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Deskové vady (DV) a opakující se tiskové vady - drobné nedotisky (TV)
Až do po lo vi ny ro ku 2003 nám v kresbě terezínských balíkových připouštěcích známek ne by la známa
žád ná výrazná odchylka. Vzhle dem k to mu, že celý jejich ná klad byl vy tiš těn pou ze z je di né tis ko vé
des ky,  po klá da li jsme na le ze ní des ko vé va dy v bu douc nu za málo prav dě po dob né. Při podrobném 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 deskové vady (DV) a opakující se tiskové vady - drobné nedotisky (TV). Ne -
ní přitom vy lou če no, že ně kte ré z DV 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. 

Po vytištění celého nákladu tiskových listů o 25 známkách byly z tiskové desky vyříznuty oba horní
rohové čtyřbloky. Z “levého” byly vytištěny všechny zkusmé tisky a známky v TL (4) a dále propagační
aršíky v černé a hnědé barvě. Z “pravého” byl vytištěn pouze propagační aršík v zelené barvě. I všech-
ny tyto tisky nesou DV a opakující se TV charakteristické pro příslušná ZP původní TD (25).

Nej vý raz něj ší dosud identifikované deskové vady (DV) a opakující se tiskové vady (TV) vyobrazujeme.

Ve skupině teček v levém horním rohu známky se dole vyskytují bu; 1 nebo 2 tečky. Na TD se však u všech
ZP nacházely 2 tečky, z nichž jedna (horní) se na ZP 1, 3, 4, 8, 11, 16, 18 a 23 obvykle neotiskovala.

DV ZP 2 - nepřerušená 4. čára odspoda mezi kmeny stromů („skvrna“) - příplatek 10 %
DV ZP 3 - krátká čárka navíc v dolní části pravého „rákosu“ - příplatek 15 %
DV ZP 6 - chybějící tečka v obloučku malého oblaku - příplatek 10 %
DV ZP 7 - tečka navíc vlevo nahoře pod rámečkem známky - příplatek 10 %
DV ZP 11 - prodloužená čárka v pravém oblaku - bez příplatku 
DV ZP 13 - téměř nepřerušené čárky v pravém oblaku - bez příplatku
DV ZP 14 - tečka navíc uprostřed pravého oblaku - bez příplatku
DV ZP 24 - bod navíc na bílé části kmenu („suk na kmenu“) - příplatek 20 %

Pro studijní účely dále přinášíme zvětšená vyobrazení všech 25 ZP původního tiskového listu.
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ZP obsažená i ve všech TL (4) a v PrA1a, b ZP obsažená i v PrA1c

Otisk tiskové desky o 25 polích (s označením ZP a s vyznačením později odříznutých horních rohových čtyřbloků).

ZP 1


