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Ka ta log fi la te lis tic ké ho ma te ri á lu se vzta hem ke ghet tu Te re zín
Nej vý raz něj ším ob jek tem sbě ra telské ho zá jmu v té to ob las ti je pro svůj cha rak ter, způ sob po uži tí i
za cho va ný po čet te re zínská při pouště cí znám ka. Zá jem fi la te listů vzbu di la vzá pě tí po svém vy dá ní. Již
18. 9. 1943 otisk la Tri bu na fi la te listů in ze rát na kou pi ne bo vý mě nu „znám ky The re sienstadt“.1 Nut nost
po uži tí znám ky pro zá sil ku a přes ná evi den ce pří jem ců znám ky způ so bi ly, že se jich v do bě pro tek to rá tu
do stal me zi fi la te listy jen ma lý po čet a pro vět ši nu sbě ra te lů by la na pros to ne do stup ná. Si tua ce se 
změ ni la až ve dru hé po lo vi ně ro ku 1945, kdy se na tr hu ob je vi lo vět ší množ ství neupotře be ných 
při pouště cích zná mek po chá ze jí cích snad z ne po uži té zá so by vý dej ny při pouště cích zná mek Ži dov ské
ra dy star ších v Pra ze či ze zá so by Ústřed ní ho úřa du pro ře še ní ži dov ské otáz ky, a jis té množ ství zná -
mek ra zítko va ných i zná mek neupotře be ných bez le pu, údaj ně na le ze ných na ně mec ké ko manda tu ře
v Te re zí ně. Ur či té množ ství po uži tých zná mek ze svých zá si lek si při nes li i osvo bo ze ní te re zínští věz ňo vé,
ne po uži té znám ky zby ly i ně kte rým pří jemcům zná mek v bý va lém pro tek to rá tu, kte ří je již ke kon ci vál -
ky ne sta či li či ne moh li po užít k ode slá ní ba lí ku. 

Ve dru hé po lo vi ně ro ku 1945 se v Čes ko slo ven sku za ča lo na te re zínskou při pouště cí znám ku po hlí -
žet ze jmé na ja ko na do ku ment těž ké do by, s fi la te lií sou vi se jí cí jen okra jo vě, a fi la te lis tic ké au to ri ty se
k je jí mu sbí rá ní sta vě ly od mí ta vě. Teh dej ší nes tor čes ko slo ven ské fi la te lie JUDr. Ka rel Rix, kte rý byl sám
po tři ro ky věz něm te re zínské ho ghet ta, o te re zínské znám ce na psal do slo va: „Jen ne zna lost ne bo zišt -
nost moh ly po vý ši ti tu to po ukáz ku hla du na znám ku, za niž se po ža do va ly a snad i pla ti ly ti sí co vé část -
ky. Ne pou ži tá mů že být na nej výš do kla dem, že ne spl ni la je di ný svůj úkol, při lepši ti ne doč ka vě če ka jí cí -
mu věz ni pro to, že pří jem ci byl bliž ší vlast ní zisk než vo lá ní hla do vě jí cí ho.“ 2

Od ro ku 1948 až do kon ce osm de sá tých let by la te re zínská při pouště cí znám ka v Čes ko slo ven sku
té měř ne pře tr ži tě na fi la te listickém in de xu (stej ně ja ko všech ny znám ky pro tek to rát ní) ja ko údaj ná pro -
pa ga ce fa šis mu. Ne smě la se vy sta vo vat a až na ne pa tr né vý jim ky3 se o ní v čes ko slo ven ském od bor -
ném tis ku ne psa lo. V za hra ni čí si ce vy šlo ně ko lik stu dií o pro ble ma ti ce poš tov ní ho sty ku s te re zínským
ghet tem, ba da te lé však mě li jen ome ze ný pří stup k pů vod ním pra me nům a ně kte ré ar chi vy jim by ly zce -
la ne pří stup né. To se při ro ze ně od ra zi lo i v ma lé in for mo va nos ti, z níž vze šla řa da le gend, kte ré se ko lem 
te re zínské při pouště cí znám ky i ko lem poš tov ní ho sty ku s te re zínským ghet tem vy tvo ři ly. 

