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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 

S e t k á n í  O l y m p s p o r t u  v  P r a z e  
   Podzimní setkání Olympsportu se uskuteční v sobotu 11.11.2017 v Praze od 10.00 hod. Tentokrát se 
sejdeme v budově Českomoravské konfederace odborových svazů na náměstí W. Churchilla  na Žižkově, 
nedaleko železničního Hlavního nádraží. Budova odborových svazů se nachází mezi stadiónem žižkovské 
Viktorky a Vysokou školou ekonomickou. Trasu k budově odborových svazů od hlavního nádraží máte 
vyznačenou na mapce. 
   Program setkání:  10.00 hod. Zahájení setkání, beseda se zápasníkem a bronzovým olympijským                   
                                                           medailistou Markem Švecem 
                              11.00 hod. Vzpomínka na OH 2016 – Josef Kočí, Radek Jásek 
                                       12.00 hod. Výměna filatelistických materiálů 
                              14.00 hod. Prohlídka výstavy Sport za Velké války na Vítkově, kterou   
                                                nás provede autor výstavy dr. Lomíček       
 

 

Světový veletrh olympijských sběratelů, Bratislava, 8.-10.9.2017 

JAK JSME BYLI V BRATISLAVĚ  
V srdci jak na obrázku Bratislavu mám… Tak 

praví píseň, kterou jsem si pobroukával, když jsme 
se dálnicí D1 spolu s Pepou Kočím v pátek před 
polednem blížili ke stolici slovenské metropole. 
Známé obrysy siluety bratislavského hradu, 
výstaviště, monumentální most a hlas, zapnutý v 
malé skříňce na palubní desce oznámil: „Zahněte 
doleva a ještě dvakrát doleva a jste na místě. Hotel 

GATE ONE Vás vítá.“ A skutečně, první, koho jsme  
potkali, byli Vojto Jankovič a Palo Ondráška. Pak už  
se to známými obličeji jen hemžilo. Dlužno však 
podotknout, že těch neznámých bylo více. Všichni 
se nacházeli ve velkém sále již zmíněného hotelu, 
který leží podle mého někde na východním okraji 
Bratislavy a obnáší kapacitou místo asi pro 400 
člověků. Bylo jich tam určitě okolo 350, stoly 
zarovnané výměnným materiálem a výměna i 
prodej už jely naplno. Odhadli jsme tak 30 % 
filatelie a zbytek ostatní artefakty sběratelské. 



55 
 

Slavnostní zahájení Veletrhu 
– první zleva prezident SOV – 
Anton Siekel, druhý zleva 
předseda organizačního 
výboru MUDr. Branislav 
Delej, třetí PhDr. Zdenka 
Letenayová – ředitelka 
Slovenského olympijského a 
sportovního muzea    
 
   Zdravíme se s řadou dalších 
přátel, které známe z dřívějška, 
přátelské objetí s presidentem 
AJCO, Romanem Babutem, 
z Francie dorazil starý dobrý 
známý Jean Pierre Piqot, až z arizonské metropole Mark 
Maestrone, ze Španělska caballero a president 
španělské olympijské akademie, Pablo Galan, bohatě je 
zastoupená Itálie v čele s presidentem Polo Pasqualem, 
nechybí ani sekretář AJCO Kryštof a sestavu doplňují 
domácí slovenští přátelé. To jsou ti, které známe, Ervín 
Smažák, Igor Banas, samozřejmě pokladník AJCO 
Branislav Delej (hlavní organizátor Veletrhu), později 
dorazí z jakési schůze i Peter Osuský, jenomže určitě víc 
než polovina jsou ti neznámí. Ať už z Číny, Japonska, 
Indie, Thajska, Turecka, Srbska, Norska, Německa, 
Chorvatska, Maďarska, Litvy, Rumunska, Holandska, 
Finska, Monaka, Švýcarska a já nevím odkud ještě. A 
všichni handlují, mění a kupují, prostě jak to na správné 
burze má být. 
   Odpoledne zasedal výkonný výbor AICO a na 
návštěvu dorazila delegace Slovenského 
olympijského výboru a autogramiádu jistí slovenští 
olympionici. Šestá hodina večerní vítá účastníky na 
návštěvě muzea tělovýchovy a sportu a na 
podvečerní projížďce ulicemi Bratislavy. V sobotu si 
účastníci mohou prohlédnout připravené položky 
aukce, připravené za účasti pracovníků 
olympijského muzea v Lausanne. V 11 hodin se 
dostaví nová skupina sportovců k podpisové 
autogramiádě. Odpoledne se uskutečnilo plenární 
zasedání zástupců členských zemí, pochopitelně i 
za naší účasti. 
Hlavní projednávané body: 
- představení a přijetí za členy AICO: LOKA Litva a 
PROLYMPO  Hamburg - obě  společnosti  memora- 
bilia 
- informace o připravovaném projektu digitalizace 
olympijské literatury a katalogů. Zde jsme předali  
 

Autogramiáda slovenských olympijských medailistů 
Miloslav Mečíř _ tenis (zlatá a bronzová Seoul 1988) 
Juraj Minčík – vodní slalom (bronzová Sydney 2000) 
Zuzana Rehák-Štefenčeková – střelectví – trap 
(stříbrná Peking 2008 a Londýn 2012) a Josef Krnáč 
– judo (stříbrná Athény 2004) 
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seznam literatury, kterou může poskytnout 
Olympsport. 
- schválení míst konání příštích Veletrhů: 2018 Los 
Angeles, 2019 Warszawa, 2020 Paris 
- představení nové známky Francie k OH Paris 2024, 
připravené k vydání 13. 9. 2017 po schválení 
kandidatury na zasedání MOV v Limě.  

