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Padělky známek a aršíků
Žádné novotisky z původní tiskové desky ani jejích částí nebyly zhotoveny a nejsou nám známy ani
patisky z její nezvěstné odříznuté části. Z padělků se vyskytují pouze celkové a částečné padělky ke
škodě sběratelů, a to známek i propagačních aršíků pro Červený kříž. V současné době  jsou nám
známy celkové padělky známek vytištěné knihtiskem nebo ofsetem z desky vyrobené reprodukcí jed-
notlivých pravých známek (méně zkušeného sběratele mohou zmýlit). Vyskytují se nezoubkované i
zoubkované, s lepem i bez lepu, jednotlivě nebo ve svislém dvanáctibloku či listu s 25 známkami (a
menších blocích a páskách z nich vystřižených či vytržených), někdy i s padělaným otiskem poš-
tovního razítka. Celkové padělky propagačních aršíků pro Červený kříž jsou vytištěné knihtiskem nebo
ofsetem z desky vyrobené reprodukcí hnědého či černého pravého aršíku (včetně příslušných DV).
Vyskytují se jako celé aršíky i jako jednotlivé z něj vystřižené známky. Většina dosud předložených
padělků známek i aršíků má poměrně nízký stupeň nebezpečnosti. K jejich rozpoznání obvykle postačí
porovnání s bezpečně pravou známkou. Výjimkou je pouze v nedávné době předložený padělek
skupiny C, jehož nebezpečnost je vyšší. Hlavní rozdíly mezi pravými známkami a nám doposud
známými padělky uvádíme v tabulce na str. 196 a na vyobrazeních.

Z částečných padělků se nejčastěji vyskytuje padělaný lep u pravých nepoužitých známek, a to buF v
celé ploše (u známek uniklých razítkování) nebo v části známky (obvykle v rohu, za který byla známka
lehce přilepena na formuláři, se kterým byla zaslána příjemci). Vyskytují se i známky s odstraněnou stopou
po nálepce. Pravý lep známek je kvalitní, hladký, homogenní, silně lesklý, mírně nažloutlý, bez jakékoliv
struktury. Zoubky  známek s pravým lepem končí na omak měkkými, při zvětšení neprůsvitnými vlákny.
Zoubky známek s padělaným lepem končí na omak tvrdými, při zvětšení sklovitými průsvitnými vlákny.
Nezoubkované známky s pravým lepem mají při silném zvětšení (cca 30x) při pohledu na "hranu" známky
papír neprůsvitný, do kterého lep neprostupuje a tvoří na něm jasně ohraničenou vrstvu; u známek
s padělaným lepem lep obvykle na „hraně“ prostupuje do masy papíru a papírová vlákna jsou sklovitá.

Vyskytují se i jednotlivé známky vystřižené z pravých propagačních aršíků pro Červený kříž
s padělaným (dodatečně provedeným) Řz 10 1/2, bez lepu nebo s padělaným lepem. Vyskytují se i
pravé  propagační aršíky v hnědé nebo černé barvě s padělaným lepem.

U pravých známek, původně neupotřebených či uniklých orazítkování, se velmi často vyskytují
dodatečně otištěná antedatovaná razítka nebo razítka padělaná. Pravá razítka musí být z pošt na území
protektorátu přijímajících balíkové a balíčkové zásilky, s dvojjazyčným německým a českým domicilem
a s datem z období od 10. července 1943 do 6. května 1945 (i když mohou existovat i případy, že
připouštěcí známky byly nalepeny i na balíkové zásilky, které přicházely až do srpna 1945, než byla
ukončena repatriace bývalých vězňů). Na skutečně upotřebených známkách bývá obvykle jeden, někdy
i dva otisky razítka, často nekvalitně provedené, těžké i rozmazané. Otisky razítek většího či menšího
průměru a odlišné úpravy než protektorátní razítka z příslušného období, razítek s jednojazyčným
označením domicilu, razítek z pošt mimo území protektorátu (zejména ze Sudet, s výjimkou pošt v
místech ležících při hranici s protektorátem v prvních týdnech po zavedení připouštěcích známek) a
razítek s datem před 10. 7. 1943 či po 6. 5. 1945 jsou zpravidla dodatečně provedené či padělané. 

Vyskytují se padělané výstřižky z obalů balíků, na kterých jsou obvykle použity pravé, původně ne-
orazítkované připouštěcí známky bez lepu, většinou poškozené. Balicí papír pravých výstřižků je obvykle
hnědý nebo nahnědlý, nekvalitní, nehlazený, silný. Pokud je balicí papír výstřižků kvalitní, hladký, jsou
výstřižky obvykle padělané, stejně jako pokud v UV záření jsou v balicím papíru (ve větší míře) zřetelná
vlákna obsahující opticky zjasňující přísady.