V ná sle du jí cích od stav cích shr nu je me vý sled ky po drob né ho zkou má ní ar chiv ních ma te ri á lů i zku še -
nos ti fi la te listických znal ců a spe cia li zo va ných sbě ra te lů s nejrozší ře nější mi tra do va ný mi hod no věr ný -
mi i mylný mi in for ma ce mi a le gen da mi o te re zínské při pouště cí znám ce, tak jak by ly uve řej ně ny v mi -
nu lém vy dá ní té to kni hy, a doplňu je me je o řa du po znat ků zís ka ných v po zděj ší do bě. 

„Exis tu jí do ko na lé pa děl ky te re zínských zná mek tiš tě né po vál ce z čás ti pů vod ní tis ko vé des ky o čty -
řech známko vých po lích (od říz nu tý hor ní ro ho vý čtyřblok), kte rou od ne sl ne zná mý ně mec ký důs toj ník
z Tis kár ny ban ko vek Ná rod ní ban ky pro Če chy a Mo ra vu kon cem ně mec ké oku pa ce. Před tím, než mu
byl frag ment des ky vy dán, vy rýpl z něj ry tec Jindra Schmidt na kaž dém desko vém po li dvě okén ka v jed -
nom z dom ků v po za dí ob ra zu znám ky.“ 4

To to tvr ze ní se ob je vu je ve vět ši ně ma te ri á lů pub li ko va ných po ro ce 1945 na té ma te re zínských 
při pouště cích zná mek a ko res pon du je s ním i zá znam se psa ný v ro ce 1975 ve Stát ní tis kár ně ce nin (je 
vy obra zen v ka pi to le Při pouště cí znám ky), v němž od po věd ný pra cov ník po tvr zu je pře dá ní čás ti tis ko vé
des ky. Nám však žád ný pa dě lek, který by byl zho to ven z čás ti pů vod ní tis ko vé des ky, ne byl dosud před -
lo žen a ani jsme ne na lez li pra men, v němž by byl ta ko vý to pa tisk vě ro hod ným způ so bem po psán a do -
lo žen. Pro to se při klá níme k ná zo ru, že po kud sku teč ně do šlo k popsa né mu předání části desky (bez ohle-
du na pravdivost tvrzení o údajném vy rýpnu tí oké nek, kte rým mě la být od li še na), ne by ly z ní žád né tis ky
dodatečně zho to ve ny a uve de ny na trh. Při shro maž Ro vá ní pod kla dů ke dru hé mu vy dá ní té to kni hy se
nám sice po da ři lo ob je vit exemplář, kte rý do mněn ce o zho to vo vá ní pa tisků z ny ní ne zvěst né čás ti tis ko -
vé des ky - včet ně tvr ze ní o vy rýpnu tých okéncích - zdánlivě nasvědčuje. Přesto ani v tomto případě nejde
o patisk, ale jen o dokonaleji zhotovený padělek (který po pi su je me v té to ka pi to le v čás ti Pa děl ky).

„Tis ko vé lis ty při pouště cích zná mek tiš tě né z des ky o čty řech známko vých po lích, se řád ko vým zoubko -
vá ním (Řz) 10 3/4, na lis tech pa pí ru stej né ho roz mě ru ja ko tis ko vé lis ty o 25 znám kách, jsou do da teč né, po
vál ce vy tiš tě né ne úřed ní no vo tisky zho to ve né čes kým fi la te listickým znal cem R. Gilbertem.“

