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Protokol s bývalým inspektorem tiskárny A. Schützem o štočku pro tisk připouštěcích známek.
/STC/
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stra ně 1 v řád ku 11 by lo uve de no: „Ži dov ské znám ky (galva no) 4 obraz ce, pan in spek tor Schütz pře dal
do Te re zí na pro Obergruppenführe ra Ha bersichta.“ A. Schütz se roz po mněl, že před kon cem oku pa ce
(prav dě po dob ně v ro ce 1944) pře dal zbý va jí cí čtyřblok z uve de né ho štoč ku, na kte rém ry tec Jindra
Schmidt pro ve dl zá sah vy píchnu tím oké nek v dom ku, pří mo v bu do vě tis kár ny po vě ře né mu zá stup ci,
prav dě po dob ně pro ti do kla du. Zá znam v kon trol ním se ši tu pro ve dl asi teh dej ší do zor čí v galva noplasti -
ce pan Lží čař.11 Přes veš ke rou sna hu se ne po da ři lo oso bu Obergruppenführe ra Ha bersichta vy sle do vat.
Aniž by chom zá pi su ubí ra li je ho hod no tu, na opak pro otáz ku štoč ku (desky) pro tisk při pouště cích zná -
mek a dal ší ho osu du je ho chy bě jí cí čás ti je to pra men zá sad ní, vy vstá vá do mněn ka, zda uve de ný
Obergruppenführer Ha bersicht ne byl ve sku teč nos ti vrch ní účet ní Oskar Wa bersich, snad pra cov ník
Ústřed ny pro ži dov ské vy stě ho va lec tví v Pra ze ne bo ji né ho říš ské ho fi nanč ní ho či bez peč nost ní ho 
úřa du. Ten byl to tiž dů le ži tou oso bou i při jed ná ních o te re zínských ban kov kách. Pří kaz k vy zved nu tí
uvedené odříznuté části tiskové desky (o 4 polích) při tom mu sel při jít z vyš ších na cis tic kých kru hů.

Ve Stát ní tis kár ně ce nin jsou dá le ulo že ny dva ne zoubko va né tis ko vé lis ty (archy) te re zínských zná -
mek, z nichž je den je opat řen pat nác ti svis le po sta ve ný mi prů pi chy Spe ci men (vždy tři prů pi chy přes kaž -
dou svis lou pě ti ci zná mek) po uží va ný mi tis kár nou k ozna čo vá ní ban ko vek. Ten to tis ko vý list má v pra vém 
dol ním ro hu tuž kou na psa né da tum 12/6 a pod pis. S nej vět ší prav dě po dob nos tí jde o impri ma ci k tis ku,
kte rou pro ve dl teh dej ší ře di tel tis kár ny ing. Mirko Va li na. Dal ší do kla dy se v tis kár ně ne do cho va ly.

Ve zřej mě nej vět ší sou kro mé stu dij ní sbír ce te re zínských zná mek,12 shro máž dě né z ma te ri á lů po chá -
ze jí cích ze jmé na od rytce Jindry Schmidta, kte rý byl v do bě tis ku te re zínských při pouště cích zná mek
za měst nan cem tis kár ny, a od znal ce Ru dol fa Gilberta, kte rý se pro ble ma ti kou těch to zná mek za bý val,
se do cho va la vý znam ná ko lek ce zkusmých a de fi ni tiv ních tis ků a zkou šek perfo ra ce. Z nich a z ma te -
ri á lů ulo že ných v ar chi vu Stát ní tis kár ny ce nin, a dále s využitím shora uvedených poznatků o drob-
ných odlišnostech v obrazu jednotlivých známkových polí, lze čás teč ně re kon struo vat vý rob ní po stup.

