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Tajné rytecké značky na československých známkách (a nejen na nich) (II)  
(Pokračování z minulého čísla)  

V minulém čísle MR jsme uveřejnili první část přehledu dosud opomíjené oblasti podrobného speciálního studia čs. známek, kterou představují 
tajné rytecké značky rytců čs. známek, tištěných ocelotiskem z plochy nebo ocelotiskem  rotačním. Bylo představeno celkem 18 různých tajných zna-
ček, a to zatím výhradně rytce Karla Seizingera. Lze je však najít dokonce na 22 známkách ČSR I do roku 1934, a to proto, že v některých případech 
stejných rytin známek různých hodnot se na nich vyskytují tytéž tajné značky (viz např. emise „Sv. Václav“ nebo „M. Tyrš“). V dnešní části studie 
představíme dalších 35 tajných značek na 48 známkách, vydaných do konce existence ČSR I v roce 1939, přičemž tři z nich již vlastně nelze 
považovat za známky československé, nýbrž protektorátní (vyšly již po záboru ČSR německými nacisty, tj. po datu 15. března 1939, a to „Štefánik“ 60 
h – modrý; „Masaryk“ 1K; letecká 30 h ). Navíc k rytci Seizingerovi se ještě v roce 1934 přiřadil další rytec – vynikající Bohumil Heinz, jehož značky 
„HB“, „HEINZ“, resp. „B.HEINZ“ najdeme na řadě známek období po roce 1934. V dalším popisu tajných značek zachováváme způsob prezentace 
z minulého čísla MR. 

Obr. 19  „Antonín Dvořák“, 1934, 50 h,  
„HB“ v pravém dolním rohu nad „5“ 

Obr. 20   „Kde domov můj“, 1934, 1 a 2 Kč, „M“ 
(Mánes) v levém dolním rohu 

Obr. 21  „Arras“, 1935,  1 a 2 Kč,  „S“ u levé svislice 
rámu na špičce levého cypřiše 

Obr. 22   „Štefánik (haléřů)“, 1935,  
50 h,  „HB“ v pravém dolním rohu 

nad čísly „50“  

Obr. 23  „Sv. Cyril a Metoděj“, 1935,  50 h, 1 Kč, 2 Kč, 
šikmé „HEINZ“ vlevo od záložky Písma mírně nad 

úrovní horní linky levého hodnotového štítku 

Obr. 24  „Dětem“,  1936,  50+50 h a 2 Kč+50 h ,  
„HB“uvnitř obrazu vedle rukávu muže 

Obr. 25  „Dětem“,  1936,  1 Kč+50 h,  „HB“ 
u pravého okraje kruhu na hraně lavice  

Obr. 26  „Portréty – Komenský“,  1936,  
40 h,  „HEINZ“ v pravém dolním rohu 

nad hodnotou „40“  

Obr. 27  „Portréty – Beneš (en face)“,  
1936,  50 h, „HB“ v pravém dolním 

rohu nad hodnotou „50“  

Obr. 28  „Portréty – Štefánik“,  1936,  
60 h,  HB“ v pravém dolním rohu nad 

hodnotou „60“   

Obr. 29  „Portréty – Masaryk“, 1935, 1 Kč, 
miniaturní „HB“ v levém dolním rohu 
vpravo od hodnotového štítku „1 Kč“

Obr. 30  „Hrady, města – Mukačevo“, 
1936,  1,20 Kč,  „S“ v pravém dolním 

rohu vlevo od hodnoty „1,20“ 

Obr. 31  „Hrady, města – B. Bystrica“,  
1936,  1,50 Kč,  „S“ na „ležato“ v levém 

dolním rohu na okraji křoví  

Obr. 32  „Hrady, města – Kutná Hora“,  
1937, 1,60 Kč,  „S“ na „ležato“ vpravo dole 

na rohu hodnotového štítku  

Obr. 33  „Hrady, města – Zvíkov“,  1936, 2 Kč,  
„S“ na „ležato“ v levém dolním rohu nad „2“   

(Pokračování na následujících stranách)


