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Slu žeb ní a po dob né zá sil ky bez zná mek
Bez poš tov ních zná mek se po sí la ly a do dnes po sí la jí růz né dru hy slu žeb ních zá si lek. Pře de vším jde o zá sil ky sa mot -
né poš ty (ozna čo va né ja ko „Věc poš tov ní služ by“). Bez plat nou přepravu ko res pon den ce moh li v mi nu los ti využívat
pří sluš ní ci pa nov nic ké ro di ny, pří sluš ní ci šlech tic kých ro dů, od nichž stát vy kou pil monopol poštovní přepravy, ně -
kte ré stát ní úřa dy a in sti tu ce (tře ba jen při vy ři zo vá ní ur či té agen dy). V za hra ni čí (například v USA, Ka na dě) ma jí prá -
vo bez plat né ko res pon den ce třeba po slan ci par la men tů. V ně kte rých ze mích je text o bezplatném ode slá ní slu žeb ní zá -
sil ky do pro vá zen va ro vá ním pro pří pad zne uži tí k sou kro mé ko res pon den ci.
U kaž dé ce list vos ti bez zná mek mu sí me zjis tit, proč to mu tak je. Ta dy už ne sta čí běž né ka ta lo gy poš tov ních zná mek
a je po třeb né stu di um dal ší fi la te lis tic ké li te ra tu ry ne bo kon zul ta ce se zku še něj ším sbě ra te lem.

Slu žeb ní obál ka filipínského Ministerstva dopravy a spojů s vytištěným upo zor ně ním, že zne uži tí pro sou kro mou ko res pon den ci se
tres tá po ku tou do 300 P ne bo 6 mě sí ci vě ze ní, pří pad ně obo jím, a služební obálka vlády království Bhútán.

Do po ru če ný do pis
s pauša lo va nou úhra dou
poš tov né ho a detail
z po hled ni ce vypla ce né
v ho to vos ti v ro ce 1945.

Zá sil ky vypla ce né v ho to vos ti
Exis tu je vel ká sku pi na ce listvostí, na kte rých by mě ly být,
ale ne jsou vy le pe ny poš tov ní znám ky. Vět ši nou jde o do kla -
dy z ob do bí, kdy byl z ně ja ké ho dů vo du na poš tách ne do sta -
tek zná mek a poš ta by la nu ce na vy bí rat poš tov ní po plat ky
v ho to vos ti. Ten to způ sob úhra dy bý vá do ku men to ván nej -
čas tě ji růz ný mi po moc ný mi ra zít ky ne bo ru ko pis ný mi zá -
zna my. Na na šem úze mí by lo vy plá ce ní běž ných poš tov ních
zá si lek v ho to vos ti ve větší míře po uží vá no především v ro -
ce 1945  a potom v ob do bí mě no vé re for my v ro ce 1953, kdy
znám ky sta ré mě ny, po uží va né za pa de sá ti nu uve de né no mi -
nál ní hod no ty, na poš tách do šly a no vé znám ky ješ tě ne by ly
vy da né. Ra zít ko po tvr zu jí cí úhra du poš tov né ho na jde me
i dnes na zá silkách do za hra ni čí v pří pa dě, že ode si la tel po -
uží vá bezho to vostní pře vod poš tov né ho.
Po dob ně ne na jde me žád né znám ky ani na pod ni ko vé ko res -
pon den ci, u níž je poš tov né hra ze no pau šá lem, úvě rem ne bo
pře vo dem. Na ta ko vých zá silkách nej čas tě ji na jde me ra zít -
ka „Poš tov né pauša lo vá no“, „Poš tov né úvě ro vá no“ ne bo
„Pla ce no pře vo dem“.

Pol ní a vo jen ské poš ty
Zá sil ky pol ní poš ty před sta vu je ko res pon den ce dopra vo va ná me zi ar má dou (v po li) a zá ze mím ne bo me zi jed not li vý -
mi sou část mi ar má dy v do bě vel kých vo jen ských cvi če ní (ma név rů), za mo bi li za ce při ohro že ní stá tu a při na sa ze ní
ar má dy ve vá leč ných ope ra cích.
Opráv ně nost bezplatné ho po sí lá ní do klá da jí zpra vid la od po ví da jí cí ra zít ka pol ní poš ty a dá le ozna če ní ode si la te le či
adresáta (až do prv ní svě to vé vál ky pl ným ote vře ným ozna če ním vo jen ské jed not ky, po zdě ji zpra vid la kry cím ozna -
če ním). V ad re se vo jen ské ho pří jem ce ne bo ad re sá ta je uve de no čís lo pol ní poš ty. Vět ši na ko res pon den ce po sla né v
minulosti pol ní poš tou byla cenzu ro vá na. Na zá silkách pro to na jde me ra zít ka ne bo ru ko pis né po znám ky cen zo rů.
U nás by ly pol ní poš ty akti vo vá ny v do bě Ra kous ka–Uher ska za ně kte rých vel kých ma név rů a za vá leč ných ope ra cí