  Prakticky nezůstal prostor k 
diskuzi, meating musel být 
ukončen vzhledem k 
plánované organizované 
prohlídce Bratislavy, které se 
zúčastnila většina 
přítomných. 
   Z večera proběhne již 
zmiňovaná aukce. 
Většinou se draží 
memorabilie, na filatelii 
nedošlo. Závěrem 
sobotního programu je 
Fair Gala Dinner v 
restauraci hotelu. V neděli 

dopoledne se uskutečnilo slavnostní zasedání 
s rozdílením diplomů pro účastníky a ve 14.00 celá 
akce byla ukončena. Lze s určitostí tvrdit, že 
Slovensko se prezentovalo touto akcí velice 
úspěšně, o čemž svědčí i spokojenost účastníků. 

Za OLYMPSPORT se zúčastnili a zapsali  
Josef Kočí a Jaroslav Petrásek 

 
                                                                                                

   Slovenská pošta vydala k  Světovému veletrhu 
olympijských sběratelů v Bratislavě 80 ks tiskových 
listů. Známky s kupóny z těchto tiskových listů mohli 
účastníci veletrhu použít k ofrankování zásilek pro 
přátele a  známé. Tyto zásilky pak byly oráženy 
příležitostným razítkem.  

   Na titulní stránce našeho webu  www.olymp-sport.cz, 
a v sekci „Materiály OS“, naleznete vše nové z dílny 
OLYMPSPORTu, ale i také vše co jsme vydali od roku 
1993.  
 

      Open meeting AICO 
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OLYMPSPORT na ve letrhu Sběratel ,  Praha,  8 . - 9 .2017  
   Jistě jste si všimli shody termínů obou velkých sběratelských akcí v Praze a Bratislavě. Nedalo se s tím 
opravdu nic dělat. Sběratel v Praze má své pevné místo v kalendáři a Světový veletrh olympijských 
sběratelů v Bratislavě organizoval MOV, který termín Sběratele vůbec nezajímal. Olympsport tak musel 
rozdělit síly, pokud se chtěl aktivně účastnit obou akcí. 
   Do Bratislavy byli vysláni oba nejvyšší 
představitelé Olympsportu, Jarda Petrásek a 
Pepík Kočí, na Sběratele pak Vašek Diviš a Láďa 
Janoušek.  
   Ale vraťme se trochu zpět. Na loňském 
Sběrateli se Olympsport, v roce svých 
padesátin, prezentoval ukázkami z exponátů a 
sbírek svých členů. Sběratel 2017 pak 
Olympsport pojal jako představení svých aktivit 
a výsledků své práce. K tomu výbor schválil 
nákup výstavních rámů od bývalého člena OS 
Ivana Vápenky. Vašek Diviš převezl zakoupené 
rámy do Olympijského studijního centra na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu v Dejvicích, 
kde domluvil jejich uskladnění. Honza Petrás 

mezitím zpracoval na výstavní listy všechny 
novinky Olympsportu z éry České republiky 
(1993-2017) podle druhů sportů. Dopisnice 
a obálky z přebytků Olympsportu pak nalepil 
na výstavní listy. Část chybějících položek 
doplnili nezištně ze svých zásob Jarda 
Petrásek a Vašek Diviš. Tak byl záměr výboru 
Olympsportu naplněn a přehled razítek, 
dopisnic a obálek z dílny OS byl připraven 
k vystavení. 
   První akce na sebe nenechala dlouho 
čekat. Na semináři 30 let České 

olympijského akademie v Tyršově domě 
jsme dostali prostor k prezentaci. Velké 
poděkování patří všem, kteří se na 
montáži a demontáži panelů s výstavními 
rámy podíleli. Byli to pánové Ivan 
Vápenka, Karel Šlechta a Jarda Petrásek. 
Zvláštní poděkování patří Vaškovi 
Divišovi, který přidal největší díl práce a 
bez kterého by Olympsport v Tyršově 
domě nevystavoval.  
   Na veletrh Sběratel připravil Vašek 
Diviš nové podkladové archy 

                                           Expozice Olympsportu na Sběrateli   

                              Detail výstavních listů 

         Vašek Diviš s ředitelem veletrhu Sběratel panem Jiráskem 
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s nalepenými foliemi pro 
výstavní listy. Čtveřice Láďa 
Janoušek, Vašek Diviš, Honza 
Petrás a Jarek Heřmanský 
převezli vše z FTVS z Dejvic na 
Výstaviště v Letňanech a den 
před startem veletrhu 
Sběratel sestavili rámy s listy, 
aby naše expozice mohla 
přivítat zájemce z řad 
návštěvníků veletrhu. Provoz 
našeho stánku po oba dny 
veletrhu zajišťovali Vašek 
Diviš a Láďa Janoušek. Zájem 

o naši expozici byl po oba dny 
na velice solidní úrovni. 
V sobotu pak oběma 
garantům naší prezentace na 
Sběrateli pomáhal 
s demontáží panelů Radek 
Jásek, aby Vašek Diviš mohl 
rámy vrátit zpět do Studijního 
centra FTVS v Dejvicích. Za to 
jim všem patří další velké 
poděkování. 
   Jak Vašek Diviš pozna-
menal, na penzisty opravdu 
pěkná makačka. Ale zisk byl 
také slušný. Tržby za starší 
věci a poslední novinky činily 
7.760,- Kč, zisk z prodeje TL 
známek s přítiskem činil 1.800,- Kč (prodáno bylo 20 kusů TL, zisk z jednoho prodaného TL činí 90,- Kč). Za 
pronájem stolu OS zaplatil 1.220,- Kč. Razítka k MS v kanoistice, úspěchu oštěpařů na MS a razítko Douda 
- první medaile z ME v atletice byla chválena sběrateli. Veletrh Sběratel 2017 a účast Olympsportu na něm 
výbor hodnotil velice kladně i když se nepodařilo získat nikoho nového do našich řad.  
                                                                                                                                                               -jpb- 
 
