
K misím UNPROFOR a IFOR 
Děkuji za uvedení série článků v časopise Filatelie, které 

pojednávají o zásilkách příslušníků jednotek UNPRO
FOR a IFOR z území bývalé Jugoslávie. Po dvou ku
sých informacích ve Filatelii č. 3/1994 na straně 90 a ve 
Filatelii č. 9/1993 na straně 352 se naše filatelistická 
veřejnost konečně dočkala informace od účastníka mi
se plk. v zál. ing. Miloslava Čecha, bývalého velitele 
jednotky VOJenské policie. 

Na doplnění údajů uvedených ve zveřeJněném článku 
uvádím následující skutečnosti: 

S účinností od 23.1. 1996 bylo Ministerstvem obrany 
ČR zřízeno )nformační pracoviště s třemi pracovníky, 
podřízené HU SZV MO (Hlavní úřad sekce zahraničních 
vztahů Ministerstva obrany). Uvedená skupina sloužila 
zejména pro styk s rodinnými příslušníky vojáků sloužících 
v jednotkách IFOR a především poskytovala příslušné 
informace. 

Poštovní přihrádka v zahraničí, tJ. na území bývalé 
Jugoslávie, nebyla podle rozhodnutí z 23. ledna 1996 
ještě zřizována, protože se předpokládalo, že umístění 
české jednotky IFOR není definitivní a prapor se bude 
ještě stěhovat. V té době také ještě probíhala Jednání o 
nájmu některých budov a prostor pro umístění praporu. 
Definitivně byla tato první etapa ukončena rozmístěním 
vojsk dne 18. 2. 1996. 
Ohledně poštovních zásilek bylo nakonec rozhodnuto, 

že zásilky, které budou zasOány na Generální štáb AČR 
či předávány rodinnými příslušníky přímo na informačním 
pracovišti, budou na Generálním štábu napytlovány a 
přepraveny adresátum prostředky armády, tedy nepravi
delnou přepravou. Také se uvažovalo i o jiných řešeních, 
např. o přepravě poštovních zásilek civilními letadly tzv. 
kapitánskou poštou ze Záhřebu 1 x týdně s tím, že by se 
časem tato přeprava uskutečňovala denně. Situace byla 
vyřešena postupně zřízením poštovních přihrádek s ad
resami, které byly uvedeny ve Filatelii. 

Jak bylo zjištěno inspekcí pod vedením inspektora po· 
zemního vojska genpor. tng. Karla Kuby, ještě v druhé 
polovině měsíce ledna neměli naši vojáci možnost bez 
komplikací odesOat své dopisy do ČR. Zásilky totiž nebyly 
přijímány velením praporu k poštovní přepravě bez vyle
pených českých známek, a tak kdo si nakoupil doma 
české známky (což nikdo neudělal, protože to nevěděl), 
musel svůj dopis svěřit kamarádovi, který jel do vlasti. 
Protože se však v té době prapor teprve tvořil, téměř nikdo 
na dovolenou ani z jiných důvodů do vlasti neodjížděl, a 
protože také v té době ještě u praporu nefungovala 
vojenská prodejna (arma), která by prodeJ známek zajiš
ťovala, téměř neexistoval způsob, jak zásilku odeslat. 
Obdobně byl i nedostatek běžných obálek. Protože celá 
řada VOJáků, kteří byli vybráni do mise IFOR, již byla i v 
UNPROFOR, měli někteří z nich i obálky či formuláře 
vydávané v této misi pro příslušníky jednotlivých kontin
gentů. I tyto zásilky musely být frankovány známkami. 
Když zmíněná inspekce zjistila, že vojáci nemají dost 
známek, přesto od nich zásilky přijala a zajistila odeslání. 
Některé z nich tedy 1 na vlastní náklady, protože někteří 
vojáci v misi I FOR v té době ještě neměli plat a záloha na 
něJ se u AČR, kde je pro VOJáky jen jeden výplatní termín, 
nevyplácí. 

