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Výnos protektorátní poštovní správy z 5. 7. 1943 o zavedení terezínských připouštěcích známek. /PM/ 

Graf došlých listovních a balíkových
zásilek a odeslaných dopisnic ze zprávy
židovské samosprávy v Terezíně za rok
1943, kterým se vykazovala regulující
funkce připouštěcích známek. /PT/
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Při pouště cí znám ky pro ba lí ky a ba líč ky do ghet ta v Te re zí ně
Ofi ci ál ním do kla dem o za ve de ní při pouště cích ba lí ko vých zná mek pro Te re zín byl vý nos pro tek to rát ní
poš tov ní sprá vy z 5. 7. 1943 „Ba lí ky a ba líč ky do Te re zí na“. Je ho do slov ná ci ta ce zní: „Úřad Zentra lamt
für die Re ge lung der Ju denfra ge in Böh men und Mäh ren“ do hlí ží na poš tov ní styk Ži dů umís tě ných
v ghe tu The re sienstadt. Aby se ome zil ba lí ko vý a ba líčko vý styk, za vá dí se s účin nos ti od 10. 7. 1943
pro ba lí ky a ba líč ky ur če né Ži dům v ghe tu The re sienstadt zvlášt ní znám ka o při puš tě ní po dle ní že
vyobra ze né ho vzo ru. Znám ky o při puš tě ní bu de vy dá vat ve li tel ství tá bo ra The re sienstadt (La -
gerkommandantur The re sienstadt des Zentra lamtes für die Re ge lung der Ju denfra ge in Böh men und
Mäh ren) v ome ze ném množ ství Ži dům, kte ří jsou v ghe tu a ti to je mo hou za sla ti svým ro din ným pří -
sluš ní kům, bydlí cím v Pro tek to rá tu Če chy a Mo ra va. Znám ky o při puš tě ní mu se jí bý ti na le pe ny u ba lí -
ků na ba lí ku sa mém, u ba líč ků po blíž výplatních zná mek. V kaž dém pří pa dě se mu se jí ora zi ti den ním
ra zít kem. Pro tek to rát ní poš tov ní úřa dy smě jí po dle to ho při jí ma ti k do pra vě jen ty ba lí ky a ba líč ky pro
Ži dy v The re sienstadt, kte ré jsou po le pe ny znám kou o při puš tě ní. Ba lí ků a ba líč ků pro Ži dy v ghe tu
The re sienstadt, kte ré po chá ze jí z míst le ží cích mi mo Pro tek to rát Če chy a Mo ra va, se ta to úpra va ne tý -
ká. Ty to ba lí ky a ba líč ky ne mu se jí bý ti opat ře ny znám ka mi o při puš tě ní.“1 Ná sle du jí cí text by měl de tail -
ně ji osvět lit tři zá klad ní otáz ky - ově ře ní uve de né ho dů vo du za ve de ní znám ky, me to di ku je jí ho po uží -
vá ní a množ ství zá si lek, kte ré se je jím pro střed nic tvím moh ly do stat do poš tov ní ho pro vo zu.

Nej dří ve si  je však nut né po lo žit otáz ku, co za ve de ní při pouště cích zná mek zna me na lo pro sa mot -
né věz ně v ghet tu. I když růz né sta tis ti ky, ze jmé na obě roč ní zprá vy ži dov ské sa mo sprá vy v Te re zí ně
pro ro ky 1943 a 1944, vy ka zo va ly vy so ké po č ty do šlých zá si lek, ne lze těm to úda jům zce la vě řit. Na -
víc se z nich jen ma lá část do sta la do ru kou ad re sá tům, vět ší část, ze jmé na ba líč ky od me zi ná rod ních
or ga ni za cí, by la za dr že na ně mec kou ko manda tu rou. Ně kte ré zá sil ky při chá ze ly již po ško ze né ne bo
vy kra de né. Za ve de ní znám ky na tom nic ne změ ni lo. Na opak věz ni, kte ří dří ve do stá va li ba líč ky a ba -
lí ky čas tě ji, ny ní mu se li če kat na vy hlá še ný turnus. Ti, kte ří je dří ve do stá va li spo ra dic ky ne bo vů bec
ne, je ne dostá va li ani pro střed nic tvím při pouště cí znám ky. Čas to to tiž ne mě li ko ho o zá sil ku po žá dat
ne bo znám ku ne cha li za slat ně ko mu, kdo ji ne při jal. Pře ve de ní znám ky na ji nou oso bu, kte rá by je -
jím pro střed nic tvím moh la zá sil ku do stat, by lo tá bo ro vou ko manda tu rou strikt ně za ká zá no. V pro tek -
to rá tu za me zo va la zne uži tí znám ky ve li ce peč li vá evi den ce ža da te lů i ode sí la te lů, ve de ná jak v Te re -
zí ně, tak v Pra ze, i když k po ru šo vá ní zá ka zu přes to taj ně do chá ze lo.