 
2. vydání katalogu MICHEL - Olympische Spiele 
 
 

Nakladatelství Schwaneberger-Verlag ohlašuje na 8.12.2017  2. vydání katalogu MICHEL - 
Olympische Spiele. Katalog bude obsahovat cca 850 stránek, kolem 12 000  barevných  vyobrazení  
a 50 000 cenových záznamů. Bude obsahovat všechna vydání, která jsou obsažena až do Michel-
Rundschau 11/2017. Cena 69,80 EUR. Zastoupení pro ČR má Filatelie Jaroslav Thraumb Praha. 
(alespoň to tak fungovalo u 1. vydání, měl v podstatě oficiální kurz CZK/EUR a poštovné určitě 
levnější než z Německa). 
                                                                                                                                     Josef Kočí 
 

        Sešli se, ne u Kolína, ale u expozice Olympsportu. Zleva: Láďa Janoušek,  
    Radek Jásek, Igor Banás, František Sopko, Standa Kamenický a Vašek Diviš 

                                Náš stánek měl velice sympatického souseda 
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OLYMPSPORT jako zapsaný spolek  
   K datu 30. srpna 2017 byl Olympsport zapsán do 
Spolkové rejstříku, vedeného Městským soudem 
v Praze. Co to znamená? Olympsport získal právní 
subjektivitu, za názvem Olympsport budeme na 
oficiálních dokumentech uvádět dodatek z.s., což 
znamená zapsaný spolek. IČO 06294162 by nám 
mělo napomoci k lepšímu jednání se subjekty jako 
je Česká olympijská akademie či ČOV při žádostech 
o dotace či příspěvky. Máme povinnost vést 

účetnictví v jednodušší formě pro mikroorganizace 
a podávat daňové přiznání. Sídlo Olympsportu, z.s. 
je Vašátkova 1019/9, Černý Most, 198 00 Praha 9 
(je to bydliště místopředsedy Ládi Janouška). Jako 
účel máme uvedeno sběratelství a filatelistická 
činnost. Nejvyšším orgánem je valná hromada a 
statutárním orgánem je předseda, který za spolek 
jedná samostatně, a tím je Ing. Jaroslav Petrásek.  
                                                             -jpb-                                                                                                                       

 
 

Rozpočet Olympsportu na rok 2018 
 
Náklady : 
- 4x Zpravodaj OS                                    15.000,- 
- 2x Knihovnička                                         8.000,- 
- realizovaná razítka na dopisnice  
  a obálky (15 typů)                           35.000,- 
- 2x setkání členů OS                                6.000,-    
- roční poplatek AICO                              4.000,-  
- účast členů OS na výstavách v ČR         6.000,-   
- účast na akci „Sběratel 2018“      8.500,- 
celkem:                                                     82.500,- Kč 
 

Příjmy : 
- příspěvky členů                                24 500.- 
- z novinkové služby                                   28 000,- 
- dotace ČOA                                               30 000,-   
 
 
 
 
_________________________________________ 

celkem                                                            82.500,- Kč 
                                Připravil: Ladislav Janoušek 

Kn iho v n i č k a  O lym p sp or tu  
   Jak bylo předznamenáno v  minulém čísle 
Zpravodaje, náš předseda Jaroslav Petrásek dokončil 
novou Knihovničku Olympsportu, která je věnována 
historii Mistovství Evropy v  basketbalu žen. 
Knihovnička přináší na 44 stranách popis všech 
evropských šampionátů, jak výsledkově, tak hlavně co 
bylo vydáno z pohledu nás filatelistických nadšenců. 
Řada mistrovství Evropy zůstala naprosto bez 
povšimnutí poštovních správ, na druhou stranu některé 
šampionáty přinesly množství zajímavých 
filatelistických artefaktů.  
   Elektronickou podobu knihovničky obdrží všichni 
společně s tímto číslem Zpravodaje. Ti s Vás, kteří 
dostávají Zpravodaj v tištěné podobě, a kteří si 
objednali Knihovničku u Ládi Janouška, ji dostanou 
poštou také společně s tímto číslem Zpravodaje. Kdo si 
zapomněl Knihovničku objednat a má o ni zájem, může 
si ještě o ni napsat Láďovi Janouškovi. Několik výtisků 
je ještě k dispozici.  
 
 

Příjímáme zajímavé sportovní materiály do 
příštího „písemného prodeje“ Olympsportu, 

popis posílejte na divis@olymp-sport.cz. 
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N O V I N K Y  O L Y M P S P O R T U  A  Č E S K É  P O Š T Y  
 

 

Mistrovství světa v rychlostní kanoistice 2017 Račice 
  Poprvé se MS v rychlostní 
kanoistice konalo na našem území 
v roce 1958 a závodilo se 
v  Praze. Račický kanál vzdálený 
60 km od hlavního města si tak 
letos odbyl světovou seniorskou 
premiéru.    
   Ve dnech 23.-27. srpna bojoval 
o 27 sad medailí výkvět světových 
kanoistů a kajakářů. Česká 
rychlostí kanoistika zažila 
v Račicích sportovně nejúspěš-
nější mistrovství světa v historii 
samostatné České republiky. Šest 
medailí, z toho dokonce čtyři 
v olympijských disciplí-nách. Dva 
tituly mistrů světa. Čtvrté místo 
v  medailové tabulce národů.  
   Přehled českých medailistů: Zlato Martin Fuksa C1 500 m, Josef Dostál K1 500 m, Stříbro Martin Fuksa 
C1 1000 m, Bronz  Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Štěrba a Radek Šlouf K4 500 m,  Daniel Havel, Jakub 
Špicar K2 1000 m, Josef Dostál K1 1000 m 
 

   Labe aréna, jak se vodní plocha v Račicích jmenuje, je dlouhá 2350 m, široká 130 m a 
hluboká až 4 m. Ve všech směrech patří k těm nejlepším na světě. Závody může z tribun 
sledovat až 4000 diváků. Profil kanálu v Račicích se stal spolu s logem šampionátu námětem 
přítisku na příležitostné dopisnici Olympsportu (OS-11-17). Příležitostné strojové razítko 
pak zkompletovalo tuto filatelistickou celistvosti. Strojové razítko bylo používáno v první den 
šampionátu na hlavní poště Praha 1.   
 

