
 

 

REPUBLIKA JIŽNÍ SÚDÁN 

Milan Schovánek 

 Republika Jižní Súdán je nový státní útvar ve východní Africe, který se dne 9. července 2011 odtrhl od Súdánu 
na základě výsledků referenda konaného v lednu 2011. Území republiky Jižního Súdánu je složeno z celkem 10 států s 
celkovou rozlohou 619.745 km² (podle jiných pramenů 644.329 km²), zahrnujících tři původní súdánské provincie 
Bahr el Ghazal, Equatoria a Greater Upper Nile. Počet obyvatel nového státního útvaru je odhadován na 7,5 až 9,7 
mil. obyvatel, převážně křesťanského a animistického vyznání. Hlavním městem je Juba. 

Vyhlášení nezávislosti Jižního Súdánu předcházely dvě občanské války probíhající v letech 1955-1972 a 1983-
2005, jejichž příčinou byl útlak ze strany centrální súdánské vlády a prosazování islámského práva šaríja v jižní 
neislámské části Súdánu. První občanská válka vypukla ještě dříve, než Súdán získal nezávislost na Velké Británii a 
Egyptu, a obě války trvaly dohromady 39 let (!). Od mírové dohody podepsané dne 9.1.2005 v Nairobi měl Jižní 
Súdán autonomní status. V pohraničních oblastech, zejména ve sporném regionu Abyei bohatém na ropu, 
přetrvávaly i po vyhlášení nezávislosti Jižního Súdánu lokální boje.   

    

 Krátce po vyhlášení nezávislosti se Jižní Súdán stal členem OSN. První emise známek Jižního Súdánu 
s nápisem REPUBLIC OF SOUTH SUDAN byla vydána dne 13.7.2011 a zahrnuje známky o nominální hodnotě 1 SSP 
(jihosúdánská libra) s vlajkou nového státu, 2,5 SSP se znakem nového státu a 3,5 SSP s portrétem bývalého vůdce 
Súdánské lidově osvobozenecké armády a prvního prezidenta autonomního Jižního Súdánu Johna Garanga, který 
v červenci 2005 zahynul při havárii helikoptéry. 

 



 

 

 

  Vydání známek v počtu 100 000 ks oznámil generální ředitel pro správu a finance Ministerstva 
telekomunikací a poštovních služeb Jižního Súdánu brigádní generál Elijah Biar Kuol. Známky byly údajně ihned 
distribuovány do všech deseti států Jižního Súdánu, ale na dlouhou dobu se po nich jako by slehla země. O poštou 
prošlých celistvostech ani nemluvě. A není divu, do začátku září v Jižním Súdánu zřejmě existoval jen jediný poštovní 
úřad, a to v hlavním městě Juba. Teprve 8. září 2011 oznámil ředitel poštovních služeb Francis Apaya Elia otevření 
poštovních úřadů ve městech Yambio, Torit a Kaya s tím, že se plánuje rozšíření poštovních služeb do všech deseti 
států Jižního Súdánu, z čehož vyplývá, že to s tou údajnou červencovou distribucí známek asi nebylo tak horké. Navíc 
potřeba poštovního provozu je zatím zcela jistě velmi nízká, obyvatelé Jižního Súdánu mají po dlouholeté občanské 
válce jiné starosti, než posílání poštovních zásilek.    

Ačkoli se o tom oficiální jihosúdánské zdroje nezmiňují, vydané známky byly darem čínské ambasády ke 
vzniku samostatného státu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rundschau z října 2011 uvádí katalogovou hodnotu celé tříznámkové emise jižního Súdánu ve výši 10 
EUR. Známka nominální hodnoty 2,5 SSP se státním znakem však buď vůbec nebyla uvedena do oběhu anebo byla 
pravděpodobně v tichosti z oběhu stažena, protože vyobrazení na vydaných známkách neodpovídá skutečnému 
státnímu znaku. Nejmarkantnějším rozdílem je hlava orla otočená na obrácenou stranu.      

 

                 

 

 



 

Prodej známek a celistvostí Jižního Súdánu na eBay   

 Teprve začátkem listopadu 2011 se oficiální známky Jižního Súdánu objevily na internetové aukci eBay.  
Čtyřměsíční čekání sběratelů na nové známky udělalo své, cena níže vyobrazené pohlednice vydané k příležitosti 
nezávislosti země (zjevně za vydatné pomoci sponzorů, jejichž loga jsou na pohlednici uvedena) se vyšplhala na 
neuvěřitelných 107,50 USD. Cena nepoužitých známek z první emise (včetně problematické nominální hodnoty 2,5 
SSP) dosáhla dne 13. listopadu 2011 dokonce 231,00 USD. Takové ceny samozřejmě neodpovídají počtu vydaných 
známek a v dalších aukcích lze očekávat jejich pokles, vyplatí se tedy s nákupem spíše počkat.   

 

  

Stejná příležitostná pohlednice, adresovaná do Německa, avšak dle popisu s poškozenou známkou vlevo, 
byla prodána na eBay dne 30. listopadu 2011 za cenu „pouhých“ 27,56 EUR.   

Začátkem ledna 2012 se na eBay prodal za 207,50 USD doporučený dopis velkého formátu s pěknou 
vícenásobnou frankaturou adresovaný do Jižní Afriky. 

