Úřední obálka okresního soudu ve Frýdku, odeslaná ve IV. TO doporučeně z pošty Frýdek 9.
8. 1920 v místě. Frankována čs. doplatními známkami I emise 3x20h s přetiskem SO 1920.
Známky jsou znehodnoceny razítkem poštovního úřadu Frýdek 10. 8. 1920.

Těžší (do 100g) ﬁremní dopis, odeslaný ve II. TO z pošty Doubrava
(Dombrau * Dombrowa) 13. 3. 1920 do Vítkovic. Frankovaný čs.
výplatními známkami „Hradčany“ 3x15h s přetiskem SO 1920.

(Pokračování příště)

Nově zjištěné padělky známek RSFSR a SSSR
Zájem o poštovní známky RSFSR a SSSR s časovým odstupem od jejich vzniku stále roste nejen u nás, ale zejména v evropských zemích a
dokonce i v Zámoří, především v USA. Příčin tohoto jevu je více, za zmínku však stojí alespoň dvě nejzávažnější: především obě „známková“
území, historicky se částečně překrývající, jsou již dnes uzavřenou kapitolou dějin (a tudíž i sběratelsky); za druhé proto, že na jejich známkách
ani zdaleka nejsou detailně prozkoumány všechny jejich zvláštnosti, odchylky, typy, náklady, tiskové nedokonalosti, poštovně-provozní speciﬁka
atd. atd. V souvislosti s těmito skutečnostmi jsou předmětem pozornosti i padělky, jejichž dosud zjištěný počet nadále roste. To není nic překvapivého, uvážíme-li více než 70leté období známkové emisní činnosti těchto na sebe navazujících státních útvarů. V současnosti se vyskytují padělky
nejrůznějších druhů a „kvalit“ od velmi dokonalých až po značně primitivní a naivní. A objevují se stále nové, dosud podrobně nepopsané. Právě
takovým je věnována dnešní informativní studie. V centru pozornosti bude především dobročinná emise RSFSR z roku 1922 a dále známý a
hledaný aršík SSSR, vydaný v roce 1949 k 70. narozeninám J. V. Stalina.
A) Dobročinné známky RSFSR, známé pod jménem „Jihovýchod hladovějícím“
Emisi ЮГОВОСТОК ГОЛОДАЮЩИМ (Mi 1 – 4) tvoří čtyři velkoformátové známky čtyř různých tvarů a rozměrů. Byly vytištěny kamenotiskem s dosti primitivními kresbami A. Maněviče v následujících
hodnotách, barvách a rozměrech (originály!) – viz katalogy MICHEL
– Evropa Východ.
 2 т. (2 000) rublů růžová – menší obdélník na výšku rozměru
obrazu 35,0 x 42,0 mm; námět: hladovějící rodina se 3 dětmi; náklad
19 980 kusů; vylepována měla být na doporučené dopisy;
 2 т. (2 000) rublů světlezelená až zelená – velký obdélník na
šířku rozměru obrazu 57,5 x 47,0 mm (obr. 2a); námět: dělník a rolník,
opírající se o kruh s textem; náklad 39 360 kusů; použití opět pro doporučené dopisy;
 4 т. (4 000) rublů růžová – velký rovnoramenný trojúhelník
s rozměry ramen 55,5 mm (levé) a 55,5 mm (pravé) a základnou 57,5
mm; námět: spojené ruce dělníka a rolníka, zkřížené klasy a hvězda;
náklad 17 760 kusů; použití pro peněžní poukázky;
 6 т. (6 000) rublů světlezelená až zelená – velký obdélník na
výšku rozměru obrazu 28,5 x 59,0 mm (obr. 4a); námět: rolník, ručně
sející obilí; náklad 20 720 kusů; použití pro balíky.
Vydány byly jako lokální v Rostově na Donu 19. 4. 1922, jejich prodej
byl ukončen 2. 5. 1922 (platily však dále snad až do konce roku). Známky jsou výhradně stříhané, neklížené, na bílém papíru a byly tištěny
společně na jednom tiskovém listu, avšak s nestejným počtem známek
jednotlivých hodnot. Neměly výplatní hodnotu – byly totiž samy o sobě
dobročinným příplatkem vedle platných výplatních známek, vylepených
na zásilce v souladu s aktuálně platným tarifem v určitém časovém
úseku inﬂačního období. Takové zásilky jsou neobyčejně vzácné, spíše
výjimečné (samozřejmě, pokud obsahují všechny náležitosti a vylepené
známky – výplatní i dobročinné – jsou zaručeně pravé).
Tyto dobročinné známky, vydané ve velmi omezeném nákladu (viz
výše) byly pochopitelně od prvopočátku předmětem pozornosti padělatelů. Jejich padělky jsou dnes dosti podrobně popsány autory, dnes
již namnoze nežijícími. Dosud byly rozlišeny tři skupiny padělků (ne
všechny jsou však stejně podrobně popsány), vzájemně se lišících kvalitou tisku, odchylkami kresby a nejprokazatelněji rozměry známkových
obrazů. Na rozdíl od originálů je drtivá většina z nich vytištěna na více
či méně nažloutlém papíru.
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Všechny dosud známé skupiny padělků (I, II, III) jsou dosti podrobně
popsány (nejlépe skupina I) v odborném zpravodaji SČF „Informace
sekce známkových zemí Ruska“ č. 50, ročník 2 000, str. 6 – 9. Na tomto
místě je nebudeme znovu popisovat (zájemci se mohou obrátit na jmenovaný zpravodaj), uvedeme jen souhrnnou tabulku rozměrů padělků
jednotlivých hodnot (viz dále). Dnes však můžeme naše čtenáře seznámit s dalšími padělky všech čtyř uvedených dobročinných známek,
předloženými k posouzení ﬁrmou „Alfaﬁla“. Tyto padělky – pokud je mi
známo – dosud nebyly popsány (rozhodně ne ve zdrojích, dostupných
u nás). Označíme je jako padělky skupiny IV a podrobně je popíšeme. Jejich rozhodujícím rozlišovacím znakem jsou rozměry, poměrně
výrazně větší u všech čtyř padělků než u originálů, ale i u zmíněných
tří skupin padělků již známých. Odchylky se pohybují ve vodorovném
i svislém směru v rozmezí cca 1 až 3 mm! Charakteristické rysy těchto
padělků jsou následující:
 2 т. (obr. 1) Rozměr 36,0 x 44,0 mm; barva velmi světle až mdle
růžová; primitivní tisk litograﬁí, horší než u padělků I; kresba odlišná,
tvary téměř všech písmen odlišné, většinou s tenčími liniemi. Hlavní
odlišnosti cifer, písmen a kresby:
levá číslice „2“ menší, s krátkou dolní základnou, jejíž svislé zakončení
je nepatrné; písmeno „т.“ je asymetrické – levá část delší; písmeno „ф“
v označení státu s plochou oválnou
částí a kratší stojkou; písmena „ю“
a „о“ (юго) deformovaná, zvláště
„o“ není kruhové a je nahoře přerušené; pomlčka za tímto slovem
je nepatrná, špatně rozeznatelná; v nápise „Голодающим“ jsou
všechna písmena výrazně odlišná,
zvláště „Г“, „л“, „д“, „а“; šátek na
hlavě matky, držící dítě, a její sukně
Obr. 1
odlišně stínovány; prostřední dítě
má výrazně křivé nožičky; na spodní části „rubašky“ rolníka jsou dvě
výrazné skvrny.
(Pokračování na následujících stranách)
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