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Při přípravě materiálů ze své sbírky jsem narazil na několik 
zajímavějších celistvoství, výstižně ilustrujících poštovní provoz 
v Československu v letech 1918-1920. Myslím, že je škoda, aby tento 
materiál upadl v zapomnění, protože nám ukazuje tehdy klasické 
procedůry a dokládá počátek čs. poštovního provozu.

První celistvostí (obr. 1a, 1b) je ústřižek poštovní poukázky, odeslané 

dne 2. 12. 1918 z Těšína (tehdy polského) do Drnholce, kam peníze 

v pořádku dorazily dne 5. 12. 1918. Převáděná částka nepřekročila 50 

korun. Poštovné tedy činilo 25 haléřů (základní sazba, 1. tarifní období), 

která byla uhrazena rakouskými známkami „Karel“ 20h a „Koruna“ 5h 

ve funkci předběžných polských cenin. Bez zajímavosti není ani obec 

adresáta zásilky – Drnholec. Ten se v době příchodu peněz nenacházel 

pod správou čs. orgánů, neboť příslušel k německy mluvící provincii 

„Německá jižní Morava“ (Deutschsüdmähren; čs. správu obec získala 

teprve dne 14. 12. 1918, jak uvedeno na str. 7 Merkur Revue č. 3/2010). 

Jedná se tedy o výjimečný doklad poštovního spojení mezi Polskem 
a německou provincií tehdejšího Československa!

Druhá zásilka (obr. 2a, 2b) ukazuje zajímavou společnou frankaturu 

emise „Hradčany“ a doplatního vydání 1919. Jedná se o pohlednici, 

odeslanou českým vojákem, sloužícím v pohraniční stráži přímo na čs.-

německé hranici. Pisatel poslal svým přátelům skupinové foto našich 
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vojáků (ač ještě v rakouských stejnokrojích) a k odeslání použil místní 

civilní poštu Český Jiřetín / Georgendorf (datum 25. 7. 1919). Řádný 

poštovní tarif pro vnitrostátní dopisnici během druhého tarifního 

období činil 15 haléřů. Vzhledem k dočasnému nedostatku známek 5h 

použil tehdejší poštmistr doplatní známku téže hodnoty ve funkci 
známky výplatní. Jedná se o velmi výjimečný případ, navíc ještě na 

nefi latelisticky orientované zásilce.

I třetí celistvost (obr. 3) pochází z roku 1919. Jak známo, „Legionářská 

emise“ platila pouze od 27. 10. 1919 do 3. 11. 1919 a neměla výplatní 
platnost pro mezinárodní zásilky. Realita se však často liší od šedivé 

teorie, a proto občas najdeme i celistvosti, ofrankované hodnotou 50h 
„Legionářská“, adresované do ciziny. Nominální hodnota známky 

totiž odpovídala poštovnému za mezinárodní dopis 2. tarifního 

období. Na naší ukázce najdeme dopis, odeslaný cukrářským závodem 

z Velemyšlevsi do Curychu ve Švýcarsku dne 29. 10. 1919. 

Následující, již čtvrtá celistvost (obr. 4a, 4b) ukazuje, jak se fi latelisté 

vyrovnávali s přídělovým systémem emise „Pošta československá 1919“. 

Jak známo, pro odběr některé z lepších hodnot (dnes bychom řekli spíše 
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