
SLUŽEBNÍ CELINOVÉ OBÁLKY ČS. POŠTY 
V letech 1982- 1991 (s výjimkou roku 1984), vždy v 

prosinci, vydalo Federální ministerstvo spojů ČSSR (poz
ději ČSFR) pro svou služební potřebu celkem devět slu
žebních celinových obálek s vytištěnou známkou (kat. č. 
CSO 1 - CSO 9). Tyto obálky byly určeny pro služební 
poštovní použitf, nemají stanovenou nominální ani prodejní 
hodnotu, nebyly nikdy v prodeji u poštovních přepážek, byly 
rozdělovány podle rozdělovníku pro služební potřebu ve
doucích představitelů Federáln1ho ministerstva spojů a po
užívány pro rozesnání jejich novoročenek (zejména ministra 
a jeho náměstků). Obálky jsou obdélníkového formátu na 
šířku o rozměrech cca 22 x 11 cm (rozměry jednotlivých 
obálek se liší v rozmezí cca +1- 5 mm). Na každé obálce je 
v pravém horním rohu vytištěna vždy 1edna čs. známka s 
upravebnou kresbou, bez nominální hodnoty, s nápisem 
Service des postes (tzn. Služební věc pošty) pod známkou 
(u sedmi obálek) nebo vedle známky (u dvou obálek). V levé 
části obálek je vždy vy1ištěna symbolická kresba obsahující 
poštovní emblém. Všechny známky byly tištěny ocelotis
kem z plochých desek Oedno- až čtyřbarevným), stejně jako 
kresby v levé části obálek (s jedinou výjimkou - eso 5 má 
kresbu v levé části obálky vy1ištěnu knihtiskem). Náklad 
služebních celinových obálek nebyl oznámen a pohyboval 
se od 650 do 1500 kusů. Značná část jich byla použita v 
poštovním provozu, a to i do zahraničí, při rozesnání novo
ročenek představitelům zahraničních poštovních správ. 

Pro nepatmý náklad těchto obálek a jejich praktickou 
nedostupnost jim až na výjimky naše katalogy nevěnovaly 
dosud patřičnou pozornost. Příručka pro sběratele čs. zná
mek a celin z roku 1988 uvádí v oddflu Služební obálky -
Service des postes na str. 489 první dvě z nich z let1982 a 
1983, avšak bez ceny. Prvním významným katalogem, 
který je v úplnosti uvádí. popisuje a oceňuje, je Michei-Gan
zachen-Katalog Europa Ost1994/95, kde jsou zařazeny v 
oddnu D1enstumschlage Service des postes (Služební ce
hnové obalky Služební věc pošty) pod čísly DU 1 - DU 9. 
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eSO 1. se známkou Pot. č. 2581 ve změněné kresbě bez 
nominální hodnoty. v modré a červené barvě 

eso 2. se známkou Pot. č. 2584 ve změněné kresbě bez 
nominální hodnoty, v černé, červené a žluté barvě 
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CSO 3. se známkou Paf. č. 2689 ve změněné kresbě bez 
nominální hodnoty, ve světle a tmavé modré, černé 
a zlaté barvě (existují dvě varianty obálek - na 
papíru bez průsvitky a s průsvitkou) 

Cenové záznamy jsou stanoveny paušálně na 60 - 100 
MiM za kus, steJně za nepoužité i poštovně použité, 
přičemž první dvě obálky stojí po 100 MiM, další dvě po 
90 MiM a ostatní po 60 MiM. 
Právě z těchto paušálních cenových záznamu lze 

usoudit, že ani vydavatel tohoto katalogu nemohl vychá
zet z reálných tržních cen, protože obálky se na trhu 
vyskytují jen zcela sporadicky. Je však sympatické, že 
v dlouho očekávaném vydání svého katalogu celin zemí 
východní Evropy ceny našich služebních celinových 
obálek prostě neproškrll, ale nasadil ceny konkrétní, byť 
poněkud odtržené od reality. 

Na okraj pro srovnáni uvádíme cenový záznam z téhož 
katalogu, kde se u populárního chybotisku celinové obál
ky Olympiáda holubů z roku 1983 s nápisem českosko
vensko uvádí záznam 50 MiM, i když tuto obálku lze stěží 
koupit za 1500 až 2000 Kč. Skutečný cenový pomčr mezi 
MiM a Kč si jistě každý vypočítá sám. 

eso 4. se známkou z dopisnice eov 198 ve zmčněné 
kresbě bez nominální hodnoty. v modré a červené 
barvě 

CSO 5. se známkou Paf. č. 2794 ve změněné kresbě bez 
nominální hodnoty, v modré a červené barvě 



eSO 6. se známkou Pot. č. 2874 ve změněné kresbě bez 
nominální hodnoty, v modré, červené. černé a zlaté 
barvě 

eSO 7. se známkou Pot. č. 2944 ve změněné kresbě 
bez nominálnf hodnoty, v modrozelené a červené 
barvě 

eso 8. se známkou Pot. č. 2959 ve změněné kresbě bez 
nomin. hodnoty. v modré. červené a žluté barvě 

eso 9. se známkou Pot. č. 2976 ve změněné kresbě bez 
nominálnf hodnoty. v modré barvě 

Ve spolupráci s firmou Prolil přinášíme přehled všech 
devíti čs. služebních celinových obálek spolu s jejich vy
obrazením. Některé z nich jsou zajímavé i pro námětáře 
(např. UPU, doprava - automobily a letadla, mírová hnuti. 
telefon, Evropské společenství, kosmos, EUROPA atd), 
pro celináře JSOu samozřejmě zajímavé všechny, zvláštč 
pak pro sběratele - speciálisty. Jejich ocenční prozatím 
neuvádíme, protože trh nám tolik informací ještě neskýtá. 

