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Samozřejmě ne všechny poštovní předpisy byly
citovány, komentovány nebo alespoň zmíněny ve
filatelistických časopisech, proto je třeba studovat i
původní prameny, zejména Věstníky a rovněž oběž níky
poštovních ředitelství všech stupňů. Například Úřední
list Ředitelství pošt a telegrafů v Opavě v roce 1936
uvádí, že bylo zrušeno (loňské) nařízení o minimální
hodnotě známek razítkovaných z ochoty, takže je mož -
no razítkovat známky všech hodnot – tedy i pod 50 ha -
lé řů. To mimochodem velmi uvítali sběratelé pamětních
razítek na výstřižcích, kterým to na pouhou desetinu
zlevnilo jejich pořizování – nyní tedy mohli používat i vý-
platní známku nejnižší hodnoty 5 h Státní znak. 

by je snadné nad tím moralizovat a odsuzovat to, věci
je však třeba posuzovat v souvislostech, s ohledem na
tehdejší podmínky a zvyky. 

Dobovost otisku razítka na poštovních známkách,
celistvostech a celinách hraje důležitou roli při určování
jejich pravosti. Naši předchůdci – v řadách filatelistů i
z řad pracovníků pošty, zejména filatelistické přepážky
v Praze 1 (ale i na Královských Vinohradech, v Lysé/L.
a mnohde jinde) – nám to svým „neformálním“ jedná -
ním za první republiky neulehčili. Filatelistický vliv na
poštovní praxi byl tehdy zjevně značný a těžko šma -
hem odsuzovat něco, co se sice dělo proti poštovním
předpisům, ale na druhé straně k tomu docházelo
běžně, veřejně a po mnoho let, za nevšímavého při-
hlížení poštovních autorit. Nakonec běžný zákazník
pošty nemusel být seznámen s poštovními předpisy, a
když mu na filatelistické přepážce (ale i na řadě dalších
přepážek po celé republice) pracovník pošty na požá -
dání orazítkoval předložené známky a celistvosti z
ochoty se zpět přetočeným datem, mohl to považovat
za běžnou a povolenou praxi. S výhodou odstupu do -

Příspěvek na výše uvedené téma uveřejněný v Tribuně
filatelistů na straně 257 v roce 1930.

Máme tedy před sebou nesnadný úkol sjednotit se
na hodnocení takových materiálů, a nejen na tom, ale
i na postupu při jejich rozpoznávání a klasifikaci.
Vzhledem k tomu, že to neudělaly generace našich
předchůdců (i když někteří se o to zjevně snažili), není
vyloučeno, že se to nemusí povést ani nám. (Sta čí si
přece vzpomenout na dosud neexistující definici tak
jednoduché a běžné věci jakou je aršík!) Avšak i pokud
by se nám to nepovedlo, je nutné se o to pokusit!      FB 

ZNALECKÁ HLÍDKA
Že se padělá kdeco, jsme psali už mnohokrát. Pozor

si musejí dávat sběratelé známek starých i nových, a
nejen známek, ale i celin, celistvostí a vlastně všech
předmětů filatelistického zájmu. Týká se to i příležitost -
ných tisků, z nichž některé na trhu dosahují vysokých
cen. To je samozřejmě pro padělatele mocné lákadlo.
Své výrobky zhotovují pomocí moderní reprodukční
techniky, která pracuje s mnohem jemnějšími rastry,
než tomu bylo v minulosti. Příkladem je vyobrazená
dvojice příležitostných tisků pro Poštovní muzeum z
roku 1996, Pof. č. PTM 5b, v katalogové ceně 1.500 Kč.
Překvapený sběratel získal na burze dvojici se stejným
číslem a předložil nám ji jako výrobní zajímavost -
číslovač podle jeho názoru chybně provedl stejný otisk
na dva exempláře. Pokud by tomu tak bylo, nepo -
chybně by šlo o hezké zpestření sbírky v nezaned ba -
telné ceně (podobný případ totiž dosud není znám -
tedy alespoň nám). Prohlídka pod lupou však radost z
nálezu zchladila. Ve skutečnosti je jen jeden tisk z
dvojice pravý, zatímco druhý je padělkem ke škodě
sběratelů. A to poměrně zdařilým, zejména pokud jde
o použitý papír a barvu tisku. Sám tisk je však plochý
a ve zvětšení samozřejmě odlišný. Existují ale kopíro -

vací zařízení schopná nanést plastickou vrstvu toneru,
která budí věrnější dojem, že jde o tisk z rytiny. V
kombinaci dvou takových kopírek (známka plasticky,
nápisy a číslo ploché) by vznikl padělek ještě do-
konalejší. Proto je ostražitost vždy namístě!             FB

pravý padělek