Mistrovství světa v lehké atletice 2017 LONDÝN – český oštěp 
   16. mistrovství světa v atletice 
se konalo od 4. srpna do 13. srpna 
2017 v Londýně na Olympic 
Stadium ve Stratfordu.  
   Češi získali díky hodu oštěpem 
zlato, stříbro a bronz. Po desíti 
letech se podruhé stala mistryní 
světa Barbora Špotáková a 
v mužském oštěpu bral stříbro 
Jakub Vadlejch a bronz jeho 
parťák Petr Frydrych.  
   Olympsport připomněl skvělé 
výkony našich reprezentantů 
v hodu oštěpem vydáním 
dopisnice s přítiskem (OS-12-
17), příležitostným strojovým 
razítkem, které bylo 8.9.2017 

používáno na poště Praha 1 a vydáním tiskového listu se známkami s přítiskem. K vydání 
tzv. personálek jsme museli získat souhlas všech tří našich medailistů, což se podařilo a 
tiskový list mohl být v PostFile vytištěn. 
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120 let české atletiky – František Douda 
   Česká atletika letos slaví 
120 let své existence a 
Olympsport připomněl na 
otisku výplatního strojku   
atleta, který pro Českoslo-
vensko získal první atletickou 
olympijskou medaili a také 
první medaili z mistrovství 
Evropy v atletice.                          
   Tím atletem byl František 
Douda (*23. října 1908, Lhota 
Samoty, +15. ledna 1990), 
čs. reprezentant; trojnásobný 
účastník OH (1928, 1932, 
1936), který dokázal mimo 
sportovních úspěchů vystudo-
vat Fakultu elektrotechniky 
ČVUT v Praze a pracoval jako 
inženýr na Ministerstvu spojů.   
   Házel skvěle oštěpem i diskem, ale jeho hlavní disciplínou byl vrh koulí. Stal se prvním 
československým držitelem světového rekordu. Na OH 1932 v Los Angeles získal bronzovou 
medaili a medaili stejné hodnoty získal po dvou letech i na premiérovém Mistrovství Evropy 
v atletice v Turíně.  
   Výplatní strojek Postalia na poště Praha 1 orážel zásilky příležitostným štočkem, 
věnovaném Františku Doudovi, dne 8.9.2017. Olympsport připravil pro odběratele novinek 
obálku s přítiskem (OS-13-17), na kterém je plakát 1. ME v atletice a kopie příležitostného 
razítka, používaného na Mussoliniho stadióně v Turíně během konání mistrovství Evropy.  
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LaverCup O2 Aréna PRAHA, 22.-24.9.2017 
   Česká pošta po intervenci naší 
tenisové legendy, Jana Kodeše, 
vydala k pražskému tenisovému 
svátku příležitostnou dopisnici 
„LAVER CUP“ (CDV178), 
nominální hodnoty “E” (32 Kč), 
jejímž autorem (známky 
i grafické úpravy) je Martin Srb.   
   Ve dnech 20.-24.9.2017 
používala hlavní pošta Praha 1 
příležitostné poštovní razítko k 
příležitosti konání prvního ročníku 
LaverCupu.  
   Nízký náklad příležitostné 
dopisnice (2700 ks) způsobil to, 
že se Olympsportu nepodařilo v 
první den používání dopisnice 
zajistit odběratelům novinek a ani 
dodatečný otisk příležitostného razítka na TUS v tomto případě nelze pořídit. Zřejmě to jsou 
podmínky zakotvené ve smlouvě mezi Českou poštou a organizátory LaverCupu. Našim 
členům se za to omlouváme, ale o zákazu dodatečného otisku razítka k LaverCupu jsme 
neměli ani tušení.    
   Vydání příležitostné dopisnice Českou poštou souvisí s úvodním ročníkem soutěže „Laver 
Cup“, která úspěšně proběhla ve dnech 22. – 24. 9. 2017 v Praze. Laver Cup je tenisová 
soutěž dvou šestičlenných mužských týmů, která se bude od letoška konat každoročně 
(vyjma let, kdy bude letní olympiáda).  
   Soutěž byla pojmenována 
po australské tenisové legendě 
Rodu Laverovi, který jako jediný 
tenista historie vyhrál kalendářní 
Grand Slam dvakrát, a to v letech 
1962 a 1969. Sám Rod Laver se 
zúčastnil křtu příležitostné 
dopisnice na poště Praha 1.  
   V závěrečný den Laver Cupu, 
24.9.2017, používala pošta Praha 
1 k orážení zásilek příležitostné 
strojové razítko, dle návrhu 
Olympsportu.  
   Olympsport vydal k Laver Cupu 
„svoji“ dopisnici s přítiskem (OS-
14-17),  na kterém je plakát 
tenisové soutěže a soupisky týmů 
Evropy a Světa.      
 

