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První z nich je ještě rakouská úřední dopisnice s německým tex-
tem „Drucksache“, odeslaná ze severočeských Teplic do polského 

Chrzanówa soudci Dr. Th addäusovi Kedykovi (obr. 1). Je franková-

na  známkou 10 h „Hradčany“ žlutozelenou stříhanou (Pof. 6N, 
MR 6*), což je jistě samo o sobě neobvyklé, a to zejména poté, když 

zjistíme, že je orazítkována dvoukruhovým, ještě dvojjazyčným razít-

kem TEPLITZ – SCHÖNAU 1 x TEPLICE – ŠANOV 1. Razítko je 

dosti nezřetelné, zejména v můstkové části, kde lze jen obtížně vyčíst 

rok odeslání (1920), přesné datum však bohužel nikoliv. Podobných 

celistvostí s uvedenou známkou se vyskytuje málo, zvláště odesla-

ných z uvedené oblasti. Poštovní použití se totiž především uvádí 

v oblastech Košice a Kežmarok. Za předložení této mimořádné zajíma-

Tři pozoruhodné celistvosti  

vosti vděčíme našemu spolupracovníku JUDr. Svätopluku Šablatúrovi 

z Bratislavy. K této problematice uvítáme další poznatky a připomínky 

našich čtenářů. 

Další zajímavou celistvostí je doporučený dopis, odeslaný 17. úno-

ra 1931 z Prahy – Bubenče do Roudnice nad Labem (obr. 2a, 2b). 

Zásilka byla těžší než standardních 20 g, a to max. o dalších 20 g, 

o čemž svědčí celková frankatura 3 Kč 30 h (tj. přesně: za dopis mimo 

Prahu 1 Kč + doporučné 2 Kč + příplatek za dalších 20 g 30 h). Tato 

frankatura je složena na adresní straně ze známky 2 Kč „Masaryk – 80. 

narozeniny“ s dolním ozdobným okrajem (kuponem, Pof. 261K) a ze 6 

známek 5 h „Holubice“ fi alová (Pof. 144A; to je onen příplatek 30 h), 

na zadní straně pak z dalších 20 těchto známek č. 144A (celkem 1 Kč). 

Známky jsou znehodnoceny 11 otisky (4 vpředu, 7 vzadu) dvoukruho-

vého můstkového razítka PRAHA 46 * (BUBENEČ 2) / 17. II. 31 – 11 / 

c. Na dopise je R-nálepka „Praha 46“ s číslem 867. Jak je zřejmé, pozo-

ruhodností této celistvosti je mnohonásobná frankatura známkou 5 h 

„Holubice“ (téměř extrémní počet 26 kusů). Proč byla použita, se lze 

dnes jen dohadovat. Důvodů mohla být celá řada, např. snaha dotyč-

né pošty zbavit se nadbytku známek nejnižší hodnoty starého vzoru aj. 

Rozhodně však nešlo o fi latelisticky připravenou zásilku.  

Konečně třetí celistvostí je rovněž doporučený dopis, odeslaný dne 

6. prosince 1937 přibližně v 15 hod. (viz razítko) z Prahy do Plzně (obr. 

3a, 3b). Byl podle přání odesilatele odeslán jako „Recomando / Spěšně / 
privátní“ (uvedeno rukopisem v levém dolním rohu adresní strany). Na 

adresu jistého „Dr. Ing. B. Hedella, továrníka“ byl doručen ve 20.15 hod. 

téhož dne, tj. za úctyhodně krátkou dobu cca 5¼  hodiny (! – jak dlouho 

by to asi trvalo dnes !?), jak se můžeme dovědět z rukopisné poznámky 

doručovatele inkoustovou tužkou na horním okraji adresní strany (cit. 

– i s pravopisnými chybami): „Spěšně doručováno 6 XII  2015 dle zdě-

lení v domě adresat nebydlí kde jest neznámo“ (podpis doručovatele 

Zajímavé celistvosti, frankované prvorepublikovými známkami, jsou vždy předmětem pozornosti sběratelů známek ČSR I a zároveň vítanými 
součástmi jejich sbírek. Dnes předkládáme našim čtenářům tři pozoruhodné celistvosti tohoto druhu, z nichž každá je poněkud jiná a známky 
jejich frankatur pocházejí z různých období dvacetileté existence ČSR I.  
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