Ten to ná zor až do po lo vi ny osm de sá tých let za stá val ně mec ký fi la te listický zna lec Max Mahr, kte rý do -
kon ce znám ky a tis ko vé lis ty se Řz 10 3/4 ozna čo val ja ko pa děl ky. V dů sled ku spo rů o ná hra du ško dy za
tak to ozna če né znám ky, kte ré by ly před tím pro dá ny ja ko pra vé v auk cích praž ským stát ním pod ni kem
PO FIS, pro ved li znal ci PO FI Su v ro ce 1985 po drob né srov ná ní pa pí ru, le pu, bar vy a tis ku zná mek se Řz
10 1/2 po chá ze jí cích z tis ko vých lis tů o 25 znám kách a zná mek se Řz 10 3/4 po chá ze jí cích z tis ko vých
lis tů o 4 znám kách. Vý sled kem byl zá věr, že s vý jim kou roz mě ru zoubko vá ní ne ní me zi obě ma sku pi na mi
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zná mek žád ný roz díl a jsou iden tic ké. Do kla dy z ar chi vů zpřístupně ných po ro ce 1989 pak po tvr di ly, že
znám ky s obě ma roz mě ry zoubko vá ní by ly zho to ve ny v Tis kár ně ban ko vek Ná rod ní ban ky pro Če chy
a Mo ra vu v Pra ze v červ nu ro ku 1943, ja ko sou část ce lé za káz ky na vý ro bu te re zínských zná mek. Na tom -
to zjiš tě ní nic ne změ ni la ani sku teč nost, že na zá kla dě nej no věj ších po znat ků - ze jmé na dí ky iden ti fi ka ci
drob ných des ko vých vad v ob ra zu jed not li vých známko vých po lí - jsme moh li kon sta to vat, že prá vě ta vy -
říznu tá část pů vod ní tis ko vé des ky, z níž by ly uve de né lis ty o 4 znám kách zho to ve ny, se v tis kár ně ne do -
cho va la (by la od tud údaj ně vy dá na před kon cem ně mec ké oku pa ce) a je jí dal ší osud je pro za tím 
ne zná mý. 

„Na tis ko vém lis tu o 25 znám kách se na chá zí jed na znám ka s vý raz nou desko vou va dou.“
Až do po lo vi ny ro ku 2003 nám ne by la žád ná znám ka s vý raz nou desko vou va dou zná ma. Vzhle dem

k to mu, že ce lý ná klad te re zínské znám ky byl s nej vět ší prav dě po dob nos tí vy tiš těn pou ze z je di né tis -
ko vé des ky, ne po klá da li jsme na le ze ní des ko vé va dy ani v bu douc nu za prav dě po dob né. Při stu diu 
ob ra zů jed not li vých známko vých po lí tis ko vých lis tů 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, se nám ale za po mo ci vel kých zvětše nin po da ři lo na řa dě
po lí zjis tit růz ně vý raz né (vět ši nou však drob né) cha rak te ris tic ké od liš nos ti, kte ré jsme pro za tím ozna -
či li sou hrn ným ná zvem des ko vé va dy (ne ní vy lou če no, že ně kte ré z nich mo hou být v bu douc nu - po 
pří pad ném ob jas ně ní okolností je jich vzni ku - ozna če ny do kon ce i ja ko ty py). Nej vý raz něj ší z těch to
des ko vých vad jsou blí že po psá ny ve stej no jmen né čás ti té to ka pi to ly.

„… u nor mál ní ho tis ko vé ho lis tu jsou znám ky od se be na výš ku i šíř ku vzdá le ny 4,5 mm, kdež to u pro -
pa gan dis tic kých čtyřblo ků je me ze ra me zi znám ka mi pou ze 4,2 mm.“ 5

Jak sa mot né znám ky tak i pro pa gač ní arší ky pro Čer ve ný kříž by ly tiš tě ny z jed né (pů vod ně ce lé a
po zdě ji roz ře za né) tis ko vé des ky a vzdá le nos ti me zi znám ka mi jsou v obou pří pa dech na pros to stej né. 
Ji nak je to mu však u ně kte rých pa dělků těch to arší ků, k je jichž zho to ve ní by lo po uži to mon tá že ob ra zu
čtyř jed not li vých zná mek, kde ší ře me ze ry mů že být od liš ná.

