HLASY A OHLASY

JeötÏ ke zn·mk·m ÑLitomÏ¯ickÈ soukromÈ poötyì
V loÚskÈ ËervnovÈ Filatelii se Milan Pt·Ëek vÏnoval historii soukromÈ poöty E. A. Hofera, kter·
mÏla p˘sobit poË·tkem poslednÌ t¯etiny 19. stoletÌ v LitomÏ¯icÌch. Uk·zali jsme si, jak ji v naöem
Ëasopise koncem 70. let hodnotil A. Gazda (F 7 a 8/1979) a p¯inesli obr·zky t¯Ì hodnot tzv. druhÈ
emise, vydanÈ v roce 1869. M. Pt·Ëek sv˘j p¯ÌspÏvek zakonËil konstatov·nÌm, ûe se ve sbÌrk·ch
okresnÌho muzea v LitomÏ¯icÌch z ÑHoferov˝ch zn·mekì nach·zÌ jen prvnÌ sÈrie, zatÌmco z druhÈ
jsou tu uloûeny pouze fotografie t¯Ì hodnot.
NynÌ n·m bylo p¯edloûeno vöech deset hodnot
druhÈ emise, a to dokonce ve Ëty¯blocÌch (pouze
nejvyööÌ, pades·tikrejcarov·, je ve dvou dvoup·sk·ch). Jde zatÌm o nejrozs·hlejöÌ soubor, kter˝
je n·m zn·m, a proto jej vyobrazujeme. I kdyû ñ jak
uk·zal A. Gazda ñ nejspÌö nejde o souË·st historie
poötovnÌ, nepochybnÏ pat¯Ì do historie filatelistickÈ,
a jako takovÈ jsou p¯edmÏtem z·jmu region·lnÌch
badatel˘, ale i dalöÌch sbÏratel˘. VyobrazenÈ zn·mky byly zhotoveny kamenotiskem, dvoubarevnÏ
(barevn˝ obraz zn·mky, Ëern· nomin·lnÌ hodnota),
na hladkÈm bÌlÈm papÌru (nepatrnÏ tÛnovanÈm doûluta), a jsou bez lepu.
O podobÏ tiskov˝ch desek zatÌm m˘ûeme je spekulovat. LogickÈ se zd·, ûe obrazy zn·mek byly tiötÏny jednou deskou (v r˘zn˝ch barv·ch), ovöem
ovÏ¯it to m˘ûe aû srovn·nÌ vÏtöÌho poËtu exempl·¯˘. Na z·kladÏ p¯edloûen˝ch Ëty¯blok˘ ñ z nichû
nÏkterÈ byly z¯ejmÏ vyst¯iûeny ze stejnÈho mÌsta

v aröÌch ñ vöak uû teÔ m˘ûeme konstatovat, ûe nÏkter· pole a dokonce celÈ Ëty¯bloky sv˝mi detaily
kresby vz·jemnÏ odpovÌdajÌ, a byly tedy vytiötÏny
ze stejnÈ desky. JejÌ tvar a poËet polÌ vöak dosud
nezn·me, stejnÏ jako nevÌme, zda jich p¯ece jen nebylo pouûito vÌce.
Pokud jde o (ËernÈ) nomin·lnÌ hodnoty, mohla b˝t
pro kaûdou zhotovena deska samostatn·, ale teoreticky mohly b˝t desky niûöÌch hodnot i upraveny
na vyööÌ (p¯id·nÌm dalöÌ ËÌslice, nap¯. 1 ñ 12; Ëemuû
vöak u vyobrazen˝ch Ëty¯blok˘ neodpovÌdajÌ mezery mezi hodnotou a zkratkou mÏny), nebo ñ a to je
pravdÏpodobnÏjöÌ ñ ˙pravou druhÈ ËÌslice (nap¯. 10
na 15), ani to vöak samoz¯ejmÏ nenÌ jistÈ).
Jsme si p¯irozenÏ vÏdomi, ûe zn·mky ÑHoferovy litomÏ¯ickÈ poötyì leûÌ na samÈm okraji filatelistickÈho z·jmu, p¯esto mohou ñ dnes, nebo v budoucnu
ñ kvalitnÌ reprodukce Ëty¯blok˘ jejÌ druhÈ emise nÏkoho zajÌmat.
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Obrazy zn·mek nesou ¯adu charakteristick˝ch detail˘, dÌky nimû m˘ûeme identifikovat jednotliv· zn·mkov· pole.
Ta jsou na vyobrazen˝ch Ëty¯blocÌch 12 a 20 kr. shodn·, Ëty¯blok 1 kr. byl vyst¯iûen o ¯adu v˝öe (dolnÌ dvojice
je shodn· s hornÌmi dvojicemi zbyl˝ch dvou hodnot). TypickÈ jsou zbytky r·meËk˘ mezi zn·mkami, teËky a
Ë·rky v obrazu Ëi n·pisech (shodn˝ch znak˘ je mnohem vÌce), dokazujÌcÌ tisk r˘zn˝mi barvami stejnou deskou.

I tato trojice Ëty¯blok˘ poch·zÌ ze stejnÈho mÌsta v archu (jinÈho, neû p¯edchozÌ), coû dokl·dajÌ nap¯. charakteristicky postavenÈ linky r·meËk˘ mezi zn·mkami Ëi teËky a Ë·rky v n·pisech.
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