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Nezoubkovaný TL v zelené barvě, z TD o 4 známkových polích, na listu žlutého papíru 
bez lepu (vyobrazeno ve skutečné velikosti). /Soukromá sbírka, ČR/
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Ve zmí ně né stu dij ní sbír ce se do cho va lo pět růz ných tis ko vých lis tů z tis ko vé des ky o 4 známko vých
po lích. Všech ny jsou vy tiš tě ny v bar vě vy da ných zná mek na lis tech pa pí ru s le pem stej né ho dru hu i ve -
li kos ti ja ko tis ko vé lis ty vy da ných zná mek vy tiš tě ných z pů vod ní des ky o 25 známko vých po lích. Jde
o čtyřblo ky, z nichž prv ní je ne zoubko va ný, dru hý má na ho ře jed nu vo do rovnou řa du zoubko vá ní 10
3/4 o dél ce 80 mm, tře tí má de set svis lých řad zoubko vá ní 10 3/4 o dél ce 57 mm, čtvr tý má kom plet ní
zoubko vá ní 10 3/4 s dvo ji tým zoubko vá ním na ho ře a pá tý má kom plet ní řád ko vé zoubko vá ní 10 3/4.
U těch to čás teč ně ne bo zce la zoubko va ných tis ko vých lis tů (čtyřblo ků s okra ji na všech čty řech stra -
nách) by lo zoubko vá ní pro ve de no dvě ma perfo rační mi liš ta mi o ji ném roz mě ru než zoubko vá ní vy da -
ných zná mek. Jed not li vé znám ky z tis ko vých lis tů o 25 znám kách a z tis ko vých lis tů o 4 znám kách jsou
zce la stej né (pa pír, lep, tisk, bar va) a ro ze znat lze pou ze perfo ro va né ku sy po dle zoubko vá ní - řád ko -
vé zoubko vá ní 10 1/2, re spek ti ve 10 3/4. Ne zoubko va né ku sy ro ze znat ne lze. Prv ní z pě ti uve de ných
tis ko vých lis tů  je v pra vém dol ním ro hu impri mo ván stej ným způ so bem ja ko tis ko vý list opatřený
průpichy Spe ci me n, ulo že ný v ar chi vu tis kár ny, ale  je da to ván 24/VI - 43 a po de psán opět zřej mě ře di -
te lem tis kár ny ing. Mirko Va li nou. V roz me zí dva nác ti dnů me zi obě ma impri mační mi da ty 12. 6. a 24.
6. 1943 byl vy tiš těn ce lý ná klad te re zínských při pouště cích zná mek, jak to po tvr zu jí i pří sluš né mě síč -
ní vý ka zy tis kár ny, tis ko vá des ka by la rozře zá na a by ly zho to ve ny zkus mé tis ky ze čtyřblo ku.

Ve zmí ně né stu dij ní sbír ce se na lé za jí i dal ší tis ko vé lis ty, na pří klad ne zoubko va ný čtyřblok v čer né
bar vě na lis tu pa pí ru s le pem stej né ho dru hu a for má tu ja ko u vy da né ho tis ko vé ho lis tu. Ten to tis ko vý
list má tuž kou vy zna če né znač ky pro umís tě ní zoubko vá ní. Dá le je zde ne zoubko va ný otisk čtyřblo ku
v pů vod ní bar vě, na lis tu žlu té ho pa pí ru bez le pu, kte rý je zvlášt ní tím, že na roz díl od všech ostat ních
zkusmých i de fi ni tiv ních tis ků, kde jsou znám ky umís tě ny na šíř ku, je po sta ven na výš ku. 

Tis ko vý list se čtyřblo kem zná mek se vy sky tu je i s okra ji oříznu tý mi na for mát při bliž ně 132 x 111 mm.
Má na pros to stej ný tisk, pa pír i lep a je ho zoubko vá ní je pro ve de no stej ný mi dvě ma perfo rační mi liš ta -
mi ja ko u tis ko vé ho lis tu na pa pí ru vel ké ho for má tu. Jde zřej mě o si ce do bo vé, ale do da teč né oříznu tí
s cí lem vy ro bit upo mín ko vý aršík vhod něj ší ho for má tu. Vy sky tu je se neupotře be ný, ale je znám i
exemplář s ra zít kem z ocho ty poš tov ní ho úřa du Bo hu šo vi ce nad Ohří 13. 7. 1943. Ne ní vy lou če no, že
z úspor ných dů vo dů by ly na pů vod ní list pa pí ru po sta ve ný na výš ku otisko vá ny i dva čtyřblo ky nad se -
bou a ty po tom oříznu ty na ko neč ný for mát. Soutisk dvou čtyřblo ků však ne ní znám.