Rozhodně však všechny patří spíše k dražším (doslova 
aukčním) čs. celinám. 

Na závěr ještě malou poznámku - v tradici vydávání 
služebních celinových obálek pokračovalo i Ministerstvo 
hospodářství ČR. které jako vydavatel známek české 
republiky v prosinci 1994 vydalo prozatím jed1nou služeb
ní celinovou obálku ČR, Pol. č. CSO 1, která byla použí
vána stejným způsobem jako devět předcházejících 
československých služebních celinových obálek. 
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• RUSKA INFLACE se pochopitelně odráží i na výplat
ních známkách. Současná emise se stavebními památka
mi vychází na pokračování od roku 1992 a nové hodnoty 
v podstatě vycházejí vždy jako reakce na zvyšováni poš
tovních poplatků. O tom. jak rychle poplatky rostou, svědčí 
např. to. že základní poplatek za dopis ve vnitřním styku 
stoupl od roku 1992 ze 20 kopejek na 250 rublů, dopis do 
zahraničí z 3,60 na 1500 rublů. Současná výplatní série 
obsahuje zatím 32 hodnoty od 10 kopejek do 5000 rublů. 
Přitom většina hodnot vydaných před třemi lety je už v 
poštovním provozu prakticky nepoužitelná. Některé hod
noty se příliš neuplatnily ani v dobč vydání a najít je 
samostatně na celistvosti odpovídajícího druhu bude zřej
mě v některých případech obtížné. To platí např. o hod
notě 55 k určené pro dopisnice posilanó doporučeně, v 
Rusku se navíc používají především celinové dopisnice a 
pohlednice. V letošním roce vyšlo pět známek v hodno
tách od 500 do 5000 rublů. Nejvyšší hodnota odpovídá v 
přepočtu necelému jednomu americkému dolaru. Jak by
lo zvykem i dříve, vycházejí ruské známky v různém 
provedení- tištěné ocelotiskem nebo ofsetem na normál
ním nebo natíraném papíru. Navíc jsou u některých hod
not registrovány výrazné barevné odchylky. Ne od každé 
hodnoty však existují všechny možné varianty. Přesto jich 
je celkem 69 v celkové nominální hodnotě 25.409,50 
rublů. Od některých nových výplatních známek JSOu už 
registrovány také padělky ke škodě pošty. V Rusku jsou 
nadále používány pro běžnou korespondenci zejména 
poštovní celiny. Aby u nich nevznikaly problémy vyvolané 
růstem poštovních poplatků, vycházejí v poslední době s 
natištěnými známkami, na nichž nominální hodnotu na 
hrazuje písmeno "A" (na obálkách) nebo "8" (na dopisni
cích). Nové ruské běžné výplatní poštovní známky zřeJmě 
připraví filatelistům ještě mnohá překvapení a Jejich sbírá
ní bude zřejmě velmi za]imavé a možná 1 náročnó. 
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. SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO POŠTOVNÍHO POPLATKU za 
zásilky ve vnitřním styku provedla loni 2. 10. novozélandská 
pošta. V současné době zvyšování poplatků v celém světě je 
to krok ojedinělý. Základní poplatek byl snižen ze 45 c na 40 c. 
V souvislosti s tím vychází několik známek se změněným 
nom1nále na 40 c - známkový sešitek s deseti znamkam1 s 
obrázky domácích zvířat. samolepicí známka se symbolickým 
obrazem spojení mezi lidmi (v němž dominují písmena A a 
8), Jedna z letošních vánočních známek a známka pro 
Rossovu dependenc1 v Antarktidě s dvěma tučňáky. Sou
časně vychází nová výplatní známka za 40 c s pohledem 
na horu Mitrc Peak. která se zrcadlí v horském jezeře 
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. ZVÝŠENÍ POŠTOVNÉHO v Kanadě bylo příčinou vydáni 
dalších výplatních známek. V nové nejběžnější hodnotě 
45 c vyšla další známka s portrétem královny Alžběty ll. a 
známka s kanadskou vlajkou na pozadí moderní skleněné 
fasády výškového domu. Série výplatních známek s ovoc
nými stromy byla doplněna o tři známky v hodnotách 52 c 
(základní výplatně za dopisy do USA), 71 c (těžší dopis ve 
vnitřním styku) a 90 c (dopis do zámoří). Jh 
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