Da le ko vět ší vý znam pro věz ně v ghet tu mě lo před chá ze jí cí červ no vé za ve de ní stvr ze nek pří jmu ba lí -
ku, kte ré ode sí la te li umož ni lo ja kou si kon tro lu, že zá sil ka do šla do správ ných ru kou, a věz ni moh li o so -
bě po dat mi mo pra vi del ný turnus do pisnic zprá vu ale spoň tou to for mou.

Dů vo dy za ve de ní při pouště cích zná mek
Re gu lač ní dů sle dek za ve de ní při pouště cích te re zínských zná mek pro sou kro mé ba lí ky a ba líč ky z pro -
tek to rá tu měl pro ká zat graf ze zprá vy ži dov ské sa mo sprá vy pro rok 1943.2 Ve sku teč nos ti by la křiv ka
gra fu na opak to mu to úče lu přizpů so be na.

Ofi ci ál ně uvá dě nou re gu lu jí cí funk ci při pouště cí te re zínské znám ky pod po ru je sku teč nost, že ob -
dob ným způ so bem se ba lí ko vé a ba líčko vé zá sil ky ome zo va ly v říš ské pol ní poš tě, kte rá za ved la ba lí -
ko vý styk ve smě ru ří še - fron ty a fron ty - ří še od 1. 11. 1939. Po dá vá ní sou kro mých ba lí ků a ba líč ků
by lo čas to z pře prav ních dů vo dů zasta vo vá no ne bo byl ome zo ván je jich po čet a vá ha a od lé ta 1942
za čal být sou kro mý ba lí ko vý styk ve smě ru ří še - fron ty kvů li přepravním po tí žím vá zán na při pouště cí
znám ku. Znám ky vy tisk la říš ská tis kár na v Ber lí ně v červe nohně dé bar vě se zna kem ří še a ná pi sy na -
ho ře „Zu lassungsmarke“ a do le „Deutsche Feldpost“. Byly vy dá vá ny na fron tách vo já kům, kte ří je
moh li za slat pří buz ným a zná mým v ří ši. Pro jed no rá zo vou ak ci v říj nu a lis to pa du 1944 vy tisk la ber lín -
ská tis kár na dal ší při pouště cí znám ky v jas ně ze le né bar vě, kte ré se po uží va ly na dva ba líč ky pro té -
hož pří jem ce, kaž dý o vá ze do 0,5 kg, ne bo na je den ba lík o vá ze do 1 kg. V pro sin ci 1944 a led nu
1945 smě ly být na fron tu po slá ny ba lí ky s ob le če ním do vá hy 2 kg bez při pouště cí znám ky, kte rou na -
hra zo va la 40fe ni ko vá říš ská poš tov ní znám ka s pře tiskem „Pol ní poš ta 2 kg“.3

Za ve de ní při pouště cích zná mek říš ské pol ní poš ty v dů sled ku sku teč ných pře prav ních a pro voz ních
po tí ží však pod po ru je před po klad o re gu lač ní funk ci te re zínských při pouště cích zná mek, uve de né v po -
štov ním věst ní ku, jen čás teč ně. Je jich za ve de ní moh lo mít i dal ší, skry té dů vo dy. Co te dy oprav ňu je k ur -
či tým po chy bám?

