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Zkou manou znám ku při klá dáme postupně k na tiště ným obráz kům zoubko vá ní, až se
s některým z nich kry je. Rozměr zoubko vá ní je uve de n zpra vid la s přes nos tí na čtvr -
ti ny. V řa dě pří pa dů byl pro perforaci ve vo do rovném a ve svis lém smě ru po užit ji ný
roz měr zoubko vá ní. U zná mek, je jichž vý ro ba by la po zna me ná na nouzo vý mi pod -
mín ka mi (například emi se Hrad ča ny), by lo po uži to k zoubko vá ní stej ných zná mek ví -
ce růz ných perfo ro va cích stro jů s různými velikostmi a vzdálenostmi jehel. Roz díl
v zoubko vá ní mů že mít vel mi vý znam ný vliv na ce nu znám ky. Za tím co nej lev něj ší
va ri an ta sto jí ně ko lik ko run, mů že být „stej ná znám ka“ se vzác ným zoubko vá ním
aukčním ku sem za de sít ky ti síc ko run. Pro příklady se stačí po dí vat do ka ta lo gu.

„Stejné“ znám ky
s jem ným a hrubým zoubko vá ním
(horní i dolní obrázek).

Znám ky
s vý raz ně
de centro va nou
perfo ra cí.

Svitko vé znám ky
perfo ro va né jen na dvou
stra nách. Znám ky s chy bě jí cími perfo račními otvo ry.

Za 2. svě to vé vál ky vy da li v Již ní Af ri ce
znám ky ma lé ho (úspor né ho) for má tu.
Pro to že by ly po uži ty do sa vad ní per fo rač ní rám ce určené pro větší
známky, je zoubko vá ní provedeno vždy jen po ob vo du dvo ji ce
ne bo tro ji ce zná mek, kte ré jsou pak od se be od dě le ny prů se kem.
(Na obrázku je průsek schematicky vyznačen v detailu.)

Exis tu jí do kon ce znám ky (např. Bos ny a Her ce go vi ny
z do by ob sa ze ní Ra kous kem), u nichž má zoubko vá ní
na kaž dé ze čtyř stran ji ný roz měr.
Tím, že všech ny per fo rač ní jeh ly ne jsou ab so lut ně
v jed né přím ce, vzni ka jí vy chý le né per fo rač ní otvo ry.
Po kud se ně kte rá jeh la zlo mí, pří sluš ný per fo rač ní ot -
vor chy bí. Ta ké ty to vý rob ní va dy za jí ma jí spe cia li zo -
va né sbě ra te le. Ne přes ným se ří ze ním perfo rační ho za -
ří ze ní vzni ka jí znám ky de centro va né, u nichž ně kdy
za sa hu je zoubko vá ní až do ob ra zu znám ky.
Znám ky ne mu sí být vždy cky perfo ro va né na všech
stra nách. V ně kte rých pří pa dech jde o chyb nou funk ci
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Ukáz ka různých ty pů zná mek
s portrétem T. G. Masaryka, vydaných
k jeho 75. narozeninám v roce 1925.

Aršík OSN s re pro duk cí ok na
od Mar ka Cha galla roz dě le nou na šest růz ně
vel kých zná mek od dě le ných prů se kem,
aby perfo ra ce ne ru ši la vzhled arší ku.
(Průseky jsou schematicky vyznačeny bílou
přerušovanou čarou.)

perfo rační ho za ří ze ní (například vy ne cha ný úder u řádko vé ho zoubko vá ní). Jin dy je to však úmy sl ně. Čas to bý va jí
nezoubkované stra ny u svitko vých zná mek a u známko vých se šitků ně kdy chy bí perfo ra ce na vněj ším ob vo du.
Zoubko vá ní ne ní je di ným mož ným způ so bem, usnad ňu jí cím od dě lo vá ní poš tov ních zná mek. Jed no duš ším způ so bem
je prů sek, pro seknu tí pa pí ru sou sta vou ten kých no ží ků. Pro seknu tí má nej čas tě ji tvar krát kých čá rek, ji né for my prů -
se ku se po dle tva ru na zý va jí stříško vi tý, pi lo vi tý, obloučko vý ne bo vlnko vý. Z čes ko slo ven ských zná mek by ly prů se -
kem oddě lo vá ny znám ky po vá leč né ho Ko šic ké ho vy dá ní.
Prů sek je v ně kte rých pří pa dech po uží ván u arší ků ne bo v pří pa dech, kdy je ob raz roz dě len na ví ce zná mek, aby moh -
ly být jed not li vé znám ky od dě le ny a perfo ra ce ne ru ši la cel ko vý do jem.

Co mů že fi la te listu na znám kách za jí mat

Prů sek
je způ sob od dě lo vá ní
zná mek pře ru šo va ným
pro seknu tím pa pí ru
sou sta vou ten kých no ží ků.

Typ
je pod stat ný, pra vi del ně se
opa ku jí cí roz díl v kres bě
znám ky, vznik lý v prů bě hu
zho to ve ní tis ko vé for my
ja ko dů sle dek zvo le né
tis ko vé tech ni ky ne bo
pra cov ní ho po stu pu.

Desko vá va da
je ru ši vý pr vek v ob ra zu
znám ky na ur či tém po li
tis ko vé des ky; vzni ká
v dů sled ku skry té va dy
ne bo po ško ze ním ma te ri á lu.

FI LA TE LISTU, kte rý se spe cia li zu je na stu di um všech zná mek da né
ze mě ne bo jen ně kte rých jejích známko vých emi sí, mů že na znám kách
za jí mat vlast ně všech no. V pří pa dě po uži tí jed no duš ší tis ko vé tech ni ky je
sko ro kaž dá znám ka v archu ji ná a v ně kte rých pří pa dech lze ur čit po dle
cha rak te ris tic kých od chy lek kaž dé jed not li vé známkové po le. I u dneš ní -
ho, v pod sta tě vel mi do ko na lé ho tis ku, však vzni ka jí na znám kách za jí -
ma vos ti, kte rým fi la te lis té prá vem vě nu jí po zor nost.
Po kud do jde k po ško ze ní ob ra zu znám ky v ně kte ré fá zi pří pra vy ne bo
po uži tí tis ko vé des ky, vzni ká desko vá va da. Pod stat ný, pra vi del ně se
opa ku jí cí roz díl v kres bě znám ky ozna ču jí fi la te lis té ja ko typ. Co bu de
ozna čo vá no ja ko typ, je vět ši nou otáz kou do ho dy a uzná ní, že roz díl je
oprav du pod stat ný. Po kud jsou znám ky růz ných ty pů vy tiš tě ny ved le se -
be v pře pážko vém archu, je jich spo je ní ozna ču je me ja ko spo je né ty py.
Ty py a des ko vé va dy jsou z hle dis ka poš tov ní ho po uži tí zná mek bez -
vý−z nam né, vel ký vý znam ma jí ovšem pro spe cia li zo va né sbě ra te le. Pro -
to je na jde te uve de né a oce ně né v ka ta lo zích.

V ně kte rých pří pa dech,
kdy by la vý znam něj ší
desko vá va da zjiš tě na
v prů bě hu tis ku, do šlo
k její opra vě na tis ko vé
desce. Exis tu je te dy na
stej ném známko vém po li
znám ka s va dou a s opra -
vou. Tuto opravu sběratelé
nazývají re tuš. Ně kdy
mů že být re tuš pří či nou
vzni ku ty pů.