Při nákupu připouštěcích známek, zejména razítkovaných a na výstřižcích nebo průvodkách, doporu-
čujeme vyžadovat atest pravosti vystavený důvěryhodným znalcem.
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Padělek aršíku skupiny B

Padělek aršíku skupiny A

Ukázka některých padělků, nejčastěji se vyskytujících na našem trhu.

TL (25) padělků skupiny B

všechna ZP mají stejné znakyZP 1 je postaveno šikmo

TL (12) padělků skupiny A
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S
rovnávací tabulka znaků pravých znám

ek a aršíků a některých nejčastěji se vyskytujících padělků

Znám
ky

pravá znám
ka

padělky skupiny A
padělky skupiny B

padělky skupiny C
papír

- na denním
 světle

bílý až slabě nažloutlý
nažloutlý

slabě nazelenalý 
nažloutlý

- proti světlu
hom

ogenní, s m
álo 

nehom
ogenní, se světlejším

i 
nehom

ogenní, se světlejším
i

hom
ogenní

zřetelným
 rastrem

a tm
avším

i m
ísty (m

apy), 
a tm

avším
i m

ísty
s jasně zřetelným

 rastrem
 

ze světlejších bodů
- pod U

V lam
pou

neobsahuje opticky zjasňující 
obsahuje m

alé m
nožství 

neobsahuje opticky zjasňující 
neobsahuje opticky zjasňující 

látky, v U
V záření barva 

opticky zjasňujících látek,
látky, v U

V záření hnědý
látky, v U

V záření hnědý
papíru nevykazuje zm

ěny 
v U

V záření m
odro-červený

lep
kvalitní, hladký, velm

i lesklý
hladký se slabě zřetelným

kvalitní, hladký, velm
i lesklý

? (znám
e pouze kusy bez

lepu)
svislým

 rastrem
, lesklý

vodorovné linky na obloze
nepřerušované

často přerušované
většinou nepřerušované

většinou nepřerušované
barva znám

ky
tm

avě zelená
žlutozelená 

zelená 
olivově zelená

tisková form
a

25 nebo 4 znám
ková pole

12 znám
kových polí

25 znám
kových polí

? (znám
e jen jednotlivé kusy)

velikost obrazu znám
ky

35,8 x 24,7 m
m

35,8 x 25 m
m

36,1 x 25 m
m

35,8 x 24,7 m
m

vzdálenost m
ezi znám

kam
i 

- vodorovně
4,2 - 4,4 m

m
5 - 5,2 m

m
4,2 m

m
? (znám

e jen jednotlivé kusy)
- svisle

4,3 - 4,4 m
m

5,1 - 5,4 m
m

4,1 m
m

? (znám
e jen jednotlivé kusy)

zoubkování
A

: cca 10 1/2
1

přesně 10 1/2
10 1/2

10
C

: cca 10 3/4
2

prům
ěr perforačních otvorů

1 - 1,1 m
m

1,1 - 1,2 m
m

1,1 m
m

cca 1,3 m
m

P
ropagační aršíky

pravé propagační aršíky
padělky skupiny A

padělky skupiny B
papír na denním

 světle
kvalitní, nažloutlý, hladký,

nažloutlý, drsnější, 
nažloutlý, drsnější, 

"průsvitný" 
"neprůsvitný"

"neprůsvitný"
papír proti světlu

bez rastru
s pravidelným

 rastrem
nehom

ogenní, 
ze světlejších bodů

s „m
ram

orováním
“

tisk
čistý, jem

ný, 
velm

i hrubý, se slitým
i 

hrubší, s m
írně 

se zřetelným
i detaily

či chybějícím
i detaily

slitým
i detaily

vodorovné linky na obloze
nepřerušované

přerušované
většinou nepřerušované

číslování
číslice s ostrým

 
číslice se zaobleným

číslice s kom
binovaným

zakončením
zakončením

ostrým
 i zaobleným

 zakončením
1

přesně nam
ěřeno 120 perforačních otvorů na 23 cm

 délky perforační lišty, tzn. 10,43 perforačního otvoru na 2 cm
 délky lišty (tedy cca 10 1/2). 

2
přesně nam

ěřeno 44 perforačních otvorů na 8,1 cm
 délky perforační lišty, tzn. 10,86 perforačního  otvoru na 2 cm

 délky lišty (tedy cca 10 3/4).


