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FILATELISTICKÉ POMŮCKY (I) 
V dnešn1 hodmě Malé školy filatelie si probereme nej

zakladnějši pomucky, bez nichž se žádný filatelista ne
obejde, at začatečník nebo pokročilý a zkušený sběratel. 

Nejduležitějši a ka.ldodenni pomuckou každého sběra
tele je bezpochyby filatelistická pinzeta. Je to dáno 
zasadou ·nikdy nebereme známku pouhými prsty, zvlášt 
ne známku neupotřebenou. Prsty totiž mohou zanecha· 
vat na znamce. na Jejím líci i rubu, nepěknou stopu -
vlhkou nebo mastnou, ale v.ldy nepř1]emnou a těžko 
odstranitelnou. Filatelistova pinzeta musí mít konce obou 
no.lek hladké. ploché. tenké a zaoblené, af již jsou rovné 
nebo poněkud lopatkovitě zahnuté. Je důležité, aby ploš
ky obou nožek pinzety na sobě dobře a rovně seděly a 
"nemlely" se do stran. když jimi uchopíte známku. Při práci 
s pinzetou, ktera 1e ponckud těžší a na stisk tvrdší mate 
obvykle poc1t větší přesnosti a jistoty. Pokud je pinzeta 
příliš těžká a jde "ztuha". huře odhaduJete skutečnou snu 
st1sku známky a dlohoudobější prace s takovou pinzetou 
muže být doslova únavná. Duležité je si Iake vyzkoušet. 
jak snadno pinzeta "zajiždl" pod znamky v zásobníku. 
Každý by si raději měl před koupi zkusit z výběru pinzet, 
ktera mu "padne" do ruky (zda těžší č1 lehčí, měkčí č1 
tvrdší. kratší či delší, rovná či lopatkovlta apod.) a ktera 
mu bude vyhovovat. Zkušený sběratel má pak mnohdy 
pro ruzné činnosti po ruce několik různých pinzet. 

Nikdy nepoužíváme kosmetickou pinzetu, která ma vnitřn1 
plošky vroubkovane, ani jakoukoliv špičatou (např. lékař· 
skou) pmzetu. Obě mohou znamku velmi snadno poškod1t. 
Filatelistická p1nzeta 1e vždy poniklovaná nebo pochromo· 
vana (jsou 1 zlacené1), aby nerezivěla (používáme j1 totiž i 
při koupaní znamek ve vodní, benz1novó aj. lazni). P1nzotu 
udržuJeme samozřeJmě v naprosté čistotě, a pokud Ji nosi· 
me stále s sebou (a to bychom měli). opatříme si na ni 
plastové nebo ko.lene pouzdro. Dnešni filatelistiCké obcho 
dy nabízejí š1rokou paletu kvalitních filatelistických pinzet, od 
běžných. levnějších. až po draLši a luxusnější - stači Sl 1en 
vybrat. Př1liš šetřit se však nevyplaci. 

Druhým zakladnim pomocníkem filatelisty (a sběratelu 
vubec) JO lupa. Dnes jsou běžné k dostáni v ruzných 
provedeních a cenových relacích. Pro běžnou prac1 stač1 
kapesní lupa (třeba skladacl) zvětšující asi 4x, pro důkladněJšl 
prohlídku znamky (např při zjišfováni druhu t1skové tech-
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niky) musíme mít 
lupu dokonalejší, 
as1 s desetinásob
ným zvětšením. K 
detailnímu studiu 
známky je vhodný 

malý filatelistiCký mikroskop se zvětšením 20 - 50nasob
ným; pro průměrného sběratele je však vcelku zbytečný 

Oblíbené a velmi praktické (např. na výstavě při prohlid 
ce znamek v exponátu) jsou kapesní osvětlovací lupy. 
vybavené malou žárovkou a tužkovými bateriemi. I ty jsou 
dnes v několikach modelech běžně v obchodech nabíze
ny. Některé z nich majl nasazenu i specialni, jemnou a 
přesnou měřicí mřížku (až na desetiny milimetru). ktera 
velmi usnadňuje studijní prací. Cena těchto speciálních 
lup neni ovšem nikterak nizka a pruměrný sběratel č1 
dokonce začátečník se bez ni zatím obeJde. Pokud se 
filatelii věnujete intenzivně a máte svuj filatelistický kou · 
tek, je velmi přijemná a praktická práce se stolní lupou na 

pohyblivém rameni Tato 
lupa zvótšuje obvykle 2x 
až 3x, má mimořádně ši· 
roké zorné pole a zabudo
vané osvětleni. Můžete Sl 
ji snadno a rychle nastav1t 
do polohy, která vám vyho· 
vuje, a když zrovna nestu
dujete známky. poslouž1 
vám i Jako plnohodnotná 
stolní lampička. 

Třetí pomuckou, s niž se dnes blíže seznámíme. je 
zkušební lampa, běžně nazývana UV-Iampa, která se 
dnes stala běžnou součásti filatelistova pracovního vyba· 
veni. Tuto lampu potřebujeme především k rozlišeni dru
hu papíru známek (např. u našich známek bp, oz, 11-1 . 
11-2), k rozpoznáni reparovaných nebo poškozených zná
mek (slabších, prosvítajících míst, lomu papíru apod.). Ještě 
nadávno jsme se museli většinou spokojit s nedokonalou 
svítilnou opatřenou filtrem (výrobek NDR). dnes však JiŽ 
máme na výbór řa
du zkušebních 
lamp různých ty· 
pu značek. ruzné 
kvality a různých 

cen Pro běžnou 
filatelistickou prá
ci nám dobře po
slouž! kapesní 
UV-Iampa se spe 
ciální výbojkou, 
napajená baterie
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mi, nebo příruční či stolni lampa ve větším a výkonnějším 
provedeni k zapojeni na sít. Všechny tyto lampy pracuji 
spolehlivě i za dcnmho světla. mají dlouhou trvanlivost a 
je mo.lné do n1ch v případě potřeby obvykle koup1t na 
hradní UV-výbOjkU. 

V příští hodině naši školy filatelie si pov1me o ukladan1 
známek, celin a celistvostí především tedy o druzích alb. 
zasobniku, fólií a haw1dek. 
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• 100. VÝROČÍ NOVODOBÝCH OLYMPIJSKÝCH HER 
připomíná řecka pošta trojicí arš1ku s reprodukcemi 100 
let starých olympijských známek. Na každém aršíku JSOU 

čtyři známky v hodnotách 80. 120. 150 a 650 drachem. 
Vedle reprodukovane známky JSOu na nich Jen letopočty 
1896 · 1996. Na okraji aršiku jsou vedle letopočtů i olym
ejjské kruhy a pamětní text. Ia 
.PRIVATIZACE NIZOZEMSKÉ POŠTY dalo pokraču
je. Podle nedávno zveřejněné zprávy snížil stal svu1 
pod/1 v poště. ktera je akciovou společnosti. z dosavad· 
ních 70 na 48 %. a ztratil tak nadpolovičm většinu. O 
nabídnuté akcie pošty byl velký zájem. poptavka byla 
asi dvo}nasobna. Jh 