K tis ku by ly po uži ty lis ty kva lit ní ho hlad ké ho mír ně nažloutlé ho pa pí ru, na zad ní stra ně opa tře né ho
hlad kým lesk lým le pem. Ve li kost lis tu  je při bliž ně 233 x 170 mm. Zkus mé tis ky by ly pro ve de ny na ste-
j ném pa pí ru ja ko vy da né znám ky. Z tis ko vé des ky o 25 známko vých po lích by ly pro ve de ny tis ko vé
zkouš ky ve svět le ze le né a v čer né bar vě. Svět le ze le né zkus mé tis ky se vy sky tu jí pou ze ne zoubko va -
né, čer né zkus mé tis ky se vy sky tu jí pou ze se řád ko vým zoubko vá ním 10 1/2, kte ré by lo po uži to i pro
per fo ra ci vy da ných zná mek. Ani od jed no ho z uve de ných zkusmých tis ků ne byl do sud před lo žen ce -
lý tis ko vý list, ale exis tu jí tří pásky doklá da jí cí sku teč nost, že ty to zkus mé tis ky ne moh ly být tiš tě ny z
po zdě ji od říz nu tých čás tí des ky o čty řech známko vých po lích, ale by ly vy tiš tě ny z pů vod ní tis ko vé des -
ky o 25 známko vých po lích. 

Ved le těch to zkusmých tis ků se vzácně vyskytují ne zoubko va né zná mky na stej ném pa pí ru s le pem
ja ko znám ky vy da né, ale v nepatrně odlišné zelené bar vě a s od liš nou kres bou - tzv. sla bý mi mra ky
(obraz známky je standardní, včetně typických drobných deskových vad, pouze kresba mraků nad kra-
jinou je výrazně slabší), zřej mě z pří prav né fá ze tis ku. Ani od této známky nebyl dosud předložen celý
tiskový list (pouze jed not li vé znám ky a čtyřbloky známek), podle drobných deskových vad však lze
doložit, že byla tištěna z původní tiskové desky (např. na vyobrazeném čtyřbloku s dolním okrajem se
nachází desková vada „tečka v kmeni stromu” dokládající, že jde o známková pole 18, 19, 23 a 24 /DV
je na ZP 24/).

Dá le by ly pro ve de ny tis ko vé zkouš ky v de fi ni tiv ní tma vě ze le né bar vě, ze kte rých se do cho va ly ce lé
ne zoubko va né tis ko vé lis ty o 25 znám kách, s nor mál ním tis kem a dvo ji tým vzá jem ně převrá ce ným tis -
kem. Na těch to tis ko vých lis tech by lo zkou še no i řád ko vé zoubko vá ní 10 1/2, jak o tom svěd čí do cho -
va né tří pásky s pou ze vo do rov ným zoubko vá ním. Fá ze pří pra vy tis ku a zkusmých tis ků skon či la zřej mě
12. 6. 1943, o čemž svěd čí impri ma ce na tis ko vém lis tu ulo že ném v tis kár ně. V ob do bí po tom to da tu
pak pro bě hl vlast ní tisk ce lé ho ná kla du znám ky. Tis ko vé lis ty by ly ozoubko vá ny řád ko vým zoubko vá ním
10 1/2. Zoubko vá ní by lo pro ve de no jed nou per fo rač ní liš tou, kte rá by la na kaž dém tis ko vém lis tu po uži -
ta cel kem dva náct krát (šest krát vo do rov ně a šest krát svis le). Ně kte ré tis ko vé lis ty ma jí na le vém okra ji
dva pá ry ot vo rů, zřej mě od spon, kte rý mi by lo vždy ur či té množ ství tis ko vých lis tů se ši to do hro ma dy.

Po vy tiš tě ní urče né ho ná kla du byly z tis ko vé des ky (najednou nebo postupně) od říz nuty oba hor ní rohové
čtyřbloky. Z levého (z hlediska postavení jeho otisku v tiskovém listu) čtyřblo ku, který se tiskárně nedochoval,
by ly zho to ve ny všechny dal ší zkus mé a po zdě ji de fi ni tiv ní tis ky, jak naznačují drobné deskové vady v kresbě
jejich známkových polí, charakteristické zejména pro 2. a 7. pole listů o 25 známkách, vytištěných z původní
tiskové desky. Jedinou dosud doloženou výjimkou jsou aršíky pro Červený kříž vytištěné v zelené barvě, na
nichž se uvedené znaky nenacházejí a byly tedy vytištěny druhou (z hlediska postavení v tiskovém listu tedy
pravou) odříznutou částí tiskové desky, která je uložena ve Státní tiskárně cenin. 