V ro ce 1943, v do bě za ve de ní při pouště cí znám ky, na růs tal v Te re zí ně po čet věz ňů z ří še a ob sa ze -
ných úze mí a úměr ně s ním ros tl po čet ba lí ko vých zá si lek z mi mopro tekto rátních úze mí. By lo by pro to
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lo gic ké za vést je jich re gu la ci při nej men ším ta ké s úze mím Ně mec ka a bý va lé ho Ra kous ka, tím spí še,
že v sou la du s na cis tic ký mi plá ny mě ly de por ta ce pro tek to rát ních ži dov ských věz ňů z Te re zí na přes
veš ke ré po tí že po kra čo vat. To to opa tře ní v po štov ním sty ku s ří ší by by lo pro ve di tel né.

Jis tá for ma re gu la ce zá si lek z ří še by la, po dle li te ra tu ry,4 za ve de na ve Westerborku v Ho land sku.
Ten to pů vod ně in ter nač ní tá bor pro Ži dy, kte ří opus ti li Ně mec ko po po gro mech křiš Já lo vé no ci, pře šel
po oku pa ci Ho land ska v ro ce 1940 pod na cis tic ké ve le ní. Ba líč ky pro ta mní věz ně mu se ly být ozna če -
ny prouž kem pa pí ru na po do bu jí cím znám ku a opat ře ným pod pi sem ně mec ké ho úřed ní ka. Byl zde za -
ve den i sys tém po tvr ze ní pří jmu ba líč ků zvlášt ní do pisni cí. Jak by lo ře še no do ru če ní „znám ky“ pří jem -
ci (tj. ode sí la te li ba lí ku) a ja ká pra vid la zde pla ti la ne ní po psá no.

Nej dů le ži těj ším ar gu men tem pro ti vý hrad ně re gu lu jí cí funk ci te re zínské při pouště cí znám ky je sku -
teč nost, že je jím pro střed nic tvím byl ome zo ván ba lí ko vý pro voz na jed nom z nejsta bilnějších úze mí,
kde ne pro bí ha ly ote vře né bo jo vé ak ce a ne po čí ta lo se s vý raz ným vo jen ským ohro že ním. Že lez nič ní do -
pra va a poš ta fun go va ly nor mál ně, i když část vo zo vé ho par ku by la vy uži ta pro po tře by ří še a ze jmé -
na wehrmachtu. Ba lí ko vé zá sil ky ur če né věz ňům v Te re zí ně, aJ z pro tek to rá tu, ří še ne bo ze za hra ni čí,
by ly do ru čo vá ny běž ným po štov ním pro vo zem a je di né po tí že moh lo způ so bit zdr že ní při je jich vy klád -
ce z poš tov ních va gó nů na ná dra ží v Bo hu šo vi cích nad Ohří.

Pří pad né pře prav ní po tí že by se mu se ly pro je vit ta ké v ci vil ním ba lí ko vém pro vo zu, a to sní že ním 
po vo le né vá hy zá si lek a zvý še ním poš tov né ho.

BA LÍ KO VÝ SA ZEB NÍK 1942
vá ha 1 . pás mo 2. pás mo 3. pás mo 4. pás mo 5. pás mo 

do 75 km včet ně do 150 km včet ně do 375 km včet ně do 750 km včet ně přes 750 km
5 kg 3,– 4,– 6,– 6,– 6,–
6 kg 3,50 5,– 8,– 9,– 10,–
7 kg 4,– 6,– 10,– 12,– 14,–
8 kg 4,50 7,– 12,– 15,– 18,–
9 kg 5,– 8,– 14,– 18,– 22,–

10 kg 5,50 9,– 16,– 21,– 26,–
11 kg 6,50 10,50 18,– 23,50 29,–
12 kg 7,50 12,– 20,– 26,– 32,–
13 kg 8,50 13,50 22,– 28,50 35,–
14 kg 9,50 15,– 24,– 31,– 38,–
15 kg 10,50 16,50 26,– 33,50 41,–
16 kg 11,50 18,– 28,– 36,– 44,–
17 kg 12,50 19,50 30,– 38,50 47,–
18 kg 13,50 21,– 32,– 41,– 50,–
19 kg 14,50 22,50 34,– 43,50 53,–
20 kg 15,50 24,– 36,– 46,– 56,–

