenský sněm, jak jsou dodnes ve filatelistické 
literatuře označovány? Nebo šlo o přípravu šestnáctiznám
kové výplatní emise určené pro autonomní Slovensko? Na 
tuto otázku zatím odpověď neznáme; přinést ji může pouze 
studium původních pramenů v archivu tehdejšího minister-
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