185. výročí narození Dr. Miroslava Tyrše 
   Podle návrhu rytce Miloslava Bláhy bylo na poště Praha 1 dne 
17.9.2017 používáno ruční příležitostné poštovní razítko k 185. 
výročí narození Dr. Miroslav Tyrše, spoluzakladatele Sokola.                                                       
   Olympsport se pokusí pro odběratele novinek zajistit dodatečný 
otisk na dopisnici s přítiskem po vrácení razítka do TUS.                  
                                                                                                                                 -jpb- 
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O l y m p i j š t í  m e d a i l i s t é  a  f i l a t e l i e  ( 7 7 )  

 
XXIII.  OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                  (16. část) 
 
JACHTING – pokračování 
 
MOLINA CARRASCO Roberto (Španělsko) – zlato ve třídě 470 (spolu s Louis Doreste) 
                       (viz reprodukce u Španělsko) 
FM Z  Konžská dem. republika 1984 Yv. A327 (A325/8)  Mi. 982 (980/3) 
  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1993 Yv. 295 (292/5)  Mi. 1763 (1760/3) 
  MALI  1984 Yv. BF 23  Mi.  BF 25 (1023) 
  MAURETÁNIE 1984 Yv. A226 (A224/7)  Mi. 838 (836/9) 
  PARAGUAY 1989 Yv. A1122 (A1119/23)  Mi. 4307 (4304/8) 
     Yv. MF 2382a  Mi. MF Kb. 4279 
     (hodnota s Ochoa, vpravo dole s posádkou) 
                    Yv. A 1114 (2436/9+A1144) Mi. 4399 (4395/9) 
                    (Yv. A 1222 s přetiskem „Atenas 100…“) 
     Yv. MF. A 1198a  Mi. MF Kb. 4536 
  ŠPANĚLSKO 1994 Yv. 2925 (2916/25)  Mi. 3191 (182/91) 
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USA – zlato ve třídě Létající Holanďan (posádka ve složení Jonathan McKee a William Carl Buchan) 
FM Z  Konžská dem. republika 1984 Yv. A328 (A325/8)  Mi. 983 (980/3) 
  GUINEA  1985 Yv. 758 (756/9+A173/4) Mi. 1014 (1012/7) 
     Yv. 785 in BF Mi. BF 124 (BF 122/7) 
  MAURETÁNIE 1984 Yv. BF 43 Mi. BF 59 (840) 
 
USA – zlato ve třídě Star (posádka ve složení William Earl Buchan a Steven Richard Erickson) 
FM Z  GAMBIA  1984 Yv. BF18 Mi. BF 17 (582) 
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USA – zlato ve třídě Soling 
FM Z  Konžská dem. republika 1984 Yv. A326 (A325/8) Mi. 981 (980/3) 
  MAURETÁNIE 1984 Yv. A227 (A224/7) Mi. 839 (836/9) 
 
USA – stříbro ve třídě 470 
FM Z MALI  1984 Yv. BF 23 Mi.  BF 25 (1023) 
 
van den BERG Stephan (Nizozemí) – zlato ve windsurfingu 
FM Z  Konžská dem. republika 1984 Yv. A325 (A325/8) Mi. 980 (980/3) 
  MAURETÁNIE 1984 Yv. A224 (A224/7) Mi. 836 (836/9)  
 

 
 

XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                    (1. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA 
 
ANTIBO Salvatore (Itálie) – stříbro v běhu na 10000m 
FM Z  GUYANA 1988 Yv. BF20F (20E/H)  Mi. BF43 (41/50) 
(na okraji spolu s Boutayeb, viz reprodukce ve zlatě nebo stříbře) 
 
AOUITA Saïd (Maroko) – bronz v běhu na 800m 
 (filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
ASHFORD Evelyn (USA) – zlato ve štafetě na 4x100m a stříbro v běhu na 100m v soutěži žen 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
AVDEENKO Gennadi (SSSR) – zlato ve skoku vysokém 
FM Z  UGANDA 1989 Yv. 544 (543/6) Mi. 639 (638/41) 
 
BAUMANN Dieter (NSR) – stříbro v běhu na 5000m 
FM Z  DOMINIKA 1994 Yv. 1651 (1650/1) Mi. 1881 (1880/1) 
  NĚMECKO 1994 poštovní lístek na pomoc sportu č. 8 
  GRENADA GRENADÍNY    1989 Yv. 974 (972/5) Mi. 1117 (1111/8) 
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BONDARENKO Olga (SSSR) – zlato v běhu na 10000m v soutěži žen 
FM Z  ANTIGUA a BARBUDA    1995 Yv. 1855 (1850/5) Mi. 2146 (2141/6) 
  BARBUDA 1996 Yv. 1593 (1588/93) Mi.  
     (Antigua Yv. 1855 s přetiskem „Barbuda“) 
  NIKARAGUA 1992 Yv. 1692 (1687/93)  Mi. 3155 /3150/6) 
 
BORDIN Gelindo (Itálie) – zlato v běhu maratonském 
FM Z  AIUTAKI  1988 Yv. 473 (472/5) Mi. 639 (638/41) 
  GHANA  1989 Yv. 974 (973/7) Mi. 1232 (1231/5) 
 
BOUTAYEB Moulay Brahim (Maroko) – zlato v běhu na 10000m 
FM Z  GUYANA 1988 Yv. BF20F (20E/H)  Mi. BF43 (41/50) 
(na okraji spolu s Antibo, viz reprodukce ve zlatě nebo stříbře) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRISCO Valerie (USA) – stříbro ve štafetě na 4x400m v soutěži žen  
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
BRYZGINA Olga (SSSR) – zlato v běhu na 400m a zlato ve štafetě na 4x400m v soutěži žen 
FM Z  GUYANA 1996 Yv. 4172 (416674) Mi.  
 