„V obra ze znám ky je ukryt mo no gram je jí ho au to ra.“
V le vém dol ním ro hu ob ra zu znám ky, nad pra vou čás tí pís me ne H v ná pi su, jsou čá ry při po mí na jí cí

pís me na FC. Po kud sku teč ně jde o zá měr ně vy tvo ře ná pís me na a ne o na ho di lý shluk čar, moh lo by
pís me no F být ini ciá lou au to ra znám ky B. Fojtáška, pro pís me no C vy svět le ní za tím chy bí. 

„Pra vost ra zít ka u po uži tých při pouště cích zná mek lze ur čit po dle ná zvu poš ty, pro to že ži dov ští
ode sí la te lé moh li zá sil ky po dá vat pou ze u kon krét ně ur če ných pošt. Ra zít ka z ji ných pošt jsou buL
do da teč ně otiš tě ná (ante da to va ná) ne bo do kon ce pa dě la ná.“

To to tvr ze ní by pla ti lo pou ze za před po kla du, že ode sí la te li ba lí ků do Te re zí na by li vý hrad ně Ži dé. Pří -
jem ci při pouště cích zná mek a ode sí la te li ba lí ků by li však (i když v ne po měr ně men ší /a mož ná do kon -
ce i jen ne pa tr né/ mí ře) i ne ži dovští oby va te lé pro tek to rá tu, pro kte ré ome ze ní při po dá vá ní zá si lek ne -
pla ti la a ba lík moh li k pře pra vě po dat na kte ré ko liv pro tek to rát ní poš tě při jí ma jí cí ba lí ko vé a ba líčko vé zá -
sil ky. Ji nou otáz kou jsou ra zít ka z pošt le ží cích v Su de tech, kte rá se na po uži tých znám kách ta ké vy sky -
tu jí. Ta dy jde vět ši nou sku teč ně o do da teč né, z fi la te listických dů vo dů pro ve de né otis ky, ve směs na
znám ky bez le pu ne bo na znám ky po ško ze né. Před pis o po uží vá ní při pouště cích zná mek se to tiž vzta -
ho val pou ze na ba lí ko vé zá sil ky z pro tek to rá tu a Su de ty pat ři ly k říš ské mu úze mí, od kud se ba lí ky ode -
sí la ly bez při pouště cí znám ky. Snad pou ze v prv ních dnech po za ve de ní při pouště cích zná mek moh li
ode sí la te lé z pro tek to rá tu, byd lí cí na hra ni ci se Su de ty, v oje di ně lých pří pa dech pro ne zna lost před pi su
ode slat ba lík z poš ty le ží cí v Su de tech.

„Při pouště cí znám ky do stá va li věz ňo vé v ghet tu ne bo by ly pro dá vá ny po 10 ko ru nách.“
Vy dá vá ní při pouště cích zná mek pří jemcům zná mek v pro tek to rá tu by lo bez plat né a by lo pro vá dě no

do de tai lu propra co va ným způ so bem. Ne po uži té při pouště cí znám ky ne moh li věz ňo vé ob dr žet; při -
pouště cí znám ky na le pe né na do šlých ba lí cích, kte ré ne do pa tře ním ne by ly poš tou ora zít ko vá ny, ne -
smě li (a ani ne moh li) věz ňo vé ni ko mu po slat k opě tov né mu po uži tí. Na víc by ba lík s na le pe nou, ile gál -
ně z ghet ta pro pa šo va nou při pouště cí znám kou ne byl věz ni do ru čen, pro to že je ho ode sí la tel ne byl za -
psán v se zna mu pří jem ců zná mek, po dle kte ré ho se do šlé ba lí ky vy dá va ly. 