V ro ce 1941 mě ly ba lí ky nej vyš ší pří pust nou vá hu 25 kg. Po plat ky za ně by ly sta no ve ny po dle vá hy zá -
sil ky a pře prav ní vzdá le nos ti, roz dě le né do dvou pá sem - do a nad 110 km. Poš tov né za ba lík do 1 kg
a vzdá le nos ti 110 km či ni lo 2 ko ru ny, přes 110 km 2,50 K. Nej vyš ší po plat ky by ly za ba lí ky o vá ze 20
až 25 kg, a to 15 a 20 K po dle vzdá le nos ti.

V ro ce 1942 do šlo k vy tvo ře ní pě ti ta rif ních pá sem, zahrnu jí cích pou ze úze mí pro tek to rá tu a ří še,
a po vo le ná vá ha ba lí ků by la sní že na na 20 kg. Nej vyš ší poš tov né, sta no ve né pro ba lí ky od 19 do 20
kg a v pá tém ta rifním pás mu (přes 750 km), či ni lo 57,50 K včet ně 1,50 K do ručné ho. Poš tov ní po plat -
ky by ly od stup ňo vá ny ta ké po dle vá hy po 1 kg a ná růst poš tov né ho se po hy bo val v roz me zí 0,50 - 4
K za kaž dý ki lo gram. Za ba líč ky do 2 kg se ve vnitř ním pro tek to rát ním sty ku a do ří še pla ti ly 4 K. Až do
kon ce vál ky se ba líčko vý a ba lí ko vý sa zeb ník ne změ nil a pla ti ly stej né ta ri fy pro vá hu a ki lo metrovné
ja ko v ro ce 1942.5 Pro tek to rát ní poš tov ní sprá va te dy od ro ku 1942 k žád né mu ome zo vá ní z pro voz -
ních dů vo dů ne při stou pi la.

Dal ší mož ný dů vod pro za ve de ní te re zínských při pouště cích zná mek by moh la na zna čit ča so vá sho -
da s ně kte rý mi dal ší mi no vý mi na ří ze ní mi v ghet tu. Znám ky by ly za ve de ny v čer ven ci 1943 sou běž ně
s po jme no vá ním ulic v Te re zí ně, kte ré na hra di lo je jich dří věj ší ozna čo vá ní pís me ny L a Q. No vé ná zvy
ulic by ly s oka mži tou plat nos tí za ve de ny i v po štov ním sty ku. Obě opa tře ní - za ve de ní znám ky a ná zvů
ulic - smě řo va la svým cha rak te rem a po slá ním ven z Te re zí na. Zvláš tě změ na adres mě la mi mo ghet to
signa li zo vat ja kou si pro bí ha jí cí po zi tiv ní změ nu v cha rak te ru Te re zí na. Jest li že te re zínské při pouště cí
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znám ky mě ly svůj účel, aJ už ja ký ko liv, ná zvy ulic, stej ně ja ko sa mo účel né te re zínské pla tidlo, za ve de né
o dva mě sí ce dří ve, by ly pro pa gan dis tic kou ak cí urče nou svě tu. Pé če vě no va ná vý tvar né mu pro ve de ní
a tis ku te re zínských ban ko vek a při pouště cích zná mek je jich pro pa gan dis tic ký cha rak ter po tvr zu je.