BUBKA Sergey (SSSR) – zlato ve skoku o tyči 
FM Z  ANTIGUA a BARBUDA    1999 Yv. 2053 (2021/9) Mi. 2360 (2358/75) 
  BARBUDA 1997 Yv. 1745 (1745/53) Mi.  
     (Antigua Yv. 2023 s přetiskem „Barbuda“) 
  GAMBIA  1996 Yv. 2172 (2170/8) v MF Mi. 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2964 (2960/8) Mi.  
  UKRAJINA 1992 Yv. 176 (175/7) Mi. 84 (83/5) 
 
CHRISTIE Linford (Velká Británie) – stříbro v běhu na 100m a stříbro ve štafetě na 4x100m 
(filatelistický materiál viz XXV. Olympiáda) 
 
CRUZ  Joaquim (Brazílie) – stříbro v běhu na 800m 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
DAMILANI Maurizio (Itálie) – bronz v chůzi na 20km 
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
 

Z italského originálu přeložil Laco Kajaba                                                             Pokračování příště          



67 
 

Coubertin sa lúčil v Prahe
   Významným medzníkom v dejinách medzi-
národného olympijského hnutia sa stal VIII. 
olympijský kongres, ktorý zasadal v dňoch 24. 
mája - 6. júna 1925 v hlavnom meste našej 
vlasti v Prahe. Filatelisticky ho môžeme 
dokumentovať dnes už zriedkavou strojovou 
pečiatkou používanou na poštovom úrade Praha 
25 (1). Išlo vlastne o dva kongresy, technický a 
pedagogický. Coubertin vo svojom úvodnom 
vystúpení podčiarkol potrebu spolupráce MOV, 
národných olympijských výborov a me-
dzinárodných športových federácií pri rozvoji 
olympijského hnutia. Okrem iného povedal: 
„Olympijské hry nie sú výsadou niektorej 
krajiny alebo rasy a nesmú byť monopolom 
niektorých skupín. Patria celému svetu. Všetky 
národy bez výnimky k nim majú patriť a všetky 
druhy športov v nich majú rovnaké právo." 
   Kongresu predchádzalo zasadanie MOV, na 
ktorom došlo k zásadnej personálnej zmene na 
čele hnutia. Coubertin, vtedy 62-ročný (2), 
odolal nátlaku a vytrval vo svojom už dávnejšie 
ohlásenom rozhodnutí odstúpiť z funkcie 
predsedu MOV. Ani intervencia vtedajšieho 
ministra zahraničných vecí ČSR dr. Eduarda 
Beneša (3), ktorý sa spolu s prezidentom 
Masarykom (4) o olympizmus živo zaujímali, 
nepomohla a tak bol za jeho nástupcu zvolený 
Belgičan Henri de Baillet-Lattour (5). 
Coubertin odstúpil po 29 rokoch činorodej 
funkcionárskej práce pre hnutie, ktorému za-
svätil celý život. Bol zvolený za doživotného 
čestného predsedu MOV a z diaľky sledoval 
jeho ďalší vývoj. Napísal svoje Olympijské 
pamäti, ktoré patria do knižnice každého z tých, 
ktorí sa zaujímali o dejiny olympijského hnutia. 
   Odhliadnuc od sympatií, ktoré požíval u 
československej politickej špičky, bol pre 
Coubertina jedným z dôvodov zvolať olympijský 
kongres práve do Prahy dlhoročný priateľský 
vzťah k dr. Jiřímu Guthovi-Jarkovskému. Tento 
gymnaziálny profesor a spoluzakladateľ MOV 
bol v tých časoch ceremoniárom prezidenta 
republiky. 
   Československá pošta si konanie olympijského 
kongresu pripomenula i vydaním série piatich 
poštových lístkov s prítlačou (6). Pozoruhodné sú 
tým, že sa na nich prvý raz vyskytli všetky 
„olympijské“ farby. Kompletná séria niesla totiž 
prítlače vo farbe modrej, čiernej, červenej, žltej a 
zelenej. Išlo vlastne o pretlačenie nákladu celín 
vydaných 7. marca toho istého roku, ktorým naša 
poštová správa pripomenula 75. narodeniny 
prezidenta-osloboditeľa. Ich náklad nebol veľký 
(5000 kusov), no dodnes sa dajú zohnať pomerne 

ľahko, lebo väčšina z nich skončila v zbierkach 
filatelistov a tak sa dodnes zachovala. Na rozdiel 
od minule spomínanej gréckej známky je tu 
situácia opačná - skutočne poštou prepravené 
kusy sú značne vzácnejšie ako tie s príležitostnou 
ručnou pečiatkou, akú vidíte na obrázku č. 6. 
Tento kúsok je však vzácny niečím iným - prítlač 
na ňom je dôsledkom posunu pri pretláčaní asi o 
11 mm nižšie, než je jej normálna poloha. Posun 
bol zistený len na malom počte exemplárov s 
červenou prítlačou a cena takéhoto kusa je 
pomerne vysoká. O zvláštnostiach ručnej 
pečiatky si povieme v budúcej kapitole. A môžem 
prezradiť, že ani tým sa filatelistické pozoru-
hodnosti, súvisiace s materiálmi, vydanými čs. 
poštou k tejto významnej udalosti, nekončia. 

                          MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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P r a h a  d e j i s k o m  o l y m p i j s k é h o  k o n g r e s u  
 