„Exis tu jí ne bez peč né ne zoubko va né i zoubko va né pa děl ky te re zínských zná mek i pa děl ky pro pa gač -
ních arší ků pro Čer ve ný kříž.“

V mi nu lém vy dá ní jsme uved li, že všech ny do sud před lo že né pa děl ky zná mek i pro pa gač ních arší ků
pro Čer ve ný kříž jsou jen ne umě lý mi na po do be ni na mi níz ké ho stup ně ne bez peč nos ti. Jsou tiš tě ny knih-
tiskem ze štoč ků zís ka ných pře fo togra fo vá ním pů vod ních zná mek. Od ori gi ná lu se znač ně od li šu jí pa pí -
rem, bar vou i kres bou, u zoubko va ných zná mek i zoubko vá ním, u zná mek s le pem i le pem. Od té do by
se však na na šem tr hu ob je vi ly no vé, vý raz ně ne bez peč něj ší pa děl ky; i o nich po drob ně ho vo ří me v té to
ka pi to le v čás ti Pa děl ky. 
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1943, 10. července. Balíková připouštěcí známka pro ghetto Terezín.
Návrh B. Fojtášek podle obrazu F. Šimbery. Knihtisk, vytištěno v Tiskárně
bankovek Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze; papír kvalitní,
hladký, mírně nažloutlý, na zadní straně s hladkým lesklým lepem; 
Řz 10 1/2 (A), část nákladu nezoubkovaná (B), resp. Řz 10 3/4 (C).
Tisková forma:  25 známkových polí (A nebo B - rozměr tiskového listu
233 x 170 mm) nebo 4 známková pole (B nebo C - rozměr tiskového listu
233 x 170 mm, resp. C - rozměr tiskového listu 132  x 110 mm). 
Náklad neuveden, odhadujeme 100.000 kusů. Platnost do 6. 5. 1945.

A - Řz 10 1/2 SS S (S) SSx1 g (S)x2 m D D3 D4

1A  tmavě zelená ........ 6.000 2.800 1.500 3.800 7.500 1.500 1.500 7.500 25.000 40.000
- s okrajem ........... 7.000 3.500 2.000 4.000 7.800 1.800 1.800 8.500 27.000 45.000
- rohový kus ......... 7.500 3.700 2.400 4.200 9.000 2.200 2.200 12.000 50.000 80.000
- « / L .............. 14.000 7.600
- rohová « / L ... 15.000 8.400
- 3páska ............... 21.000 11.500
- rohová 3páska ... 23.000 12.500
- J ...................... 29.000 16.500
- J s okrajem ...... 30.000 16.700
- rohový J ........... 35.000 17.000
- TL (25)7 ............. 400.000 *                                                                                                                       

krajina u Terezína

Odchylky perforace (Řz 10 1/2) SS S (S) g m D

1A-Dz  tmavě zelená - dvojité zoubkování na jedné straně ... 12.000 8.000 5.000
1A-Sn  tmavě zelená - svisle nezoubkovaná ........................ 14.000 9.200 5.800 15.000 3.600 20.000

- s vodorovným okrajem ................... 15.000 10.000 6.500 16.000 4.000 22.000
- rohový kus ..................................... 17.000 12.000 8.000 18.000 5.000 25.000
- vodorovná dvoupáska ..................... 30.000       
- vodorovná rohová dvoupáska ......... 32.000      
- vodorovná třípáska ......................... 45.000      
- vodorovná rohová třípáska .............. 47.000      

1A-Vn tmavě zelená - vodorovně nezoubkovaná .................. 14.000 9.200 5.800 15.000 3.600 20.000
- se svislým okrajem ......................... 15.000 10.000 6.500 16.000 4.000 22.000

B - Nezoubkovaná SS S (S) SSx1 C - Řz 10 3/4 SS S (S) SSx1 m5

1B tmavě zelená ...... 8.000 4.000 2.500 4.000 1C tmavě zelená 12.000 8.000 4.500 6.000
- s okrajem ........ 8.500 4.300 2.700 4.500
- rohový kus ...... 9.000 4.500 3.000 5.100
- « / L ............ 16.000 8.200 - « / L ..... 24.000 12.000
- rohová « / L 19.000 9.700 
- 3páska ............ 24.000 12.400
- rohová 3páska 30.000 14.300
- J ................... 38.000 16.500 - J ............ 50.000 25.000
- J s okrajem ... 39.000 17.500
- rohový J ........ 40.000 18.300
- TL (25)7 ..........400.000 * -,-                                                                                   
- TL (4)7 ............ 60.000 40.000 25.000 30.000 - TL (4)7 ..... 60.000 45.000 25.000 30.000