Se za ve de ním při pouště cích zná mek sou vi se la roz sáh lá a mno ho ná sob ná evi den ce ba líčko vé ho
a ba lí ko vé ho sty ku jak v ghet tu sa mém, tak i v pro tek to rá tu. Zdá se, že prá vě ta to evi den ce, na ve nek
slou ží cí bezproblé mo vé mu do ru čo vá ní zá si lek věz ňům v Te re zí ně, moh la být pro střed kem zprůhledňu -
jí cím říš ské bez peč nost ní po li cii styk oby va tel pro tek to rá tu s věz ni v ghet tu. Oč nepřízni vě ji se pro ří ši
vy ví je la si tua ce na fron tách, o to ví ce zá le že lo, aby na ob sa ze ných úze mích zů stal za cho ván klid. Pro -
tek to rát ní úze mí na víc pro ří ši před sta vo va lo dů le ži tou hos po dář skou a vý rob ní zá klad nu. Veš ke ré ná -
zna ky ne přá tel ství či ne sou hla su s na cis tic kou mo cí ne bo je jí ideo lo gií by ly bed li vě sle do vá ny. Oso by se
Ži dy sym pa ti zu jí cí ne bo jen soucí tí cí, moh ly být jed nou z mé ně „sta bil ních slo žek“ pro tek to rát ní ho oby -
va tel stva. Když by la vět ši na pro tek to rát ních Ži dů de porto vá na do Te re zí na a ji ných tá bo rů, část zá si lek,
i když tvo ři ly jen ma lé pro cen to, po sí la li češ tí oby va te lé, kte rým věz ňo vé pros by o nej nut něj ší po tra vi ny
a zá klad ní po tře by ad re so va li. Před za ve de ním při pouště cí znám ky na ba lík by lo teo re tic ky mož né ode -
slat zá sil ku pod fa leš nou ne bo neúplnou ad re sou, jak ale spoň z po čát ku do svěd ču jí se zna my ne od -
byt ných ba líč ků a ba lí ků ne zná mých ode sí la te lů. Žád ný pro tek to rát ní poš tov ní vý nos nepři ka zo val po -
štov ním za měst nan cům ově řo vat při po dá ní zá sil ky to tož nost je jí ho ode sí la te le. Ta to mož nost za ve de -
ním při poušté cí znám ky skon či la. Na pří kaz Ústřed ní ho úřa du pro ře še ní ži dov ské otáz ky ved ly ži dov -
ská sa mo sprá va v Te re zí ně a Ži dov ská ra da star ších v Pra ze peč li vou evi den ci ža da te lů a pří jem ců při -
pouště cí znám ky. Ci to va ný poš tov ní vý nos o za ve de ní znám ky svou vág ní for mu la cí o „do hlí že cí úlo ze
na poš tov ní styk s Te re zí nem“ sig na li zo val, že úlo ha Ústřed ní ho úřa du pro ře še ní ži dov ské otáz ky ne -
by la jas ně po jme no vá na. Úřad byl ve slu žeb ním sty ku s ve li te lem bez peč nost ní po li cie a SD v pro tek -
to rá tu a všech ny shro mažWo va né in for ma ce moh ly být vy uží vá ny pro po li cej ní úče ly.

Ne za ne dba tel ná je i sku teč nost, že část ži dov ské ho osob ní ho ma jet ku by la taj ně uscho vá na u čes -
ké ho oby va tel stva a ně kte ré zá sil ky do Te re zí na a Birke nau by ly z těch to zdro jů fi nanco vá ny. I to ho si
jis tě by la říš ská po li cie vě do ma. Te pr ve pro po je ním všech tří dů vo dů za ve de ní te re zínské při pouště cí
znám ky pro ba líč ky a ba lí ky - ofi ci ál ní ho ome zu jí cí ho, ne při zna né ho pro pa gan dis tic ké ho a pří pad ně
bez peč nost ní ho - lze snad ně ji vy svět lit je jí uží vá ní až od lé ta 1943 a pou ze na pro tek to rát ním úze mí.