Je pravda, že pro vojáky českého praporu IFOR byly 
zřízeny pouze poštovní přihrádky, upozorňuji však na to, 
že. současná. adresa sběrné pošt. přihrádky v ČR je tato: 
HUVS MO CR (Hlavní úřad vnitřní správy Ministerstva 
obrany ČR), Box 278, Praha 6. 

Ing. MARTIN ČERNÝ 
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Zajímavost čs. autopošty 
Československé autopošty se těší čím dál většímu 

zájmu sběratelů. Zajímavou a poměrně málo známou 
kapitolou v historii autopošt je jejich působení na Podkar
patské Rusi. Vyobrazenou celistvost (obálku) podle razít
ka na zadní chlopni odeslal zkoušený zubní technik Jan 
Benetka Užhorod, Fencíkovo nám. 3, Pasáž a adresoval 
Jl Janu Aíhovi, řediteli školy, t. č. ve Žďáru ve Vysokých 
Tatrách. Adresát,Jeditel školy v Užhorodě, byl známým 
filatelistou a ve Zďáru trávil školní prázdniny. V textu 
dopisu, který se dochoval vložený v obálce, mu pan 
Benetka píše: "Velevážený pane řediteli! Posílám Vám 
jako ohromnému filatelistovi - atrakci. Co dělá zub? Mi
lostivé pí a sl. ruce líbá a Vás srdečně zdraví a přeje hezké 
užití prázdnin Jan Benetka. Užhorod 25.7. 1938." Obálka 

• 
je vyplacena běžnými výplatními známkami 10, 20 a 30 h 
Státní znak 1929, Pol. č. 249, 250 a 252, a 40 h Komenský 
1935, Pot. 300. Známky jsou orazítkovány dvěma denními 
razítky Užhorod 1, Votoček č. 74/4, s rozlišovacím písme
nem S a datem 25.VII.-38, 14 hodin. Obě razítka jsou 
otištěna v oranžové barvě, používané pro razítka autopošt. 
Vedle známek je ve stejné oranžové barvě otištěno razítko 
Košice Autopošta, s rozlišovacím písmenem h, bez údajů v 
datumovém můstku, kde místo jednotlivých číslic jsou otiš
těny pouze oranžové obdélníčky. Zdá se, že při nějaké, 
zřejmě významné přnežitosti zajela košická autopošta do 
Užhorodu. K této mimořádné akci však nebylo zhotoveno 
zvláštní razítko autopošty, a proto autopošta při této příleži
tosti nouzově používala běžné denní razítko užhorodského 
poštovního úřadu, které však otiskovala v typicky oranžové 
barvě, a své razítko Košice Autopošta s vynechaným datem 
a hodinou otiskovala vedle jako razítko pomocné. Těch 
několik málo užhorodských filatelistů (vesměs to byli zde 
působící čeští úředníci) samozřejmě návštěvu autopošty ve 
svém městě namohlo opominout. Razítko autopošty si však 
nejspíš, jak to tehdy bylo běžné, nechali otisknout na pa
mětní listy či na nějaký jiný suvenýr (i když ani takový otisk 
nám dosud nebyl předložen). Jenom díky tomu, že ředitel 
místní školy byl momentálně na prázdinách a jeho zubař mu 
chtěl udělat radost, aby o zvláštní razítko nepřišel, dochoval 
se nám doklad o návštěvě autopošty v Užhorodě na poštou 
prošlé celistvosti. 

FRANTIŠEK BENEŠ 

• VE ŠVÉDSKU uvedli do provozu novou síf středisek 
automatizovaného zpracování listovních zásilek "Posttermi
nal", kde se zpracovávající zásilky z širšího okolí. Strojová 
razítka mají v denním razítku nahoře slovo POSTEN, dopl· 
něné dole domicilem. Propagační část vlevo sloužila na 
začátku provozu k upozornění na tato střediska. ml 


