


chopitelnější, že ceny celistvostí bývají mnohonásobně 
vyšší než ceny samotných známek a že pro svou velikost 
a různorodost (např inkousty psané texty, různá razítka, 
nálepky apod.) jsou také mnohem citlivější na vlivy okolí 
a vůbec celkově zranitelnější. 

Někteří sběratelé nelení chrám! známku s prodeJní hod
notou 20 či 30 korun hawidkou za korunu, ale dopis se 
stejnou známkou, ale prodejní hodnotou např. 600 až 1000 
korun nechávají válet spolu s jinými celistvostmi v zapráše
né krabici bez vika. Piitom zde hrozí mnohem vyšší rizika 
nejen pro jednotlivé celistvosti (prach, plísně, vyblednutí na 
světle, celkové polámáni a ušmudláni, potrhané rohy, mož
né poškozeni znamky, rekonálepky atd.), ale i rizika vyplý
vající ze vzájemného dotyku celistvosti. Spóry plísně se z 
jedné celistvosti rozšíří na sousední s překvapivou rychlosti, 
a i když se nákaza třeba neprojevi hned, nebezpečí přežívá 
a objeví se při první pňležitosti. Běžně se celistvosti mohou 
navzáJem ušp1nit Čl obarvit, ať už je původcem jen prach 
nebo třeba inkoust, tužka či dokonce inkoustová tužka, 
skutečný postrach sběratelů . Nebezpeči se může skrývat 1 
v papíru obálky (pozor zvláště na barevné vnitřky obálek) a 
o tom. Jakou "paseku" dokáže na celistvosti udělat zrezavě
lá spona na papír, by vám mohl dlouho vyprávět každý 
poštovní historik. 

Pokud jsou celistvosti u našich sběratelů vůbec nějak 
uloženy, naJdeme je v různých papírových krabicích nebo 
v zásobnicích na FDC prodávaných před lety. Zásobníky 
jsou nefaremně, těžke, s nevhodně velkými a stále stej
nými kapsami, fólie tlusté, zašedlé a z chemického hle· 
d1ska ne úplně nejvhodnější. 

Ještě horší je skladováni celin a dopisnic. Lidé si 
"levně" nakoupili v relacích 60 - 1 00 Kč za kus různé 
fotozásobniky hojně nabízené v supermarketech, papír
mctvich a fotopotřebách, do kterých se vejde 50 až 100 
fotografii a které laké rozměrově většinou vyhovují pro 
uložení klasických celin. Teď do nich ukládají mnohdy 
celiny mnohatisícové hodnoty. Domnívají se, že na celou 
zálež1tost vyzráli, ale riskuji, že za pár let budou mít své 
exempláře pokryté neodstranitelnými skvrnami. Musíme 
si uvědomit, že tyto fotozásobníky JSOU určeny pro ucho
váváni zcela jiných materiálů, se zcela jinou hodnotou a 
po 11ný časový úsek. Tomu také odpovídá jejich cena, 

provedeni i použ1té materiály. Ne všechny fotozásobníky 
musí nutně způsobit ve sbírkách katastrofu, ale zvláště u 
těch nejlevnějších je to velmi pravděpodobné. Změny se 
nepro1eví hned, ale až 1e budete schopni zaregistrovat, 
bude př111š pozdě. I když takto zasaženou celistvost oka
mžitě přemístíte do jiného, už vhodného obalu, bude 
chemická reakce v papíru či barvách pokračovat a Jakost 
celistvosti bude horší a horší. Ve srovnání s touto hrozbou 
se Jeví výhrady k "měkkým zádům" fotografických zásob
níků, které umožňují krabatěni celin a celistvosti, či k 
možným poškozením celistvosti, které mohou vzniknout 
pří obtížném zasunování a vyjímáni, jen jako "prkotiny• 

Jaké zásobníky na celistvosti tedy doporučit? Zatímco 
u alb a zásobníků byly naše výrobky pro sběratele běžně 
dostupné a relativně vhodné, u zásobníků celistvosti by
chom jednoznačně preferovali výrobky zahran1čn1ch re
nomovaných firem. Většina z nich nabízí sestavy 
plastových lislú pro různé velikosti celistvosti, a to ve dvou 
vanantách "průhlednosti". První z listů jsou zcela průhled
né a celistvost je tedy možno vidět z obou stran. To Je 
mnohdy potřebné a výhodné. ale nepřiliš úsporné, proto
že se jich na list vejde pochopitelně méně. Druhý typ listů 
1e průhledný jen z Jedné strany ("záda" listu jsou neprů
hledná, obvykle šedá nebo černá), ale zato je oboustran
ný. takže celistvosti lze na list umístit z obou stran (v1dět 
ale je vždy jen jedna strana celistvosti). L1sty se ukládají 
do kroužkových mechanik Čl papírových desek a lze je 
tedy snadno kombinovat, vyjmout, dopln1t či zaměnit 
Cena není nízká, ale také ne závratná. Zásobník na 200 
kusů celistvostí formátu A6 (oboustrané, Jen z Jedné stra
ny průhledné listy) včetně desek pořídíte podle značky 
výrobce, typu listu a desek od 800 do 2000 Kč, tedy od 4 
do 1 O Kč na celistvost. Když si uvědomíte, že ceny 1 
relativně běžných celistvosti z přelomu století se pohybuji 
mn1málně v relacích desítek, ale spíše stovek korun (a 
často 1 výše), neni se nad čim rozmýšlet. 

O nabízeném sortimentu a cenách si uděláte zá
kladní představu opět v prodejním katalogu LIN
DNER (viz příloha FS/96), zásobníky v obdobném 
provedeni 1 kvalitě u nás nabízejí také firmy PRINZ, 
SAFE č1 SCHAUBEK. 

Pokračovanf přišlé 

Zajímavost na známce 1 ,60 Kčs BRNO 1958 
K Celostátní výstavě poštovních 

známek BRNO 1958 byly vydány v 
roce 1958 4 známky (č. 1014- 1017) 
podle návrhu E. M1léna v rylině J. 
Schm1dta. Hodnoty 30 h, 60 h, 1 Kčs 
byly tištěny rotačním ocelotiskem na 
stroji WIFAG, známka v hodnotě 
1,60 Kčs byla tištěna v PL o 4 znám
kách Jednobarevným ocelotiskem z 
plochých desek. Slo o Jednu z prv
ních známek tištěných tímto způso
bem. předcházely pouze známky J. 
A. Komenský- 60 h, Výstava PAR
DUBICE 1957- 60 ha M. ~vabinský 
- Básník a múza - 1,60 Kčs. 

Známky nevzbudily větší pozor
nost sběratelů, a tak až v roce 1982 
byl publikován ve zpravodaji komise 
čs. známky a rovněž ve výstavním 
katalogu krajské výstavy poštovních 
známek PROSTĚJOV 1982 článek 
autorů ing J Kuldy, DrSc. a ing. H. 

Ondráška s obrázky P Pažouta 
"Rozlišeni přepážkových listů zná
mek vydaných k Celostátní výstavě 
poštovních známek BRNO 1958", 
kde je uvedena existence 4 tiskových 
desek použitých k lisku známky 1 ,60 
Kčs a Je popsáno rozlišení PL z Jed-
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notlivých desek pomoci rozměřova
cich bodů. Žádné další poznatky o 
této sérii (s výjimkou informace o růz
ném zbarveni lepu známek tištěných 
na stroji WIFAG a o existenci hladké
ho a mřížkovaného lepu u hodnoty 
1,60 Kčs) nebyly podle mých zázna-
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