
Stěžejní akcí k pořádání lodní pošty se měla stát
přehlídka české a světové filatelie Biennale
Prestige Philately Clubu Prague. Málem se tak
nestalo, protože v pátek 18. 12. 2020 přešla
Česká republika do 4. stupně PES, ačkoliv
bodově má vlastně našlápnuto již na poslední
a nejvyšší 5. stupeň. Pomohla tomu ale vládní
výjimka pro Národní muzeum, která umožnila
Biennale konat i přes nouzový stav a 4. stupeň,
který fakticky zavírá výstavy a muzea.

Náhradní termín v neděli 20. 12. 2020 umožnil
„spustit“ i příležitostné poštovní razítko na Hlavní
poště v Praze, v Jindřišské ulici 14. Vpravo jej
vidíte na reprodukci prvního pamětního listu
společnosti PHILATELY BOHEMIA, který je
v naší dnešní nabídce. Pamětní list má formát A5
a nese dvě poštovní známky a sice naši vlastní
známku M/S Florentina a doplatní známku na
známce pro Biennale „50 na 50“ společnosti
PPCP. Na spodní části je embosované logo naší
společnosti (suchotisk). Pamětní list je číslován
1-200. Celou čtvrtinu nákladu odkoupila
společnost PPCP pro své propagační účely.
Luxusní provedení na grafickém papíru šamoa
s 300kovou gramáží tiskla Tiskárna Hradištko
a na zakázku jej připravila a orazítkovala Postfila
Praha. Prodejní cena je stanovena na 800 Kč.

Druhý pamětní list (reprodukce na následující
straně 8) je věnován více lodi M/S Florentina,
která má akční radius svých plaveb od Děčína po
Prahu. Příležitostná známka (20 Kč) Porta
Bohemica ukazuje její voní plavební dráhu.
I tento pamětní list oslavuje Den lodní pošty, jinak
o něm platí vše co bylo řečeno výše. Prodejní
cena je stanovena na 500 Kč.

Další novou položku tvoří analogická dopisnice (Cartes
Maximum) motorové lodě Florentina. Podařilo se vydat ji
v trojdokonalosti námětu, tedy vlastní známka s lodí,
pohlednice s lodí a razítko s lodí. Cartes Maxima je
vyobrazena rovněž na následující straně 8 vlevo dole.
Prodejní cena byla stanovena na 98 Kč.

Vedle těchto 3 nových položek je v omezeném počtu
připraveno několik desítek celistvostí s příležitostným

razítkem Dne lodní pošty 20. ledna 2020 a s příležitostnou
R nálepkou. Připraveny jsou dvě varianty celistvostí, na
dopise a na pohlednici M/S Florentina. Cena je stanovena
stejná 98 Kč za 1 zásilku. Viz položky 0113 a 0114.

Na straně 12 je přehledná tabulka všech 14 při-
pravených položek lodní pošty, která Vám přehledně
umožní rozhodnutí co si od nás objednáte. Všechny
položky budou opakovány do jejich vyprodání.
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Reprodukce v pravém sloupci: Zde jde o kompletní emisi vlastních
známek PPCP, kterou oslavují právě konané Biennale 2020. Celý
arch těchto známek je v prodeji za 20 000 Kč, jednotlivé známky
po jednom kuse pak za 500 Kč. My jsme je použili v sounáležitosti
s příležitostným poštovním razítkem a příležitostnou R nálepkou.
Vznikl téměř unikátní poštovní doklad - celistvost - která prokazuje
konání Dne lodní pošty v neděli 20. prosince 2020 v pražském
Národním muzeu 
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První dopis byl odeslán z velitelství Ponorkové eskadry
22 (Submarine squadron 22 / SUBRON 22) sídlící na

námořní základně La Maddalena na Sardinii. Tato
eskadra existovala jen v létech 1972-2008 a byla součástí
Atlantické flotily U.S. Navy. Mimo ponorek byla součástí
této jednotky i mateřská loď ponorek USS Simon Lake
(AS-33), z jejíž paluby
byla předmětná zprá-
va odeslána. Tato loď
byla uvedena do
provozu v roce 1964
a provozována až do
roku 1999, kdy byla
stažena ze služby.
V roce 2015 byla
převedena do záložní
flotily Námořnictva ve
Virginii, kde je jejím
úkolem poskytování
logistických služeb
v případě přírodních
katastrof či jiných kri-
zových situací.  

Loď USS Simon Lake
nejprve sloužila jako
mateřská loď ponorek
v Ponorkové eskadře
14 dislokované ve
Skotsku. Od roku 1971
sloužilo toto plavidlo

nejen americkým ponorkám, ale bylo osazeno i balistický-
mi střelami - nejprve systémem Poseidon, od roku 1979
pak dokonce mezikontinentálními balistickými střelami.
V letech 1987-1991 byla loď na základně Holy Loch ve

Skotsku. V roce 1992 byla povolána loď zpět do USA,
odkud se roku 1993 vydala do Středomoří, kde se stala
součástí již zmíněné Ponorkové eskadry 22. 

V Itálii plavidlo sloužilo až do roku 1998, kdy se účastni-

MÁLO ZNÁMÁ LODNÍ POŠTA

Mezi běžnými americkými celinami jsem objevil dvě zajímavé celistvosti - služební zásilky lodí
Amerického vojenského námořnictva z roku 1993. Pojďme se na ně podívat společně.