- TL (4)8 ..... 54.000 42.000 20.000 26.000 50.000
1 - 5 viz Značky na konci kapitoly; 7 formát TL 233 x 170 mm; 8 formát TL 132 x 110 mm. * viz poznámka na str. 178.
TL (4) nebo TL (25) = celý tiskový list s uvedením počtu známek v něm obsažených. 
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Zkusmé tisky SS S (S)
IB světle zelená, A.. 15.000 10.000 7.000

- s okrajem.......... 15.500 10.500 7.200
- rohový kus........ 16.000 11.000 7.500
- « / L................ 30.000
- rohová « / L ... 32.000
- 3páska.............. 46.000
- rohová 3páska.. 48.000
- J....................... 62.000
- J s okrajem ..... 63.000
- rohový J .......... 65.000

IIA černá, Řz 10 1/2 . 15.000 10.000 7.000
- s okrajem.......... 15.500 10.500 7.200
- rohový kus........ 16.000 11.000 7.500
- « / L................ 30.000
- rohová « / L ... 32.000
- 3páska.............. 46.000
- rohová 3páska.. 48.000
- J....................... 62.000
- J s okrajem ..... 63.000
- rohový J .......... 65.000

IIB černá, A.............. 20.000 15.000 10.000
- TL (4)7 ............... 100.000

IIIB-DT tmavě zelená,   
A, dvojitý tisk...... -?- -?- -?-

Literatura (např. katalog Michel) tuto známku uvádí, 
a proto jsme ji zařadili i do minulého vydání této pub-
likace. Protože nám však dosud nebyla předložena,
rozhodli jsme se její záznam prozatím vyřadit.

SS S (S)
IIIB-PDT tmavě zelená, A, 

převrácený dvoj. tisk 15.000 10.000 7.500
- dvoupáska........ 32.000
- čtyřblok............. 65.000
- TL (25)7 ............. 480.000 *

IIIC-ZZ tmavě zelená, Řz 10 3/4, s neúplným,
dvojitým či vícenásobným zoubkováním

- známka............. 12.000 8.000 6.500
- TL (4)7 ............... 50.000 40.000

Jsou známy částečně i vícenásobně zoubkované TL:
s pouze jednou vodorovnou řadou zoubkování
nahoře, s úplným zoubkováním s dvojitou řadou
zoubkování nahoře, s mnohonásobným svislým
zoubkováním apod. 

IVB zelená, A, odlišná kresba - „slabé mraky“
- známka............. 25.000 20.000 15.000
- s okrajem.......... 26.500 20.500 15.500
- J....................... 100.000 60.000
- J s okrajem ..... 105.000 63.000

Kresba tohoto zkusmého tisku je stejná jako u
vydaných známek,  pouze čáry prokreslující oblaka na
obloze jsou výrazně slabší. Barva tohoto zkusmého
tisku má sytější odstín než barva vydané známky. Část
známých kusů má silně poškozený (stržený) lep nebo
jsou bez lepu. 

VB tmavě zelená, A, na žlutém papíru bez lepu
- známka............. 10.000
- TL (4)9 ............... 45.000

