ZNALECK¡ HLÕDKA

Fischmeisterovy ûilkovanÈ ñ bohuûel padÏlky
V loÚskÈ aukci öv˝carskÈ firmy D. Feldman byla prod·na dvojice zn·mek 4 a 10 K Znak z emise Poöta Ëeskoslovensk· na ûilkovanÈm papÌru, ze sbÌrky americkÈho sbÏratele ËeskÈho p˘vodu
dr. Ladislava Fischmeistera. ObÏ zn·mky prov·zely po ¯adu let pochybnosti o jejich pravosti, protoûe se vöak nach·zely v USA, nebylo moûnÈ je ovÏ¯it. NynÌ jsem je podrobil zkoum·nÌ jehoû z·vÏrem je, ûe jde o padÏlky Ñskupiny Kì, jakÈ jsem popsal ve F 6/2009.

FRANTIäEK BENEä
PodÌvejme se nynÌ na obÏ zn·mky a okolnosti jejich prodeje blÌûe. Dr. Fischmeister je zÌskal poË·tkem roku 1998 od praûskÈho sbÏratele.

Byly ovÏ¯eny prav˝m otiskem znaËky Gilbert a
znaËkou Kar·sek. V souvislosti s prodejem k nim ing.
Kar·sek vystavil v ˙noru 1998 fotoatesty pravosti.

V tÈ dobÏ mÏ dr. Fischmeister poû·dal, abych mu
pomohl vy¯Ìdit potvrzenÌ, ûe tyto zn·mky nejsou
p¯edmÏtem kulturnÌ hodnoty a lze je vyvÈzt z »R.

V z·¯Ì roku 1998 se nad
zn·mkami seöli t¯i ËlenovÈ
Komise expert˘ S»F, kte¯Ì
mj. konstatovali, ûe nesou
uzn·vanÈ rozliöovacÌ znaky, zjistitelnÈ prohlÌdkou
na mÌstÏ (je t¯eba uvÈst, ûe
v tÈ dobÏ jeötÏ nebyly zn·my nebezpeËnÈ padÏlky
skupiny K), a zaujali k nim
stanovisko otiötÏnÈ pak ve
Filatelii 10/1998.
P˘vodnÌ majitel tehdy nabÌdl dr. Fischmeisterovi, ûe pokud m· pochybnosti, vezme zn·mky
zpÏt. Ten se vöak dlouho nemohl rozhodnout
a v roce 2004 zem¯el. Podle vöeho je ale po konzultacÌch v zahraniËÌ rovnÏû povaûoval za pravÈ
a jako takovÈ je ovÏ¯il svou znaleckou znaËkou.
Kdyû se zn·mky loni objevily v nabÌdce aukce
Feldman, mÏl jsem uû o jejich pravosti pochybnosti, na nÏû jsem obecnÏ upozornil ve Filatelii 2 a zejmÈna 3/2010. Nepovaûoval jsem vöak za spr·vnÈ
je konkretizovat a zd˘razÚovat, aby to nemohlo b˝t
vykl·d·no jako snaha snÌûit jejich cenu. P˘vodnÌ
majitel totiû dost·l svÈmu slovu a nabÌdl, ûe obÏ
zn·mky v aukci koupÌ zpÏt. To takÈ za mÈ pomoci
prost¯ednictvÌm aukËnÌho agenta uËinil.
NynÌ jsem si je na z·kladÏ podnÏtu zve¯ejnÏnÈho
na webu Infofila vyû·dal k prohlÌdce a konstatoval,
ûe jde o padÏlky popsanÈ ve F6/09. Proto jsem je na
zadnÌ stranÏ opat¯il p¯Ìdavnou znaËkou ÑPadÏlan˝
p¯etiskì.
Znaleck˝ omyl byl tedy odhalen, p˘vodnÌ majitel
koupil zn·mky zpÏt a ty jsou nynÌ oznaËeny a publikov·ny jako padÏlky. Aby se s nimi mohli sezn·mit
vöichni z·jemci, se souhlasem majitele jsme je spolu se souvisejÌcÌmi doklady vystavili v PoötovnÌm
muzeu v Praze, v r·mci v˝stavy KF 00ñ65.
A jakÈ si lze z tohoto p¯Ìpadu vzÌt pouËenÌ? P¯edevöÌm, ûe je dobrÈ obchodovat s partnery, kte¯Ì
i po letech drûÌ slovo. A radit se s takov˝mi znalci,
kte¯Ì v p¯ÌpadÏ omylu uhradÌ vzniklou ökodu. OsobnÏ jsem r·d, ûe jsem v roce 1998 nebyl poû·d·n
o vystavenÌ atestu pravosti; nejspÌö bych to na z·kladÏ tehdy zn·m˝ch skuteËnostÌ udÏlal ñ a teÔ
bych zn·mky musel podle podmÌnek GaranËnÌho
certifik·tu koupit s·m.
Jako povzbudivÈ vidÌm, ûe se naöli mladÌ sbÏratelÈ, kte¯Ì se zab˝vajÌ ot·zkami pravosti a svÈ poznatky zve¯ejÚujÌ a vz·jemnÏ konzultujÌ na internetu. To
je spr·vn· cesta ñ a moûn· nÏkoho z nich Ëasem
p¯ivede i ke znaleckÈ Ëinnosti.
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