expertisé zkoušený
explication vysvětlivka
exposition de timbres-poste výstava
émis vydaný
émission emise, vydání
émission de bienfaisance dobročinné vydání
émission locale místní vydání
émission officielle úřední vydání
émission provisoire pour utiliser les émissions
anterie vydání výpotřební
épaisseur du papier tloušťka papíru
épaule rameno
épreuve tisk zkusmý, tisková zkouška
épreuve de luxe tisk výsadní
épreuve en noir černotisk
étroit úzký
fabrication výroba
face líc
falsification padělek
falsification au détriment de la poste padělek ke
škodě pošty
feuille list
feuille d' impression arch tiskový
feuille de guichet arch přepážkový
feuille důimpression tiskový arch
feuillet de luxe výsadní tisk
filigrane průsvitka
foncé tmavý
forme důimpression forma tisková
gauche levý
gomme lep
gomme vergée pruhování na lepu
gouvermental státní
grand velký
grandeur velikost
graveur rytec
gravure rytina
gravure sur bois dřevoryt
gravure sur cuivre mědirytina
gravure hlubotisk
gris šedá
gris olive šedoolivová
gris-bleu šedomodrá
gris-brun šedohnědá
gris-noir šedočerná
gris-vert šedozelená
gris-violet šedofialová
guichet postal poštovní přepážka
hachure šrafování
haut vysoký
horizontal ležatý, vodorovný
impression tisk
impression de planche en taille douce ocelotisk z
plochy
impression double dvojitý tisk
impression en relief ražební tisk

impression en taille douce měditisk
impression floue slitý tisk
impression incolore slepý tisk
impression manquante tisk vynechaný
impression multiple tisk vícenásobný
impression offset ofset
impression pâle bledý tisk
impression rotative en taille douce ocelotisk rotační
impression spéciale tisk zvláštní
impression sur la gomme tisk na lepu
impression triple tisk trojitý
imprimé tiskopis
incolore bezbarvý
indication de la valeur označení hodnoty
indication de valeur par bande počítadlo
inofficiel neúřední
inscription nápis
inutilisé nepoužitý
inversé obrácený
inversé en renversé obráceně převrácený
irrégulier nepravidelný, nestejnoměrný
jaune žlutá
jaune-brun žlutohnědá
jaune-olive žlutoolivová
jaune-orange žlutooranžová
jaune-vert žlutozelená
large široký
lettre dopis
ligne de séparation dělící linka
ligne trait,čára
ligne-guide de couleur značka kontrolní barevná
limité omezený
lithographie kamenotisk
long dlouhý
maculature makulatura
maculature de fabrication výrobní makulatura
marge okraj
marque de contrôle kontrolní značka
marque de planche desková značka
mat matný
matrice matrice
millésime letopočet
mince tenký
modifié změněný
moleteur moletér
molette moleta
monnaie měna
multicolore vícebarevný
multiple mnohonásobný
neuf svěží
noir černá
noir-brun černohnědá
noir-gris černošedá
noir-violet černofialová
nombre počet
nouveau nový
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nuance de couleur barevný odstín
numéro číslo
numéro de planche číslo deskové
oblique šikmý
oblitération razítko
oblitéré poštovně použitý, použitý, znehodnocený
razítkem
odontométre zoubkoměr
office postal pošta
officiel úřední
olive olivová
olive-vert olivovozelená
or zlatá
orange oranžová
orange-brun oranžovohnědá
orange-jaune oranžovožlutá
orange-rouge oranžovočervená
paire tęte-bęche dvojice protichůdná
pandelette dentelée zoubkovaný přívěsek
papier papír
papier cotelé papír zvrásněný
papier couché křídový papír
papier filigrane papír s průsvitkou
papier mélangé de fils de soie papír žilkovaný
papier teinté papír zbarvený
papier uni hlazený papír
particularité zvláštnost
partie část
partiellement částečný
pâle bledý
percage průpich
perforation dírkování
perforation důenterprise perfin
perforation perforace
petit malý
période de validité doba platnosti
planche d´impression deska, tisková deska
pli du papier přeložka, složka, záložka
point bod
point de repére bod rozměřovací
polychrome vícebarevná
position dahns la feuille známkové pole
position dans la feuille aršíkové pole
position de bloc pole aršíkové
position de timbre dans la feuille pole známkové
poste aérienne pošta letecká
poste militaire polní pošta
premier vol první let
précurseur předběžná známka
privé soukromý
prix cena
prix de la série cena řady
prix důamateur cena záliby
quadrillé mřížkovaný
recommandé doporučený
regravé prorývaný

remarque poznámka
repére nápichová značka
retouche retuš
reversé převrácený
réforme monétaire měnová reforma
régulier pravidelný
réimpression novotisk
réparé opravený
rond kulatý
rouge červená
rouge-brun červenohnědá
rouge-orange červenooranžová
rouge-violet červenofialová
rouleau de timbres svitková úprava
sans défaut irréprochable bezvadný
sans gomme bez lepu
se-tenant soutisk, spojený
semblable podobný
sensible citlivý
série řada, série
signe značka
signe de graveur rytecká značka
signe důexpertise zkušební značka
sorte de papier druh papíru
sous-type podtyp
spécimen vzor
stock restant zbytek nákladu
sujet motiv
surcharge nátisk, přetisk
surface du papier povrch papíru
surtaxe příplatek
symetrique souměrný
tarif sazba
taxe doplatné, poplatek
technique d´impression technika tisková
territoze území
théme námět
timbre avec perforation d´enterprise známka s
příplatkem
timbre commémoratif pamětní známka
timbre coupé dělená známka
timbre de bienfaisance dobročinná známka
timbre de délivrance doruční známka
timbre de poste aérienne letecká známka
timbre de service služební známka
timbre dentelé zoubkovaná známka
timbre exprés spěšná známka
timbre inachevé nehotová známka
timbre non dentelé nezoubkovaná známka
timbre non émis nevydaná známka
timbre obliteré upotřebená známka
timbre oblitéré známka upotřebená
timbre pour journaux novinová známka
timbre provisione známka výpomocná
timbre provisoire výpomocná známka
timbre provisoire de poste aérienne letecké provi-

3