Ko res pon den ce vá leč ných za jat ců a in ter no va ných osob
S před cho zí sku pi nou těs ně sou vi sí ko res pon den ce vá leč ných za jat ců. Prá vo používání bez plat né ko res pon den ce
pro vá leč né za jat ce upra vu jí me zi ná rod ní kon ven ce. Při spo je ní vá leč ných za jat ců s do mo vem se čas to an ga žu je ja -
ko ne utrál ní pro střed ník Me zi ná rod ní čer ve ný kříž, pro to že ob vyk lá poš tov ní spo je ní me zi stá ty jsou vá leč ný mi ope -

ra ce mi na ru še na. Ve vět ši ně pří pa dů ne sou ta ko vé zá sil ky
růz ná ra zít ka do ku men tu jí cí cen zu ru (čas to na obou ne -
přá tel ských stra nách).
Poš ta in ter no va ných osob se do tý ká ci vi lis tů, ať už stát -
ních pří sluš ní ků ne pří te le, ne bo osob uprch lých ne bo eva -
kuo va ných z ob las tí za sa že ných bo ji, kte ří by li sou stře dě -
ni do in ter nač ních tá bo rů. I v tom to pří pa dě vět ši nou
zpro střed ku je ko res pon den ci s ne přá tel skou ci zi nou Me -
zi ná rod ní čer ve ný kříž a čas to se po uží va jí je ho spe ci ál ní
for mu lá ře.
Na roz díl od před cho zích pří pa dů by la ko res pon den ce věz -
ňů a věz ňů v kon cent rač ních tá bo rech vy plá ce na poš tov ní mi
znám ka mi. Pů vod těch to za jí ma vých ce listvostí lze často
do lo žit jen po štov ním ra zít kem ne bo ad re sou ode si la te le.
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(prus ko–ra kous ká vál ka, 1. svě to vá vál ka). Své pol ní poš ty
mě ly čes ko slo ven ské le gie, kte ré vznik ly za 1. svě to vé vál ky
v Rus ku, Fran cii, Itá lii a v Srb sku. Po vál ce by la bez plat ná
ko res pon den ce po sí lá na vo já ky bo ju jí cí mi na Slo ven sku pro -
ti Ma ďar sku. Zná mé je pů so be ní pol ní poš ty při mo bi li za ci
za ohro že ní re pub li ky na pod zim ro ku 1938. Ta ké za 2. svě -
to vé vál ky po uží va ly čes ko slo ven ské jed not ky v zahraničí
slu žeb pol ních pošt, ať už vlast ních (ve Fran cii, Vel ké Bri tá -
nii) ne bo spo je nec kých ar mád (USA, SSSR).
Exis tu jí do kla dy pří pra vy pol ní poš ty i z ob do bí po 2. svě to -
vé vál ce (for mu lá ře, ra zít ka), k je jí ak ti va ci však na štěs tí ni -
kdy ne do šlo. Zá sil ky po sí la né z vo jen ských cvi če ní bez zná -
mek s ru ko pis ným ozna če ním „pol ní poš ta“ jsou sou kro mé -
ho pů vo du, i když vět ši nou pro šly (ne správ ně) po štov ním
pro vo zem bez po za sta ve ní a bez doplatné ho.

Doporučený do pis s ra zít kem čs. pol ní poš ty ve Vel ké Bri tá nii
za 2. svě to vé vál ky, vle vo ra zít ko a podpis cen zo ra.

Dopisnice pol ní poštovní služby z mo bi li za ce v ro ce 1938.

Bez plat ně po sla ná po hled ni ce vo jen ské poš ty v 1. světové
válce s ra zít kem polní pošty a s útvarovým razítkem.

Dopisnice poslaná zajatcem za 1. světové války z Ruska.

V ně kte rých ze mích i v do bách mí ru vy uží va jí vo jen ské oso by vý ho dy vo jen ské poš ty. Je jich zá sil ky jsou buď bez
zná mek, ne bo po uží va jí zvlášt ní znám ky, kte ré vo já ci do stá va jí zdar ma ne bo za sní že nou ce nu. Například pro bel gic -
ké vo já ky slou ží cí po 2. svě to vé vál ce v Ně mec ku by ly vy dá vá ny zvlášt ní vo jen ské znám ky s no mi nál ní hod no tou od -
po ví da jí cí po lo vi ně nor mál ní ho výplatné ho. I ta dy hra jí dů le ži tou ro li pro iden ti fi ka ci ce listvostí ra zít ka.
Češ tí vo já ci pů so bí cí v růz ných mí ro vých mi sích v za hra ni čí vlast ní pol ní poš tu pro spo je ní s do mo vem prozatím ne -
ma jí. Po dle kon krét ních mož nos tí po uží va jí buď slu žeb pol ních ne bo vo jen ských pošt svých za hra nič ních spo lu bo jov -
ní ků, slu žeb míst ní ci vil ní poš ty, ne bo ně kdo zá sil ky při ve ze do Čes ké re pub li ky k dal ší mu ode slá ní.