Dů vo dem roz ře zá ní des ky by la zřej mě sna ha vy dat te re zínskou při pouště cí znám ku i v re pre zen ta tiv něj -
ší po do bě, ur če né ja ko do ku men ta ce a pro pa gan dis tic ký ma te ri ál pro ob jed na va te le znám ky - Ústřed ní
úřad pro ře še ní ži dov ské otáz ky v Pra ze a je ho nad ří ze ný úřad RSHA v Ber lí ně. Ko neč ným vý sled kem tis -
ku z tis ko vé des ky o 4 známko vých po lích jsou tzv. te re zínské arší ky - pří le ži tost né pro pa gač ní tis ky při pra -
ve né zřejmě ja ko su ve nýr v souvislosti s chystanou návštěvou zá stup ců Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né -
ho kří že, kte ří na vští vi li te re zínské ghet to v červ nu 1944 a v dub nu 1945. Arší ky po slou ži ly na cis tic ké pro -
pa gan dě ja ko dů kaz „pé če o Ži dy“ a by ly jed ním z řa dy pro střed ků, kte rý mi za krý va li sku teč né cí le „ko -
neč né ho ře še ní ži dov ské otáz ky“. Je den z těch to arší ků byl ja ko pří lo ha čís lo 17 při lo žen ke zprá vě zá stup -
ce MVČK dr. Rosse la o si tu a ci v te re zín ském ghet tu, kte rou po ná vště vě v červ nu 1944 vy pra co val pro Me -
zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že v Že ne vě. Text zprá vy, fak to gra fic ky ne přes ný při po pi su po uží vá ní při -
pouště cích zná mek, zněl (v pře kla du): „V pří lo ze pod č. 17 viz blok zná mek Te re zín. Ty to znám ky ne slou -
ží ja ko znám ky v pra vém slo va smys lu k franko vá ní zá si lek z Te re zí na. Jsou to spí še pří dě lo vé ku pó ny, kte -
ré oprav ňu jí oby va te le při jmout ba lík za sla ný zven čí do ghet ta. Kaž dý má k dis po zi ci jed nu znám ku na mě -
síc a znám ka do vo lu je při je tí jed no ho ba lí ku o vá ze 20 kg. V zá sa dě je to ba lí ko vá ná lep ka. (Ten to blok má
v sou čas né do bě v Ně mec ku u fi la te listů ce nu ně ko li ka set říš ských ma rek.)“ V že nev ském ar chi vu MVČK
se aršík na lé zal až do sedm de sá tých let, kdy bylo při re vi zi zjištěno, že byl ztra cen. Do cho va ná fo to gra fie
arší ku, ovšem jen čer no bí lá a s de tai lem zná mek, ne do vo lu je ur čit, zda šlo o čís lo va ný exem plář a s ja kým
čís lem, ani bar vu tis ku. Právě poznámka dr. Rossela o ceně „bloku“ na německém filatelistickém trhu však
naznačuje další z možných důvodů jejich vydání, kterým mohla být i snaha o zhotovení vzácného
předmětu sběratelského zájmu. Tomu by mohl nasvědčovat i zjevný nepoměr mezi nepatrným počtem
delegátů MVČK při obou návštěvách v Terezíně (údajně celkem 6 osob) a vysokým počtem aršíků v hnědé
a černé barvě (odhadem snad až 1 000 párů). Zde se naskýtá hypotéza, že v souvislosti s chystanou
inspekcí byl vydán pouze aršík v zelené barvě (jehož mimořádně vzácný výskyt je spíše přiměřený malému
počtu účastníků inspekcí), zatímco aršíky v obou dalších barvách - hnědé a černé - byly zhotoveny v
mnohem větším nákladu pro shora zmíněné účely nacistických úřadů (či možná dokonce jen jejich
jednotlivých představitelů). Pominout nelze ani (nově zjištěnou) překvapivou skutečnost, že aršík v zelené
barvě byl zhotoven z jiného odříznutého rohového čtyřbloku původní tiskové desky než aršíky obou zbý-
vajících barev, svědčící o tom, že obě tyto skupiny aršíků byly zhotoveny nejspíš nezávisle na sobě.   