   Technický kongres, ktorý bol súčasťou 
VIII. olympijského kongresu, prijal 
množstvo doplnkov olympijských poriadkov. 
Najvýznamnejším však bolo rozhodnutie o 
pravidelnom usporadúvaní zimných 
olympijských hier, ktoré sa podarilo presadiť 
proti zomknutému odporu severských krajín, 
ktoré dali svetu prvé lyže. Obrázok 2500 
rokov starej lyže, nájdenej v Ovrebo v 
Nórsku, je námetom obrazovej časti FDC, 
ktorou si nórska pošta pripomenula 
skutočnosť, že práve táto krajina je 
pravlasťou lyžiarskeho športu (1). Roman-
tika na nás dýcha z obrázka dámy v dlhej 
sukni a slušivej čiapočke, ktorá vykračuje do 
mierneho kopčeka a elegán v šiltovke 
predvádza klasický „telemark“. Nuž, ešte v predvoj-
novom období skákali orli mostíkov v šiltovke, kde 
boli v tých časoch prilby a aerodynamické 
kombinézy. Ale telemark zostal a veru mnohí z 
dnešných slávnych skokanov s ním má ešte kedy-
tedy problémy. A boli i takí, čo sa ho nenaučili 
nikdy... 
   Pečiatka na obálke prvého dňa je z Morgedalu, 
rodiska mnohých vynikajúcich lyžiarskych klasikov, 
a jeho námetom je to najlacnejšie „povrazové“ 
viazanie, o akom už nik nechyruje, no kedysi patrilo 
k výbave odvážnych mužov na snehových pláňach 
Morgedalu. Ajhľa, čo všetko nám povie jediná 
obálka prvého dňa. 
   Nemenej závažným rozhodnutím bolo prehlásenie 
Týždňa zimných športov, ktorý prebehol v 
Chamonix v januári 1924, so spiatočnou platnosťou 
za I. zimné olympijské hry. A tak sa Severania 
prestali báť o svoj monopol a priatelia zimných 
športov sa stali definitívne súčasťou olympijskej 
rodiny. Francúzska pošta si usporiadanie súťaží v 
Chamonix pripomenula strojovou propagačnou 
pečiatkou. Tá na obr. č. 2. je na pohľadnici, ktorú 
poslal svojmu kamarátovi neskorší čs. hokejový 
reprezentant Švihovec. Lícna strana pohľadnice (3) 
zachytáva záber z dramatického hokejového duelu a 
pri podrobnom pohľade zistíme, že ide o hráčov v 
českých dresoch. Samozrejme, nie je to záber z r. 
1924, hoci i to sa vydavateľom pohľadníc napr. na 
OH v Paríži podarilo. Ku koncu hier už boli k 
dispozícii fotopohľadnice z olympijských duelov. Na 
tejto vidíme dres, ktorý pripomína pásikmi modernú 
pyžamu, s českým levom na prsiach. A keď 
popátrame v dokumentácii, zistíme, že české národné 
hokejové mužstvo hralo naposledy v Chamonix v r. 
1913 a práve v tej sezóne používalo takéto dresy. 
Stojí to chvíľu štúdia a treba vlastniť „tú správnu" 
literatúru. A keďže na obrázku poznať veľké postavy 
nášho hokeja, niet sa čo diviť, že mladý adept 
umenia hokejového si vybral práve túto pohľadnicu. 

Našim zástupcom sa na prvom olympijskom turnaji 
príliš nedarilo, kruté prehry, predovšetkým tá od 
Kanady v pomere 0:30, však vystihovali priepastný 
rozdiel úrovne európskeho a kanadsko-amerického 
hokeja. Bronz z Antverp, kde mal hokej letnú 
predpremiéru už v r. 1920, sme teda neobhájili. 
   Teraz sa však vráťme do Prahy, kde zasadá 
olympijský kongres a kde padajú vážne rozhodnutia. 
Naša poštová správa sa okrem v minulej kapitole 
spomínaných poštových lístkov a strojovej pečiatky 
prezentovala i ručnou pečiatkou, o ktorej si povieme 
viac. Prvý deň jej použitia bol 24. máj, ako vidíme na 
obr. č. 4, kde je ňou opečiatkovaná známka z 
trojkusovej série, ktorá bola ďalším príspevkom 
našej pošty k propagácii kongresu. Ide, podobne ako 
u celin, o pretlač na jubilejných známkach z r. 1923, 
ktoré vyšli pri príležitosti 5. výročia vzniku CSR. 
Polkruhová pretlač vo francúzštine bola realizovaná 
v dvoch farbách, na 50 hal. a 1 Kč známke v modrej, 
na hodnote 2 Kč v červenej. To „Kč“ nech čitateľa 
nemätie, tak sa v tých časoch oficiálne skracoval 
názov čs. menovej jednotky. Cenový údaj na tejto 
emisii však bol zhodou okolností v halieroch. Už 
základná jubilejná séria lákala nepoctivcov k 
falšovaniu, hoci to pri pomerne kvalitnej 
tlačiarenskej technike nebol ľahký oriešok. O to viac 
bola ohrozená pretlačová séria, ktorej cena bola už v 
tých časoch mnohonásobne vyššia ako cena pô-
vodnej. A tak sa falšovalo hlava-nehlava. Kvalitne i 
menej kvalitne, sem tam až šlen-driansky, vtedy keď 
si falšovateľ nedal ani tú prácu, aby si obstaral 
patričnú farbu na falošnú pretlač a urobil ju 
jednoducho čiernu, hoci taká sa oficiálne nikdy 
nepoužívala. Na záver však to najpozoruhodnejšie. 
Hoci sa úsilie podvodníkov honorovalo podľa trest-
ného zákona, ich výrobky sú dodnes také populárne, 
že cena fálz pretlačí emisie „olympijský kongres" je 
podstatne vyššia ako cena pravých pretlači, ktoré už 
tiež nie sú najlacnejšie!                     
                            MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Priekopník Bonacossa 
Na svojom pražskom zasadaní, ktoré sa konalo v 

rámci olympijského kongresu, prijal MOV za člena 
talianskeho športového funkcionára grófa Alberta 
Bonacossu. Tento v mladosti aktívny športovec 
(tenis, auto a motošport) je pre nás filatelistov 
pozoruhodný tým, že bol jedným z priekopníkov 
tematickej športovej a olympijskej filatelie. Za svoje 
zásluhy o talianske olympijské hnutie sa dostal i na 
známku San Marína (1) v sérii, ktorou si tamojšia 
poštová správa pripomenula významné postavy 
Medzinárodného olympijského hnutia - predsedov 
MOV. S viacerými z týchto známok sme sa už 
stretli, niektoré nás čakajú v ďalších kapitolách. 
Bonacossa bol jediný, ktorému sa tejto cti dostalo, 
hoci predsedom MOV nikdy nebol. 

