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Přetiskové emise známek Bosny a Hercegoviny
Na rozdíl od poštovní správy pro Rakousko, kdy se pošta bránila 

přetiskování známek z obavy před možnými padělky, poštovní správa 
pro Bosnu a Hercegovinu se rozhodla využít nespotřebované hodnoty 
výplatních známek emisí 1906 a 1912 k přetiskům v letech 1914 až 
1918. Ve všech případech se jednalo buď o příplatky učené k dobročin-
ným účelům nebo k využití známek po zvýšení poštovních tarifů.

U všech emisí se jednalo o hodnoty s největším nákladem 2 h, 5 h a 
10 h, kde bylo možné využít velké zásoby nespotřebovaných známek. 
U emise 1906 tiskárna po uplynutí doby platnosti znehodnotila dosud 
vytištěné archy jednak přeškrtnutím barevnou tužkou, jednak prodě-
ravěním.

Znehodnocení zbytků známek tiskárnou.
Zásob hodnot 5 a 10 h bylo později použito k přetiskům pro dobročin-

né účely v letech 1914, 1915 a 1916, u hodnoty 2 h k přetisku letopočtem 
1918 pro dofrankování zásilek po zvýšení tarifů o 2 h.

PŘETISK 1914 (I. vydání)
Důsledky válečných události a zejména zvýšené válečné výdaje byly do 

určité míry kompenzovány zavedením příplatků k výplatním známkám. 
Ministerstvo obchodu rozhodlo opatřit známky emise 1906 přetiskem 
s údajem letopočtu 1914 a příplatkem 7 h na známce 5 h a příplatkem 
12 h na známce 10 h. Přetisk byl proveden knihtiskem v červené barvě 
v dvouřádkovém provedení deskou o 50 ZP (uspořádání 5x10). Výplatní 
hodnota zůstávala stejná jako na původní známce. Příplatek byl určen 
ve prospěch válečných invalidů a sirotků.

      Známka kat. č. 89           Známka kat. č. 90
Známky byly vydány 1. listopadu 1914 v nákladu  100 tis. kusů (7 h) 

a 250 tis. kusů (12 h).
Vzhledem k sazbě a kresbě číslic „1“ a „4“ u letopočtu lze rozlišit 

u číslice „1“ tři typy označené A, B, C a u číslice „4“ rovněž tři typy 
označené I, II, III.

TYP A          TYP B            TYP C TYP I          TYP II           TYP III

Kresba číslice „4“ se v letopočtu vyskytuje také ve třech variantách:
typ  I – úzká „4“ nahoře uzavřená  42x v archu
typ II – široká „4“ nahoře uzavřená   7x v archu (ZP 1, 22, 26, 27, 34, 36 a 39)
typ III – číslice „4“ nahoře otevřená 1x v archu – ZP 29 

Kresba číslice „1“ se vyskytuje ve třech variantách:
A – normální kresba
B – široká patka a delší prohnutý praporek, rovně ukončený dole
C – krátký praporek a úzká patka

U hodnoty 7 h/5 h se typy číslice „1“ vyskytují u letopočtu 1914, 
u hodnoty 12 h/10 h navíc i u číslice „12“, a to ve všech kombinacích.

  18. ZP (typ I) 19. ZP (typ I) 20. ZP (typ I)
  28. ZP (typ I) 29. ZP (typ III) 30. ZP (typ I)
  38. ZP (typ I) 39. ZP (typ II) 40. ZP (typ I)

Spojené typy I-III číslice „4“ ve svislých třípáskách devítibloku známek 12 h/10 h.

DESKOVÉ VADY PŘETISKU
Díky sazbám přetisku je možné prakticky popsat každé známkové 

pole. Hlavní odchylky uvádí následující tabulka.

hodnota 7 h/5 h – přetisková deska I (vše I. typ kromě ZP1 - II. typ)

 ZP popis deskové vady
 1 a 4 silnější číslice „1“ a „4“
 16 „r“ v Heller umístěno výše
 17 dvojtečka za letopočtem „1914“
 19 první „1“ se zalitým zobáčkem
 21 první  „1“ s krátkou patkou
 24 druhé „l“ v Heller kratší
 35 příčka v „H“ umístěna uprostřed písmene
 42 druhé „l“ v Heller se zobáčkem
 44  slabá tečka za „1914“ (později bez tečky)
 48 nedotisk horní části levého dolního čtverečku u „1914“

hodnota 12 h/10 h – přetisková deska II  (vše I. typ)
 ZP popis deskové vady
 1 a 4 silnější „1“ a „4“ *
 11 nedotisk horní části levého čtverečku
 14 vzdálenost nápisů přetisků 2,75 mm místo 1,25 mm
 17 dvojtečka za „1914“ *
 19 první „1“ se zalitým zobáčkem *
 21 první  „1“ s krátkou patkou * 
 35 příčka v „H“ umístěna uprostřed písmene *
 42 druhé „l“ v Heller se zobáčkem *
 44  slabá tečka za „1914“ (později bez tečky) *
 45 nedotisk celé horní části letopočtu
  *jako u desky I