Vý ro ba a vy dá ní při pouště cích zná mek
Ob jed náv ka vý ro by te re zínských při pouště cích zná mek ne by la na le ze na ani v ar chi vu Stát ní tis kár ny ce -
nin v Pra ze, ani v ar chi vu Čes ké ná rod ní ban ky, kde by mě la být ulo že na. Byl-li za cho ván stej ný po stup
ja ko při objedná ní vý ro by te re zínských ban ko vek, je jichž ob jed náv ka se do cho va la, by la vy ho to ve na
Ústřed ním úřa dem pro ře še ní ži dov ské otáz ky v Pra ze, a buW osob ně signo vá na je ho ve dou cím Günthe -
rem ne bo na je ho po kyn. Lze před po klá dat, že by la ad re so vá na Ná rod ní ban ce pro Če chy a Mo ra vu,
obchod ní mu od dě le ní v Pra ze 2, Bre dovské uli ci, kte rá ji slu žeb ním po stu pem při dě li la Tis kár ně ban ko -
vek v Pra ze v Rů žo vé uli ci, ny něj ší Stát ní tis kár ně ce nin. Tis kár na by la od své ho za lo že ní ve dva cá tých
le tech sou čás tí Ná rod ní ban ky čes ko slo ven ské ja ko je jí sa mo stat ná or ga ni zač ní jed not ka. Po pře mě ně
ban ky vlád ním na ří ze ním z 31. 3. 1939 na Ná rod ní ban ku pro Če chy a Mo ra vu, ří ze nou po ky ny Říš ské
ban ky v Ber lí ně a spra vo va nou do zorčí mi or gá ny ně mec ké ho mi nis ter stva fi nan cí, pře šla ta ké tis kár na
pod ně mec kou sprá vu. Pů vod ní vnitř ní čle ně ní tis kár ny na sedm od dě le ní - fo to ate liér s přidru že ný mi
pra covna mi (pantogra fie, gi loš a po kus ný tisk); od dě le ní galva noplasti ky, rytců a ste reo ty pie; pře -
tiskárnu; od dě le ní knih tis ku, ofse tu a čís lo vá ní; mě di tisk, klí že ní a hla ze ní; re viz ní od dě le ní a ře zárnu
zů sta lo cel kem ne změ ně no. Ved le nich by ly za lo že ny po moc né útva ry - do má cí tis kár na, ad mi nist ra -
tiv ní a do zor čí od dě le ní a do mov ní sprá va.6

Tis kár na pře dá va la ban ce po drob né mě síč ní vý ka zy čin nos ti. In for ma ce o tis ku te re zínských při -
pouště cích zná mek se do cho va ly v mě síč ním vý ka zu tis kár ny k 15. 6. 1943, a to 1.) že ve vý rob ně
de sek (Plattenherstellung), tj. kres ba, ry tí, zdo be ní, li to gra fie a re pro duk ce, by la na vr že na a vy pra -
co vá na při pouště cí znám ka pro Te re zín knihtiskařskou tech ni kou a 2.) že v do má cí tis kár ně by ly ty -
to znám ky tiš tě ny.7 Ná sled ná mě síč ní zprá va k 15. 7. 1943 ozna mo va la ukon če ní tis ku při pouště cích
zná mek pro Te re zín.8 Krát ká do ba, kte rá uply nu la od objedná ní do vy tiš tě ní te re zínských ban ko vek
oprav ňu je k do mněn ce, že k objedná ní tis ku zná mek moh lo do jít v mě sí ci dub nu či květ nu 1943,
a jak do ka zu jí mě síč ní vý ka zy, pří pra va a tisk pro běh ly v červ nu.

Te re zínská při pouště cí znám ka vznik la po dle ná vr hu gra fi ka Bed ři cha Fojtáška (na ro zen 1909 v Ty lo -
vi cích pod Rad hoš těm - ze mřel 1990 v Pra ze). Stu do val na stát ní gra fic ké ško le pod ve de ním pro fe so ra
So la ra a ved le re pro duk ční li to gra fie se vě no val i umě lec ké tvor bě, ze jmé na li togra fickým po hle dům na



122

Pohlednice s reprodukcí obrazu F. Šimbery vydaná roku 1930, předloha pro návrh terezínské
připouštěci známky. /Soukromá sbírka, ČR/

Obal z Kučerova lístkového průvodce vydaného roku 1930 u příležitosti 150 let založení města
Terezína. /Soukromá sbírka, ČR/
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Pra hu a ex lib ris.9 V tis kár ně pra co val od po lo vi ny tři cá tých let. Po dle je ho ná vr hu vznik la na pří klad pro -
tek to rát ní sto ko ru no vá bankovka s por tré tem Bruncví ka, slo ven ská vá leč ná de se ti ko ru na tiš tě ná ofse to -
vou tech ni kou a slo ven ská dva ce ti ko ru na s mo ti vem mo hy ly na Bradle. Po dí lel se, spo lu s rytcem
Jindrou Schmidtem, na pří pra vě ce lé řa dy dal ších čes ko slo ven ských i pro tek to rát ních ban ko vek.