 



 

Dne 19. ledna 2012 se na eBay prodal za vyvolávací cenu 495 USD celý tiskový list obsahující  
20 známek. Prodejce byl bez historie, což se projevilo ve výrazně nižší dosažené ceně oproti jinému prodeji 
uskutečněnému téhož dne.     

 

 

Další doporučený dopis velkého formátu s vícenásobnou frankaturou se prodal na eBay dne 31. ledna 2012 za 121,01 
USD.  

 

 



 

 

Cena pamětní obálky prodané na eBay dne 13.2.2012 se vyšplhala na 113,61 USD.   

 

 

 

Cena obálky se třemi známkami č.1 prodané na Delcampe dne 19.2.2012 skončila na 66,48 USD.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Cena pamětní obálky prodané na eBay dne 19.2.2012 dosáhla výše 89,95 USD.       

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj cen nepoužitých známek Jižního Súdánu na některých internetových aukcích (monitoring ukončen 29.2.2012) 

 

Datum ukončení 
aukce 

Počet známek Přepočtená cena za 1 známku
*)

 
 

 

Poznámka 

   

13.11.2011 3 ks (set), zn. č. 1-3 77,00 USD eBay  

29.12.2011 2 ks, zn. č. 1 a 3 75,70 USD eBay  

18.1.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 66,25 USD eBay  

19.1.2012 20 ks (TL), zn. č. 1 24,75 USD eBay  

26.1.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 42,75 USD Delcampe  

29.1.2012 4 ks (4blok), zn. č. 1 43,13 USD eBay  

29.1.2012 4 ks (4blok), zn. č. 3 53,13 USD eBay  

2.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 56,21 USD Delcampe  

10.2.2012 4 ks (2x pár), zn. č. 1 a 3 28,38 USD eBay  

10.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 25,25 USD Delcampe  

11.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 33,05 USD eBay  

11.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 48,49 USD Delcampe  

12.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 30,50 USD eBay  

12.2.2012 8 ks (2x 4blok), zn. č. 1 a 3   9,96 USD Delcampe  

14.2.2012 1 ks, zn. č. 1 40,00 USD eBay  

14.2.2012 4 ks, (2x pár), zn. č. 1 a 3 31,38 USD eBay  

14.2.2012 8 ks, (2x čtyřpáska), zn. č. 1 a 3 25,00 USD eBay neprodáno 

17.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 16,52 USD 

 

Delcampe pevná cena (buy it now) 

18.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3  16,44 USD Delcampe pevná cena  

18.2.2012 1 ks, zn. č. 3  39,99 USD Delcampe pevná cena, 5x, neprodáno 

19.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3  16,44 USD Delcampe pevná cena, 2x 

20.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3  16,44 USD Delcampe pevná cena, 3x 

20.2.2012 1 ks, zn. č. 1 42,07 USD Aukro pevná cena 

22.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 36,50 USD eBay  

24.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 47,28 USD eBay  

24.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 18,50 USD Delcampe pevná cena 

25.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 18,50 USD Delcampe pevná cena, 3x 

25.2.2012 1 ks, zn. č. 1 30,00 USD eBay  
 



 

Datum ukončení 
aukce 

Počet známek Přepočtená cena za 1 známku
*)

 
 

 

Poznámka 

   

25.2.2012 1 ks, zn. č. 1 42,33 USD Aukro pevná cena 

26.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 18,50 USD Delcampe pevná cena, 2x 

27.2.2012 2 ks, zn. č. 1 a 3 18,50 USD Delcampe pevná cena, 3x, neprodáno 

29.2.2012 1 ks, zn. č. 1 28,75 USD eBay  
*) uvedené ceny nezahrnovaly poštovné 

Ze sledovaných internetových aukcí byly v průběhu února 2012 zcela jednoznačně nejpříznivější ceny pro kupující na 
Delcampe. S ohledem na množství nabízených známek Jižního Súdánu byl monitoring cen ke dni 29.2.2012 ukončen. 

    

Podvrhy ke škodě sběratelů 

Místo výše uvedených skutečných známek Jižního Súdánu bylo zpočátku (a stále ještě je) na různých 
internetových aukcích k dostání několik aršíků a jednotlivých známek s nápisem SOUTHERN SUDAN a letopočtem 
2010 nebo 2011. V těchto případech se jedná o bogusy, čemuž nasvědčují jak obrázkové náměty známek (např. 
„lidé“ nebo „houby“), tak použití arabského textu na známkách, což by v případě úředně vydaných známek bylo 
s ohledem na důvod autonomie a pozdějšího odtržení Jižního Súdánu vysoce nepravděpodobné.  

 

 

 

Podvrhem ke škodě sběratelů jsou s největší pravděpodobností i jiné známky s již správným názvem 
REPUBLIC OF SOUTH SUDAN a letopočtem 2011, např. níže vyobrazené emise s motivem basketbalu a basebalu či 
obdobná emise s motivem světové osobnosti. Z oficiálních zdrojů není zatím známo, že by kromě první emise byly 
vydány další pravé známky Jižního Súdánu.  

  



 

 

  

 

Prameny - internetové stránky, zejména:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_S%C3%BAd%C3%A1n 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html 
http://www.goss-online.org/magnoliaPublic/en/news.html 
http://stamps.ebay.com 
http://www.delcampe.com 
http://www.aukro.cz 

 

Aktualizováno: 1.3.2012 
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