Tsjekkoslovakia; Tida fra den kommunistiske maktovertakelsen i 1948 til den sosialistiske
republikken ble etablert i 1960.
Disse årene var preget av Sovjets innflytelse hvor spesielt president Gottwald reelt sett var en marionett for
Stalin. Begge døde i 1953 og Antonín Zápotocký ble republikkens fjerde president fram til sin død i 1957.
Han må ikke forveksles med Emil Zátopek som dominerte langdistanseløpingen på femtitallet og
introduserte intervalltrening. Under er eksempler på utgaver som forherliger despoten og hans marionett.

I Zápotockýs regjeringstid var det en skjønn blanding av propagandautgaver og utgaver som bygget opp
under nasjonal identitet og stolthet. Mange av utgavene hadde, ikke overraskende, klare «sosialistiske trekk»
hvor den sovjetiske innflytelsen var ganske klar, men mer nøytrale utgaver ble det flere og flere av mot
slutten av tiåret. Etter Zápotocký ble Antonín Novotný landets femte president. Han stod for en dogmatisk
kurs, som blant annet kom til uttrykk i en ny grunnlov i 1960. Gjennom den var Tsjekkoslovakia det første
landet blant satellittstatene som formelt tok skrittet fra å være «folkedemokrati» til «sosialistisk republikk»,
på linje med Sovjetunionen. Under er eksempler på «ledermarkeringen» fram til 1957.

Det som også skjedde i denne perioden var at det ble lagt mye arbeid i utformingen av merkene som ble
utgitt. I tillegg noen filatelistiske vrier som miniark, blokker og et visst innslag av sperreverdier.

Arket under er et godt eksempel både på høy kvalitet ift utforming og trykking, men også emnevalg.
Fuglemerkene er etter min oppfatning virkelig vakre. Det første merket i «radioserien» viser Nikola Tesla
som altså var en radio- og ikke el-bilpioner. Hans synspunkter på bompenger er ikke kjent

Filatelistisk sett er ikke denne perioden spesielt interessant, men for oss vanlige samlere er den absolutt
verdt å se nærmere på. Billig er det også. Som historie fra ikke så veldig lenge siden er også perioden vel
verdt oppmerksomhet uansett politiske preferanser og meninger. Det gjelder i enda større grad den neste
kronikken som vil omhandle tiåret med Dubcek og Prahavåren.
For litteratur og kilder vises til tidligere kronikker.

