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NOVINKY ČESKÉ POŠTY

Vojenské poštovní letadlo na lince Praha – Bratislava
Název emise: Historické dopravní 

prostředky – letadlo AERO A-14 ČSA
Den vydání: 20. 1. 2017
Hodnota: 32 Kč; kat. č.: 914
Rozměr známk. obrazu: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Petr Ptáček
Rytec FDC: Bohumil Šneider
Tisk: PTC, Praha
Druh tisku: plnobarevný OF 
Tisková forma: 4x 50
Náklad: 1 mil.
FDC: OTp; Tisk: PTC, Praha; Náklad: 3 400 ks

Vždycky když vidím na nové známce historické
letadlo, vybaví se mi oblíbená knížka mého dětství – O
letadélku Káněti. Napsal ji Bohumil Říha a já měl vydání
s ilustracemi Rudolfa Švába. Jako mladý filatelista
jsem si lámal hlavu, jestli má něco společného s Jaro-
slavem Švábem, autorem předlohy pěti známek ze
série Hrady a zámky 1960; když jsem se později
spřátelil s jeho synem Pavlem, rovněž grafikem a zpě -
vákem skupiny Olympic (vzpomínáte? – píseň Hvězda
na vrbě), zapomněl jsem se ho na to zeptat. Jiná vy-
dání zase ilustrovala Helena Zmatlíková, jejíž skřítek Pi-
trýsek z Aškenazyho Putování za švestkovou vůní se
na známce na rozdíl od Káněte objevil. Letadélko Káně
byl ale jednoplošník, zatímco to na nové známce je o
něco starší a má o pár křídel více.

Jmenuje se Aero A-14 a šlo o jedno z prvních čes -
koslovenských letadel (po modelu Aero Ae-01), i když
zatím ne tuzemské konstrukce – vyráběno bylo v
licenci německé firmy Hansa und Brandenburgische
Flugzeugwerke. Vycházelo tedy z osvědčených mo -
delů téže firmy používaných v rakousko-uherské armá -
dě, které nově vzniklá armáda československá chtěla
nakoupit, ale zabránila jí v tom Spojenecká komise. Šlo
o stroje v podstatě univerzální, používány byly k vojen-
ským i civilním účelům. Technické detaily si každý
může najít na internetu, náš jako filatelisty spíše zajímá,

že nedlouho po jejich zavedení
do provozu byly přeloženy k
vojenské přepravní skupině,
kde s nimi v roce 1923 byly za-
hájeny pokusné lety z Prahy do
Bratislavy, tedy první lety pro-
váděné stroji naší výroby. Šlo o
vojenskou leteckou poštovní

linku, jejíž provoz lze dokumentovat aerofilatelisticky.
I když by doba vzniku letadla mohla svádět k domněn -

ce, že jeho vyobrazení už na našich známkách vyšlo
bezmála před sto lety, v podobě přetisků leteckých
emisí 1920 a 1922, není tomu tak – první Aera A-14 pře-
vzala čs. armáda až koncem srpna 1922. Ty dávné pře-
tisky tedy zřejmě zobrazují jiné stroje, což snadno
zjistíte na první pohled - jde totiž o modernější jedno-
plošníky. 

Příležitostná razítka

270 05 Milostín: sv. Valentýn; 9.-14. 2. (P. Sivko)
601 00 Brno 1: Květiny na známkách Botanická zahra -

da PřF MU Brno 1; 11.-24. 2.; PPP: 11., 12. a 16. 2.
v areálu Botanické zahrady (9 - 16 h)    (J. Punčochář)

602 00 Brno 2: Česká vědecká stanice J. G. Mendela
v Antarktidě, Masarykova univerzita, 63°48'02"S,
57°52'57"W, 10. výročí, Brno 2; 20.-24. 2.; PPP: 22. 2.
v aule PřF MU, Kotlářská 2 (16 - 18 h). (J. Král)

110 00 Praha 1: Klub ilustrátorů, Praha 1: 25. 2.; 
PPP v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2 (9 - 15 h)

(B. Šafková)
742 66 Štramberk: 150 let pošty Štramberk; 15.-17. 3.

(J. Padrta)
594 01 Velké Meziříčí: XV. valný sněm, Junák – český

skaut, Velké Meziříčí; 25. 3. (V. Marek)

Cenné nálepky Apost s přítiskem

Příležitostné R-nálepky

601 00 Brno 1: Brno 1 VF 110; 10. – 19. 2.
277 43 Chlumín: Chlumín 150r. pošty; 15. – 28. 2.
742 66 Štramberk: Štramberk 150r.pošty; 13. – 24. 3.

601 00 Brno 1: JUDr. Velen Fanderlik, Starosta Juná-
ka, skautský spisovatel, člen zahraniční armády,
vůdce exilových skautů, zakladatel skautingu v Brně,
11. 2. 1907 – 110 let od narození – 11. 2. 2017; od 10. 2.

277 43 Chlumín: 150 let pošty 1867 – 2017; od 15. 2.
742 66 Štramberk: 150 let pošty Štramberk

16. 3. 1867 – 16. 3. 2017; od 13. 3.
410 01 Lovosice 1: Křest známky Porta Bohemica;

od 21. 4.

Kresebná výzdoba obálky dne vydání zobrazuje Aero
A-14 při pohledu zdola, jak bychom ho viděli, kdyby se
nám vznášelo nad hlavou. V razítku je zakomponováno
logo jeho vý-
robce – praž-
ské firmy Aero.
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