Ja ko před lo ha pro kres bu znám ky pa tr ně po slou žil ob raz (snad ole jo mal ba) kra ji ny u Te re zí na od F.
Šimbe ry. Po kus o zjiš tě ní, zda ob raz exis tu je a kde se na chá zí, se ne se tkal s úspě chem, a ani je ho au -
tor ne byl na le zen v od bor né bib lio gra fii vý tvar ných uměl ců. V sou kro mé sbír ce je však do cho ván sou -
bor ba rev ných po hled nic s re pro duk ce mi je ho ob ra zů s po hle dy na te re zínské oko lí, kte rý byl vy dán
v ro ce 1930 u pří le ži tos ti 150. vý ro čí za lo že ní měs ta Te re zí na. Te re zín za lo žil ra kous ký cí sař Jo sef II.
v ro ce 1780 ja ko pev nost ní měs to ob klo pe né va ly. Sou bor ba rev ných po hled nic s re pro duk ce mi ob ra -
zů F. Šimbe ry, do pl ně ný ma pou oko lí Te re zí na a tex to vým prů vod cem, vy dal v edi ci „Te re zín a oko lí. Ku -
če rův lístko vý prů vod ce“ vlast ním ná kla dem te re zínský knih ku pec Lud vík Ku če ra. Sou bor vy tiskl V. Ko -
vá řík v Te re zí ně.

Zho to ve ná kres ba znám ky by la fo to gra fic ky zmenše na a re pro du ko vá na na po ža do va ný po čet ku -
sů. Re pro duk ce by ly smonto vá ny do blo ku o 25 ku sech a z té to mon tá že byl kla sic kou me to dou che -
migra fickým leptá ním zho to ven mě dě ný što ček pro knih tisk. Ze štoč ku by la galva nickým pro ce sem
zho to ve na rep li ka (tisková deska) po uží va ná k tis ku.

Při re kon struk ci vý ro by te re zínských při pouště cích zná mek je mož né vy chá zet pou ze z do cho va né ho
tis kař ské ho a fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu, pro to že listinná do ku men ta ce ne by la na le ze na. Ve Stát ní tis kár ně
ce nin v Pra ze se do cho va lo tor zo ko vo vé knihtisko vé des ky pů vod ně o 25 známko vých po lích (5x5 zná -
mek), ze kte ré by ly vy říznu ty oba hor ní ro ho vé čtyřblo ky. Je den z těch to vy říznu tých čtyřblo ků zů stal ulo -
žen v tis kár ně, dru hý ne byl na le zen. Řez né okra je tis ko vé des ky i čtyřblo ků by ly opra co vá ny, tak že až do
nedávné doby nebylo možno ur čit, ze kte ré ho ro hu pů vod ní des ky do cho va ný čtyřblok po chá zel. 

