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Zbývá se ještě zmínit alespoň stručně o tom, jak to
bylo s dovolenými ve stavebnictví po osvobození. Pro-
tože neznám žádného pamětníka, nezbylo mi než na-
hlédnout do poválečných právních norem. Až v roce
1947 vyšlo Vládní nařízení č. 120 z 24.6., kde se po-
užívání známek znovu objevuje a rozvádí ještě po-
drobněji než u norem protektorátních. Stejně tak i
Vládní nařízení č. 155 ze 7.6.1949 tuto praxi velice po-
drobně rozvádí a vyjmenovává i hodnoty známek,
které byly v té době používány a to 50 h, 1, 2, 3, 4, 5,
10, 20, 50 a 100 Kčs, a vedle toho byla i známka bez
hodnoty, která se prodávala za 10 h a byla používána
v případech, kdy zaměstnanec nepracoval a neměl
nárok na mzdu. Poplatek poště činil již 25 Kčs,
splatných poštovní známkou nebo otiskem výplatního
stroje. Další Vládní nařízení č. 33 z 24.3.1950 uvádí v
podstatě stejnou praxi s používáním známek, ale také
s možností místo známek údaje vpisovat (§ 4/2). Po-
slední Vládní nařízení č. 12 z 25.4.1952 v podstatě jen
upravuje předchozí nařízení, a to s přihlédnutím k nové
politické a hospodářské situaci. Další právní normu
jsem již nenalezl a lze mít za to, že po peněžní reformě,
provedené zákonem č.41 z 30.5.1953, bylo od stávající
praxe upuštěno.

Tento článek považuji především za prvotní informo -
vání čtenářů, umožňující katalogizaci známek pro do-
volenou. Samozřejmě uvítám další poznatky k této
problematice, které, prosím, pošlete na moji mailovou
adresu: vbulant@upcmail.cz

Prameny:
Poštovní věstník ministerstva dopravy a techniky

č. 5/1942 a 7/1942.
Sbírka zákonů a nařízení pČaM z let 1942-45.
Sbírka zákonů ČSR z let 1945-53.
Katalog POFIS 2013 - Protektorát Čechy a Morava

1939-45.
Internetové stránky filatelistických e-shopů.
Archivní materiály Aukčního domu Burda Praha.

Návrh katalogizace:
ZNÁMKY PRO DOVOLENOU

Známky pro dovolenou byly zavedeny pro za-
městnance ve stavebnictví, kde sloužily k evidenci mzdy
zaměstnanců nastupujících dovolenou. Vylepoval je za-
městnavatel týdně, vždy poslední pracovní den, na lístky
pro dovolenou, které byly pro každého zaměstnance za-
vedeny. Cena známek je uvedena pro známky ne-
použité se svěžím lepem a použité bez lepu, znehod -
nocené přepsáním nebo orazítkováním s datem původ -
ního vylepení. Více viz článek ve Filatelii č. 10/2017.

1942, 1.3. KT, TF nezjištěna, HZ 14. Náklad nezjištěn.
Platnost od 1.3.1942 do 5.2.1945 (možnost nalepo -
vání).
ZD SS (S) g

1 1,50 K zelená ............ 80 40 60
2 3 K červená .......... 80 40 60
3 4,50 K modrá ............ 70 35 50
4 5,50 K žlutá ............... 60 30 40
5 6,50 K fialová ............ 90 45 50
6 8 K hnědá ............ 80 40 60
7 9 K šedá ............... 100 50 80
8 11 K olivová ........... 100 50 80

Řada (8) ........... 660 330 480
Lístek pro dovolenou se všemi náležitostmi a vy-

lepenými známkami – cena 4.000 Kč.

Poděkování:
Za pomoc při práci na tomto článku děkuji badateli

Michalu Příkazskému, aukcionáři Richardu Burdovi,
Vladimírovi Halabrinovi z Poštovního muzea a znalci
Františku Benešovi.

ZNALECKÁ HLÍDKA

detail

Zájem o celistvosti „jednodenní“ známkové země
Karpatská Ukrajina už dlouho povzbuzuje padělatele
k výrobě „celistvostí“ z obálek původně bez adresy,
orazítko vaných z ochoty. K iniciátorům vydání patřil
podkarpatoruský filatelistický obchodník Vyrovyj (v
květnu 1945 v Praze spáchal sebevraždu skokem z
okna, když jej přišlo zatknout sovětské ko mando).
Dobrou stovku těchto obálek získal v 80. letech
filatelistický obchodník Vladimír Kovář, který je pak
prodal POFISu. Vzhledem k tomu, že se už tehdy vy-

skytovaly padělky příležitostných razítek, označil jsem
je svou značkou vlevo u známky. Pokud je uvidíte s
adresou a nálepkami, byly doplněny dodatečně.     FB


