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Doposud se ve fi latelistické literatuře uvádělo, že u spěšné známky 2h 
červenofi alové byly použity k přetisku SO 1920 archy, vytištěné pouze 
dvěma tiskovými deskami z celkového počtu čtyř existujících desek. 
Původní náklad známky činil 266 170 archů po 100 známkách, tj. 26 
670 000 známek. Dnes víme, že určité množství archů bylo opatřeno 
přetiskem SO 1920, přičemž byly použity archy s otisky všech čtyř tis-
kových desek, a to 3 800 archů, tedy 380 000 známek. Z toho je patrné, 
že 2h spěšná známka byla přetištěna pro plebiscitní území v množství 
pouhých 1,5% původního nákladu! Tento počet platí souhrnně pro 
modrý i černý přetisk, přesný vzájemný poměr obou verzí však nezná-
me. Z dochovaného výskytu uvedených známek však víme, že známek 
s černým přetiskem je mnohem méně.

Specializované katalogy uvádějí, že původní archy pro přetisk SO 
1920 byly tisknuty pouze 1. a 2. tiskovou deskou, dokonce „Monogra-
fi e“, díl 4 z roku 1986 zmiňuje pouze 2. tiskovou desku. V současné 
době již víme díky bádání sběratelů, a to především Ing. Antonína Jan-
dovského (objev přetištěného archu z 3. tiskové desky) a Zdeňka Filípka 
(objev přetištěného archu z 4. tiskové desky), že z původního nákladu 
známky 2h byly opatřeny přetiskem SO 1920 archy, tištěné všemi 4 
deskami. Pro úplnost dodávám, že jsou doloženy archy z 1. a 2. tiskové 
desky, které se vyskytují poměrně často bez ohledu na přetiskové desky 
A/1 a A/2 v modré barvě, méně však v černé barvě přetisku. Dále jen 
po jednom archu z 3. tiskové desky s modrým přetiskem a ze 4. tiskové 
desky s černým přetiskem SO 1920.

Doložené přetiskové desky A/1, A/2 na arších ze všech čtyř původ-
ních tiskových desek známky 2h spěšná SO 1920:

Přetisková deska A/1:
1.TD varianty ,,A“ - modrý přetisk (ex Jandovský)
1.TD varianty ,,B“ - modrý přetisk (ex Tovačovský)
1.TD varianty ,,A“ - černý přetisk (ex Tovačovský)
2.TD varianty ,,A“ - modrý přetisk (ex Jandovský)
2.TD varianty ,,A“ - černý přetisk (ex Tovačovský)
4.TD varianty ,,A“ - černý přetisk (ex Filípek)
Přetisková deska A/2:
1.TD varianty ,,A“ - modrý přetisk (ex Filípek)
1.TD varianty ,,B“ - modrý přetisk (ex Tovačovský)
1.TD varianty ,,A“ - černý přetisk (ex Filípek)
2.TD varianty ,,A“ - modrý přetisk (ex Filípek)
3.TD varianty ,,A“ - modrý přetisk (ex Jandovský)

Další nálezy rozhodně nelze vyloučit, proto prosím všechny sběrate-
le, kteří se zabývají touto problematikou nebo pouze vlastní výše uve-
dený materiál, aby mne kontaktovali na adresu redakce. Děkuji.
            Zdeněk Filípek
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Kompletní arch 2h spěšné SO 1920 ze 4. TD, varianty „A“, přetisková deska A/1, černý přetisk. Typické deskové vady pro tuto tiskovou desku 
jsou na známkových polích 8, 20, 37, 38, 67, 79, 99, viz „Monografi e“, díl 4, str. 440.

V kruhu detail na 99 ZP 2h spěšné SO 1920 s černým přetiskem, arch ze 4. TD, kde důležitým znakem pro tuto tiskovou desku je desková 
vada na 99 ZP – u hodnotové číslice vpravo je bílá skvrna.

REKAPITULACE TISKOVÝCH DESEK SPĚŠNÝCH ZNÁMEK 2H 
ČERVENOFIALOVÁ S PŘETISKEM SO 1920.


