
Zajímavosti a vzácnosti československých celistvostí z let 1918 – 1939 (5) 
 
Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka 
 
Československé balíkové průvodky včetně mezinárodních jsou popsány v katalogu od 
Františka Beneše, Československé celiny 1918 – 1992, II. díl, vydaném v Pofisu roku 1992 
/lit.1/ a v katalogu od Jiřího Kořínka, Fiskální ceniny na území Československa, II. část, 
Fiskální celiny, vydaném roku 1998 /lit.2/. 
Prvně jmenovaný katalog uvádí pouze ty čs. vnitrostátní a mezinárodní balíkové průvodky, 
které mají natištěný fiskální kolek v hodnotě 10h identický s obrazem poštovní známky 
Hradčany či Holubice. Záznamy v katalogu končí pořadovým číslem CPP16, tedy čs. 
mezinárodní balíkovou průvodkou vydanou v roce 1922, viz vyobrazení. 
 

 
Československá mezinárodní balíková průvodka odeslaná z pošty Tachov 6. 6. 1925 do Finska, vráceno zpět. 
Poštovné uhrazeno v hotovosti. Fiskální poplatek 10h byl 8. 5. 1925 zvýšen na 50h, doplaceno československou 
poštovní známkou 40h T. G. Masaryk (neotypie) nouzově použitou jako fiskální známka (kolek). Na průvodce 
razítko celního úřadu v Chebu, průchozí razítko Plavno (Plauen) 8. 6. 1925, průchozí razítko Helsinky (Helsinki) 
17. 6. 1925 a příchozí razítko Tampere 18. 6. 1925. 
 
Druhý katalog jde dál a uvádí i ty čs. vnitrostátní a mezinárodní balíkové průvodky, které byly 
vydány po zvýšení fiskálního poplatku z 10h na 50h od 8. 5. 1925. Tyto průvodky již neměly 
natištěný finanční kolek v hodnotě 50h shodný s obrazem některé z poštovních známek, ale 
shodný s obrazem tehdy platných kolkových známek. Protože tento katalog /lit.2/ přejímá a 
navazuje na číslování katalogu /lit.1/, je zde uvedena navazující čs. mezinárodní balíková 
průvodka vydaná roku 1925 pod číslem CPP21, viz vyobrazení. 
 



 
Československá mezinárodní balíková průvodka odeslaná z pošty Jablonec nad Nisou 15. 11. 1926 do Norska, 
vráceno zpět. Poštovné uhrazeno v hotovosti. 
 
Dostala se mi však do ruky poštovně prošlá čs. mezinárodní balíková průvodka, která 
neodpovídá typu CPP16, ani typu CPP21 a je něco „mezi nimi“. Tato průvodka má tisk 
shodný s CPP16, ale pod státním znakem má uvedenu prodejní cenu 60h a na místo kolku 
s obrazem Hradčan, má vytištěný kolek 50h s obrazem kolkové známky jako na CPP21, viz 
vyobrazení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Československá mezinárodní 
balíková průvodka odeslaná 
z pošty Ústí nad Orlicí 4. 11. 
1925 do SHS (Jugoslávie). 
Poštovné uhrazeno v hotovosti. 
Na zadní straně příchozí razítko 
Bačka Topola 27. 11. 1925. 



Dle mého názoru musela být tato průvodka vydána, zřejmě v omezeném nákladu, v prvním 
pololetí 1925, někdy kolem data zvýšení fiskálního poplatku, možná vytištěná již před 8. 5. 
1925 v rámci přípravy na zvýšení poplatku. Typ CPP21 pak byl zřejmě vydán až koncem 
roku 1925. Nedostatek průvodek nehrozil, protože bylo povoleno vypotřebovat zásoby 
průvodek s kolkem 10h, které byly na požadovaný poplatek 50h doplaceny výplatními 
poštovními známkami. 
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