Všechny varianty pásek a bloků známek, resp. zkusmých tisků, s různými kombinacemi známek s okra-
ji a rohy, které lze vytrhat či vystříhat z tiskového listu o 25 známkách a z tiskového listu o 4 známkách,
mohou existovat a bylo by možné sestavit jejich kompletní katalog. U řady z nich však dnes sice víme,
že ve své době existovaly, avšak důkaz o tom, zda se dochovaly, dosud nemáme. Proto v katalogu
uvádíme pouze ty jednotlivé známky a zkusmé tisky, a takové jejich pásky, bloky a celé tiskové listy,
jejichž existence je věrohodně popsána a doložena; u pásek a bloků pak pouze ty z nich, u kterých to
má praktický sběratelský a obchodní význam. Předně jsou to dvoupásky a čtyřbloky, a to bez okraje,
s okrajem a rohové, které jsou všechny (v různé míře) tradičním předmětem sběratelského zájmu. Vedle
nich uvádíme i třípásky, jejichž zastoupení ve studijních sbírkách je důležité jako důkaz, že předmětné
známky pocházejí z tiskového listu o 25 známkových polích a nikoliv z tiskového listu o 4 známkových
polích. Pokud se zachovaly i celé tiskové listy, uvádíme i je. Ocenění pak provádíme pouze u těch položek,
které se vyskytují na trhu (u vzácně se vyskytujících položek jsme cenu stanovili odhadem - je uvedena
kurzivou). U ostatních (existujících, ale na trhu se nevyskytujících) místo ceny uvádíme -.-. U 1A-Dz a 1A-
Vn jsou nám známy pouze jednotlivé kusy; bloky a pásky nebyly zatím předloženy. U 1A-Sn jsou známy
pouze jednotlivé kusy a vodorovné dvou a třípásky; svislé pásky ani bloky nebyly dosud předloženy.

Při oceňování nepoužitých známek a zkusmých tisků s lepem uvádíme samostatně ceny za svěží a s
nálepkou pouze u jednotlivých známek. U pásek a bloků uvádíme pouze ceny za svěží. Je samozřejmé,
že může existovat mnoho kombinací, např. různé pásky a bloky sestávající ze svěžích známek i známek
se stopou po nálepce, avšak tyto kombinace pro jejich velký počet a malý výskyt neoceňujeme, jejich
cenu je však možné odvodit porovnáním s cenami uvedenými v příslušných kategoriích u jednotlivých
variant. Podobně je možné postupovat např. u známek s modrým škrtem z tiskárny, které nejsou svěží, atd. 

TL (4) nebo TL (25) = celý tiskový list s uvedením počtu známek v něm obsažených. * TL (25) se na trhu vyskytují jen
výjimečně a bylo by tedy správnější uvést v jejich cenových záznamech značku -,-. Abychom však přiblížili 
cenovou relaci, o níž se domníváme, že se v ní jejich ceny mohou pohybovat, zařadili jsme alepoň jejich odhad.  
7 formát TL 233 x 170 mm; 9 formát TL cca 113 x 180 mm. 
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Datum vydání neoznámeno, snad po 10. červenci 1943. Propagační aršíky pro Červený kříž. Čtyřblok
nezoubkovaných připouštěcích známek pro ghetto Terezín v zelené nebo hnědé nebo černé barvě, na
listu silnějšího nažloutlého papíru bez lepu, formátu 169 x 130 mm, s dole uprostřed vytištěným
pořadovým číslem v červené barvě (u zelených a hnědých) resp. v černé barvě (u černých) aršíků.
Náklad neuveden, odhadujeme 600 až 1.000 kusů v hnědé a černé barvě, do 100 kusů v zelené barvě
(i když se vyskytují exempláře s vyšším pořadovým číslem). Bez poštovní platnosti.

Aršíky (S) m6

PrA1a hnědá / červená..... 12.000
b černá / černá ......... 12.000
c zelená / červená .... 100.000 70.000

Známky vystřižené z aršíků (S)
ZPrA1a hnědá..................... 1.500

b černá...................... 1.500
c zelená .................... 10.000

Pro tisk aršíků byly použity dvě odříznuté horní rohové části původní tiskové desky o 25 ZP. Aršíky 
v hnědé a v černé barvě byly tištěny z “levé” části a obsahují tedy ZP 1, 2, 6 a 7 (s DV na 2. a 7. ZP);
aršíky v zelené barvě byly tištěny z “pravé” části a obsahují tedy ZP 4, 5, 9 a 10 (bez uvedených DV).

s DV (černý, hnědý) bez DV (zelený)

6 s razítkem z ochoty Bohušovice nad Ohří v březnu 1945.