Při stu diu ob ra zů jed not li vých známko vých po lí (ZP) tis ko vých lis tů (TL) o 25 a o 4 znám kách, pro vá -
dě ném v sou vis los ti s pří pra vou dru hé ho vy dá ní té to pub li ka ce, zjis tili autoři spolu s technickým redak-
torem ing. Martinem Trojanem na řa dě po lí růz ně vý raz né (vět ši nou však drob né) cha rak te ris tic ké od liš -
nos ti, opa ku jí cí se na všech zkou ma ných tis ko vých lis tech. Tyto odlišnosti budeme v dalším textu proza-
tím nazývat souhrnným názvem deskové vady (DV), i když není vyloučeno, že v budoucnu budou některé
z nich označeny jako typy (po případném objasnění způsobu jejich vzniku). Na zá kla dě těch to deskových
vad (ne bo je jich kom bi na cí) je ny ní mož no s vel kou mí rou přes nos ti iden ti fi ko vat vět ši nu jed not li vých
známko vých po lí. V sou vis los ti s otáz kou při řa ze ní do cho va né od říz nu té čás ti tis ko vé des ky o čty řech po -
lích je pro nás mi mo řád ně vý znam né, že na ZP 2 a 7 by ly na le ze ny vý raz né deskové vady - na ZP 2 nepře -
ru še ná a ze sí le ná dvo ji ce li nek vpra vo do le u kme ne prv ní ho stro mu (zdán li vě v tom to mís tě tvo ří cí tmav -
ší, okem vi di tel nou skvr nu), a na ZP 7 teč ka na víc vle vo na ho ře ve sku pi ně bo dů v le vém hor ním ro hu
znám ky. Při pro hlíd ce otis ku od říz nu té čás ti pů vod ní TD (o 4 ZP), ulo že né ve Stát ní tis kár ně ce nin, jsme
zjis ti li, že na žád ném z je jích čtyř ZP se uve de né DV ne na chá ze jí. Na opak se zde na chá ze jí drob né od liš -
nos ti cha rak te ris tic ké pro ZP 4, 5, 9 a 10 tis ko vé ho lis tu o 25 ZP. Z to ho lze od vo dit, že do cho va ná od říz -
nu tá část pů vod ní TD tvo ři la je jí le vý hor ní roh (a na tis ko vý list se tedy otis ko va la ja ko je ho pra vý hor ní
ro ho vý čtyřblok). Ne do cho va ná (chy bě jí cí) část TD pak tvo ři la je jí pra vý hor ní roh (a na tis ko vý list se tedy
otis ko va la ja ko je ho le vý hor ní ro ho vý čtyřblok). Pro zjed no du še ní a vět ší pře hled nost bu de me na dá le
kaž dou z obou těch to od říz nu tých čás tí TD (o 4 po lích) na zý vat po dle to ho, jak se otis ko va ly na tis ko vém
lis tu - te dy ja ko le vý a pra vý hor ní ro ho vý čtyřblok (i když na pů vod ní TD to by lo samozřejmě zr cad lo vě
ob rá ce ně - te dy na opak). Tento významný poznatek jsme ověřili i dalším způsobem, vycházejícím ze
zjištění, že jednotlivá pole tiskové desky (o 25 polích) nejsou namontována v naprosto stejné poloze vůči
polím sousedním (postavení a mezery vykazují drobné odlišnosti). Přiložením otisku odříznuté části
původní TD, uložené v tiskárně, na pravý horní rohový čtyřblok tiskového listu o 25 ZP a jejich prosvícením
jsme zjistili, že postavení jejich ZP vzájemně přesně odpovídá. 

Při odře zá vá ní čtyřblo ků z tiskové desky se po stu po va lo tak, aby ne by ly po ško ze ny okra je je jich
známko vých po lí. Ře zy by ly pro to ve de ny těs ně při okra jích zby lých známko vých po lí pů vod ní tis ko vé
des ky. Při opra co vá ní okra jů však by ly obrou še ny okra jo vé lin ky u 7 známko vých po lí. Tor zo pů vod ní
tis ko vé des ky má pro to ny ní de set ne poško ze ných a sedm po ško ze ných známko vých po lí.

Tor zo pů vod ní tis ko vé des ky a jed na z od říz nu tých čás tí se čtyř mi známko vý mi po li by ly na le ze ny při
kon tro le tre zo ru tis kár ny s uskladně ný mi pů vod ní mi tis ko vý mi for ma mi, kte rou v ro ce 1975 pro vá dě li pra -
cov ní ci tis kár ny, rytci Mi loš Ondrá ček a La di slav Jir ka.10 Stát ní tis kár na ce nin se pro to ob rá ti la na bý va lé -
ho pra cov ní ka tis kár ny in spek to ra An to ní na Schütze se žá dos tí o bliž ší in for ma ce. 13. 8. 1975 s ním byl
v tis kár ně se psán pro to kol ob jas ňu jí cí zá znam v kon trol ním se ši tu („růz né ne zúčto va telné“), kde na


