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Za původnost a věcnou správnost příspěvků ručí autor.
Přejímání jakýchkoliv textů a vyobrazení z tohoto 

časopisu je možné jen se svolením redakce.

Zvláštní a mimořádně významnou kapitolou historie poštovních známek emise 1867 s por-

trétem císaře Františka Josefa I je jejich nepoštovní použití ve funkci známek fi skálních (kol-

ků), uhrazujících některé předepsané poplatky za úřední výkon, např. ověření a potvrzování 

platnosti listin atd. Exkluzivní, zcela výjimečný dokument této funkce známek uvedené emise 

uveřejňujeme na titulní straně tohoto čísla MR spolu s jeho podrobným popisem. 

Kvitance na částku 17 guldenů (zlatých) a 60 kr, vystavená dne 19. května 1871, je stvrzena 

dvěma známkami uvedené emise 5 kr (Ferch. 37 I) a 2 kr (Ferch. 35 I) ve funkci kolků v celkové 

požadované hodnotě 7 kr.

Výjimečnost frankatury této listiny je dána skutečností, že k úhradě kolkovného byly použi-

ty výhradně současně platné poštovní známky, nikoliv např. kombinace kolků a poštovních 

známek. Atest pravosti vyobrazeného dokumentu vypracoval vynikající rakouský odborník 

a znalec Dr. Ulrich Ferchenbauer. Faksimile atestu viz níže na obr. 1. Znalec mj. konstatu-

je, že použité známky mají naprosto svěží barvy, dokument je napsán velmi čistě a je dobře 

zachovalý. Známky jsou znehodnoceny ručně psaným textem (viz první řádek textu kvitance). 

Pozoruhodný je Ferchenbauerův výrok, že jde o kabinetní kus!

Podobné dokumenty nejsou příliš časté,  jsou vzácné, bývají však stvrzeny kolkovným, 

uhrazeným kombinovaně kolky a poštovními známkami. Jeden z příkladů uvádíme na 

vyobrazení dole (obr. 2). Jde taktéž o kvitanci, vystavenou 7. prosince 1874, a to na částku 50 

guldenů. Kolkovné je uhrazeno fi skálními známkami 15 kr a 1 kr rakouské emise z roku 1870 

a navíc poštovní známkou 3 kr zelenou emise 1867 (Ferch. 36 I, hrubý tisk). Znehodnocení 

je provedeno ručním přepisem slovem „Quittung“. Uvedený vzácně používaný způsob užití 

rakouských známek emise z roku 1867 bude předmětem rozsáhlejší studie, kterou uveřejníme 

v příštím čísle MR (č. 4/2010).                                                Jan Klim

Vzácné použití rakouských známek emise 1867 
ve funkci známek fi skálních (kolků)

K vyobrazení na titulní straně dnešního čísla MR
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