ZNALECK¡ HLÕDKA

Novodobé padělky hlubotiskových přetisků

Unikátní příčka?

O tom, ûe n·kupy na internetu mohou p¯inÈst i nep¯Ìjemn· p¯ekvapenÌ, se p¯esvÏdËilo uû mnoho sbÏratel˘ ñ a teÔ k nim pat¯Ì i n·ö dlouholet˝ Ëten·¯ ze
Slovenska. Na internetovÈ aukci Aukro koupil nÏkolik vysok˝ch hodnot p¯etiskovÈ emise Slovensk˝
öt·t 1939, u nichû bylo sice na prvnÌ pohled pod lupou vidÏt, ûe nejde o knihtiskovÈ padÏlky (p¯etisky
nemÏly ful·û a dokonce vykazovaly nerovnÈ okraje
pÌsmen a ËÌslic, coû povaûoval za charakteristick˝
znak hlubotisku), kdyû n·m je vöak p¯eloûil k prohlÌdce, pod mikroskopem se uk·zalo, ûe jde o dovednÏ
zhotovenÈ padÏlky z poËÌtaËovÈ tisk·rny. PadÏlatel
sice pouûil mÈnÏ bÏûn˝ jemn˝ rastr a v p¯ÌpravÏ se
pokusil k tisku vyseparovat jen Ëervenou barvu,
p¯esto se mu nepoda¯ilo odstranit ûlut˝ stÌn, kter˝ ji
prov·zÌ. Ten p¯i zvÏtöenÌ bÏûnou lupou sice nenÌ
skoro vidÏt, ale pod mikroskopem jej spat¯Ìme snadno. Znalec sice takov˝ padÏlek pozn· na prvnÌ
pohled podle jin˝ch znak˘, ale pro mÈnÏ zkuöenÈho
sbÏratele jde o dobr˝ zp˘sob, jak si pomoci s·m.
NenÌ p¯itom t¯eba kupovat sloûitÈ a drahÈ za¯ÌzenÌ,
naprosto staËÌ mikroskop o nÏmû jsme referovali
v minulÈm ËÌsle (nÏkolik Ëten·¯˘ uû n·m napsalo, ûe
si ho koupili a velmi se jim osvÏdËil!).
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P¯esnÏ p¯ed 11 lety, ve F2/2000, P. Folprecht zakonËil sv˘j Ël·nek Zn·mka 500 h HradËany s p¯evr·cen˝m Ëern˝m p¯etiskem SO 1920 ˙vahou: Dosud
jsou zn·my zn·mky jen s II. typem spir·ly. ExistujÌ
vöak i s I. typem spir·ly (tedy ze ZP 32 a 35/2) nebo
II. typem p¯ÌËky? Kr·tce ñ M·te ji? OdpovÏÔ by totiû
napomohla objasnit, kolik tÏchto vz·cn˝ch zn·mek
vzniklo, zda jich byl p¯etiötÏn cel˝ arch, nebo jen jeho Ë·st, pop¯. jak velk·. NynÌ jsme odpovÏdi o kousek blÌû. Byl n·m totiû p¯edloûen exempl·¯ se stejn˝m charakteristick˝m obtiskem, ale s II. typem p¯ÌËky. Jde o zn·mku z 15. ZP, Ëemuû odpovÌd· nejen sama dlouh· p¯ÌËka, ale i dalöÌ znaky tohoto pole.

P¯evr·cen˝ p¯etisk by mÏl logicky poch·zet z 86.
ZP p¯etiskovÈ desky. V TovaËovskÈho Monografii
snadno zjistÌme, ûe toto pole z TD A/2 (a A/3) nese
charakteristickou deskovou vadu p¯etisku ñ skvrnu
(bod) v hornÌ Ë·sti pÌsmene S (SO). A ta se takÈ na
zkoumanÈ zn·mce nach·zÌ. A protoûe zn·mka II.
typu p¯ÌËky je v archu z 2. TD jen jedna, jde nejspÌö
o unik·t - vzhledem ke vz·cnosti v˝skytu tÏchto
zn·mek a jejich vz·jemnÈ podobnosti (charakteristick˝ obtisk) nep¯edpokl·d·me, ûe by jich bylo p¯etiötÏno vÌce neû arch, a moûn· dokonce jen jeho
Ë·st. I tak jde ale o povzbuzenÌ pro dalöÌ sbÏratele.
P¯ÌËku tedy m·me ñ a co I. typ spir·ly?
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