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Revoluční přetisky na známkách z období 1944-1945 (II)
Cílem této kapitoly je doplnění nových poznatků o již publikovaném 

přetiskovém revolučním vydání „Rimavská Sobota“. Některé z nich 

jsou výsledkem mého vlastního studia této fi latelistické problematiky. 

Další poznatky zveřejňuji na základě výzvy, uvedené v I. části ( Merkur 

Revue č. 4/2008). Tyto nové informace a nálezy zaslali naši čtenáři MR 

a též fi latelisté, kteří se zabývají touto dosud nedostatečně zpracova-

nou kapitolou poštovního provozu na postupně osvobozovaném úze-

mí bývalého Československa. Z toho vyplývá, že veřejná diskuse k této 

problematice se již rozběhla a umožňuje zveřejnění nových poznatků, 

které pomohou objasnit a odpovídajícím způsobem zařadit vydání 

těchto revolučních známek.

Nejprve bych chtěl upozornit na chybu v rozlišovací a typologické 

tabulce v I. části (dále jen (I)). V tabulce je nesprávně uvedena u emise 

„Kostely“ hodnota 60 f místo 70 f (tmavozelená), která je vedena v kata-

logu Michel – vydání Maďarsko, a to pod č. 720 (obr. 1). Hodnota 60 f 

nebyla nikdy vydána.

Dále bylo zjištěno, že u některých hodnot tohoto vydání se vyskytuje 

přetisk I. typu přibližně pod úhlem 45°, když důvod takto provedeného 

přetisku nebyl a není dosud spolehlivě objasněn (obr. 2 až 7). Existují 

i bloky známek s tímto přetiskem z přepážkových listů (PL), kde v jejich 

okraji dalším úderem perforátoru opatřeného hřebenovou perforací 

vzniká tzv. kupon (obr. 8 až 11).

 Z dalších zajímavostí u tohoto vydání upozorňuji na existenci vari-

ant, u nichž některá známková pole (ZP) nejsou tímto ručním přetiskem 

I. typu vůbec opatřena, což mohlo vzniknout záměrně i náhodně (obr. 

12 a 13). Existují i bloky známek z PL se širším okrajem, který je opatřen 

ochrannou lištou v barvě známek (obr. 14). Dále uvádím, že k ručnímu 

přetisku byly logicky použity zásoby známek na příslušných poštách, 

které tehdy patřily do oblasti tohoto lokálního vydání, což je podrobně 

popsáno v (I). K tisku těchto maďarských známek, opatřených uvedeným 

přetiskem, byl použit papír s průsvitkou č. IX (obr. 15) a s průsvitkou 

č. X (obr. 16). Všechny známky uvedené v tabulce – viz (I) – byly tištěny na 

papíře s průsvitkou č. X, vyjma známek 1, 2 a 5 P s portrétem Horthyho, 

které jsou tištěny na papíře s průsvitkou č. IX. K této problematice je nut-

no ještě uvést, že doplatní známky s přetiskem obou typů mohou exis-

tovat na papíru s průsvitkou č. IX nebo s průsvitkou č. X, což je možné 

s ohledem na tři existující vydání různých hodnot této emise, a to z roku 

1941 (viz katalog Michel – vydání Maďarsko, kat. č. 135 – 143 a kat. 

č. 144 – 155) a z roku 1944 (kat. č. 156 – 159). Pro malý výskyt těchto 

známek nebyla zatím známka s průsvitkou č. IX předložena. 
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