Současné americké lodě

LUBOR KUNC

USS Simon Lake (AS-33) spolu se dvěma ponorkami                   (zdroj: www.aboutsubs.com)



Po vypuknutí Války v Zálivu roku 1991 se
plavidlo přemístilo ze Středozemního moře
do Perského zálivu, kde se stalo součástí
4. námořní výsadkové brigády. Po něko-
likaměsíčním nasazení se loď vrátila zpět do
Středomoří, kde působila především v ital-
ských vodách. Právě v této době odeslala
vyobrazenou zásilku. V roce 1995 bylo
plavidlo staženo do USA, kde se stalo
součástí rezervní flotily. Definitivně
vyřazeno ze služby bylo roku 2000 a násle-
dující rok bylo potopeno jako cvičný cíl při
námořních manévrech.   
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lo mise „Operation Southern Watch“ v Perském zálivu.
Úkolem této námořní operace bylo odstrašení Iráku pod
vedením Saddáma Hussaina, který průběžně vyhrožoval
sousedním státům vojenskou invazí. Americké lodi proto
patrolovaly v Perském zálivu a monitorovaly zde pohyb
vojenských plavidel. Po skončení své účasti na operaci se
USS Simon Lake vrátila na svou základnu na Sardinii,
odkud roku 1999 odplula do USA ke svému vyřazení
z aktivní služby.

Druhá obálka obsahovala služební sdělení odeslané

z tankové výsadkové lodi USS La Moure County (LST-
1194). Toto plavidlo mělo za úkol dopravit k pobřeží
obrněné výsadkové jednotky a bezpečně vyložit přís-
lušníky Námořní pěchoty na místě určení. 

Loď La Moure County byla uvedena do provozu v roce
1971. Po svém zařazení do služby se stala součástí
Atlantické flotily a jejím mateřským přístavem se stala
základna Little Creek ve Virginii. Během své činnosti se
loď plavila především v Karibském a Středozemním moři.

Výsadkové obrněné vozidlo LVPT-7 pro 25 vojáků a 3 členy posádky;
používané od roku 1977
(internetové zdroje:  www.navysite.com a www.wikimedia.org)

USS La Mounte County (LST-1194) sklápějící
vyloďovací plošinu

Denně ve světě filatelie

http://expo-net.blogspot.com/
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Obr. 1 - kompletní arch, položka VS
0101

Obr. 2 - kompletní arch Specimen,
položka VS 0102

Obr. 7 - pohlednice lodi Florentina,
položka VS 0107

Obr. 12 - Cartes Maximum, položka
VS 0112

Obr. 13 a 14 - Den lodní pošty -
celistvosti, položka VS 0113, 0114

Obr. 10 - pamětní list PPCP, po-
ložka VS 0110

Obr. 11 - pamětní list Florentina,
položka VS 0111

Obr. 8 - pohlednice lodi s kašetem
„Koronavirus - přeloženo“, položka
VS 0108

Obr. 9 - známkový sešitek ke 155
letům pražské lodní dopravy, po-
ložka VS 0109

Obr. 3 - embosovaný arch (suchotisk viz obrázek  vpravo - pohled z rubu
archu), položka VS 0103

Obr. 4, 5, 6 -  Jednotlivé známky v násobcích 5 ks - 15 ks, 10 ks a 5 ks,
položky VS 0104, 0105 a 0106
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PHILATELY BOHEMIA s.r.o.            Prodejní položky k dispozici ode dne 20. 12. 2020

Bankovní spojení: 2901854344 / 2010

IČ: 094 23 931 DIČ: Nejsme plátci DPH

Písemná adresa: Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2

E-maily: lodniposta@post.cz b.janik@outlook.cz

Telefony: Břetislav Janík, jednatel  -  777 321 992 Jan Hamza, jednatel  -  605 550 496 

VS 0101 2000 KčČistý arch VZ TL 0108 M/S Florentina

VS 0102 1800 KčArch VZ TL 0108 M/S Florentina Specimen

VS 0103 1800 KčEmbosovaný arch VZ TL 0108 M/S Florentina (slepotiskový otisk loga společnosti)

VS 0104 1080 KčJednotlivé známky v násobcích 5 ks - 15 ks 

VS 0105 720 KčJednotlivé známky v násobcích 5 ks - 10 ks 

VS 0106 360 KčJednotlivé známky v násobcích 5 ks - 5 ks 

VS 0107 10 KčPohlednice lodě M/S Florentina

VS 0108 98 KčPohlednice lodě M/S Florentina s kašetem „Vltavská lodní pošta / Koronavirus - přeloženo“

VS 0109 750 KčZnámkový sešitek s 10 vlastními známkami ke 155 letům pražské lodní dopravy

VS 0110 800 KčPamětní list PB + Biennale PPCP v omezeném nákladu 200 ks (+ vlastní známka PPCP)

VS 0111 500 KčPamětní list PB M/S Florentina v omezeném nákladu 200 ks (+ známka Porta Bohemica)

VS 0112 98 KčCartes Maximum M/S Florentina

VS 0113 98 KčDen lodní pošty 2020 (příležitostné razítko + příležitostná R nálepka) R dopis

VS 0114 98 Kč  Den lodní pošty 2020 (příležitostné razítko + příležitostná R nálepka) R pohlednice

- 84 KčPoštovné za R zásilku, balné
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potřeby / Redaktor: Břetislav Janík / Copyright © PHILATELY BOHEMIA 2020 

Přejeme Vám

příjemné prožití vánočních
svátků

a hodně zdraví
v roce 2021

Břéťa Janík a Honza Hamza
PHILATELY BOHEMIA s.r.o.