Po smrti Alberta Bonacossu sa ako najvyššie 
uznanie za známkovú tvorbu so športovou a olym-
pijskou tematikou udeľovala v rokoch 1952-1955 
štyri razy medaila nesúca jeho meno. Oceňovala 
sa tak najkrajšia známka sveta. Pri príležitosti 
prvého udelenia medaily používal taliansky 
olympijský výbor v r. 1954 jeden jediný deň odtlačok 
výplatného stroja, ktorý pripomínal túto udalosť (2). Ide 
o vzácnu ozdobu exponátov venovaných tejto 
problematike, pretože sa predpokladá, že počet 
odtlačkov nepresiahol 500 kusov. A nie všetky sa do 
dnešných dní zachovali... 

Odtlačok sa zväčša nachádza na pohľadnici, na 
lícnej strane ktorej je v hnedej farbe reprodukovaná 
víťazná známka prvého ročníka súťaže. Je ňou 
známka podľa návrhu luxemburského výtvarníka Jeana 
Jacobyho, s menom ktorého sme sa stretli v nedávnej 
kapitole venovanej olympijským umeleckým súťažiam 
na OH 1924 v Paríži. Získal tam zlatú medailu a 
ocenenie Bona- cossovou medailou bolo po 29 rokoch 
potvrdením jeho kvalít. Námetom víťaznej známky je 
prekážkový beh (3) a pochádza zo 6-kusovej série, 
ktorou si luxemburská pošta pripomenula XV. 
olympijské hry v Helsinkách v roku 1952. Pozoruhodná 
je skutočnosť, že práve v Helsinkách získalo 
Luxembursko svoje prvé olympijské zlato, ak nerátame 
práve to Jacobyho z Paríža, lebo medaily v 
umeleckých súťažiach sa do historických tabuliek 
nezarátavajú. Získal ho míliar Barthel víťazstvom v 
behu na 1500 m v novom olympijskom rekorde. A 
dodnes zostal jediným olympijským víťazom z tejto 
krajiny. 
   Tradíciu pekných športových známok má náš južný 
sused - Maďarsko. Pamätám sa, že už v mladosti boli 
naším chlapčenským ideálom „kosoštvorce" a medzi 
nimi práve tie, vydané pri príležitosti otvorenia Népsta- 
dionu. To som ešte nevedel, že práve v roku, keď som 
sa narodil, bola najkrajšou 30 fil. známka z tejto „dlhej“ 
10-kusovej série. Jej autorom bol dlhoročný špecialista 
na športové motívy József Vertel, ktorý prispel do 
našich zbierok nejedným pekným kúskom. V sérii, o 
ktorej je reč, je na 2-forintovej známke zachytený 
legendárny Ferenc Puskás, ktorý neskôr emigroval a 
stal sa hviezdou Reálu Madrid. Najvyššie ocenenie 
však získal „motýlik“ (4). 

O rok neskôr sa konali vo Švajčiarsku 5. MS vo 
futbale a klasická futbalová lopta s mapou sveta ako 
pozadím sa stala motívom príležitostnej známky ktorá 
zároveň pripomenula 50. výročie založenia FIFA (5). 
H. Schwarzenbachovi jeho výtvarný nápad priniesol 
najvyššie ocenenie. Išlo opäť o známku tlačenú v 
Chaux de Fonds, sídle slávnej firmy Courvoisier. 
Pozor, nejde o výrobcu koňaku! Hoci zhoda názvov je 
úplná, v tomto prípade ide o producenta krásnych 
známok, ktoré si vo Švajčiarsku už dlhé desaťročia 
objednávajú mnohé krajiny Európy i zámoria. 

Najkrajšou športovou známkou roku 1955 sa stala 
sanmarinska, venovaná zimným olympijským hrám v 
Cortine d'Ampezzo. Nežná krasokorčuliarka Corrada 
Manciolino (6) je vrcholnou ukážkou jeho tvorby. I on, 
podobne ako Vertel vytvoril množstvo známok tohto 
žánru, no modrá víla ľadu je zrejme najkrajšia. 
Pozoruhodné pritom je, že ani raz nezvíťazila známka 
tlačená z rytiny, klasického a najnáročnejšieho 
spôsobu výroby týchto malých umeleckých diel. 
Bonacossova medaila sa však udeľovala v období, keď 
ocelorytina upadala a svet i filatelisti boli očarení 
dokonalou, pestrou, no predsa z hľadiska 
staromilských fajnšmekerov trochu „plagátovou"  
technikou ofsetu. 
   Na počesť Alberta Bonacossu sa však udeľovala i 
ďalšia trofej.  Bol ňou pohár, nazvaný jeho menom. 
Jeho držiteľom sa stávali tie národné olympijské 
výbory, ktoré sa výrazne zaslúžili o propagáciu 
olympijskej myšlienky. Jeden z prvých ocenených bol 
NOV Iránu, ktorý túto trofej získal na  základe 
rozhodnutia MOV pri príležitosti 10. výročia svojho 
založenia v r. 1956. Alegorický lev so šabľou a 
vychádzajúcim slnkom symbolizuje krajinu dávnych 
športových tradícií, ktorej športovci už v 50-tych rokoch 
získavali olympijské vavríny (7). A ako sa patri na 
národ bojovníkov, dedičov Kýry, Dáreia a Xerxa, ich 
disciplínou bolo zápasenie. 

                                 MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc 

. 
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Olympijský kongres 1925 
   Dejiskom slávneho zasadania MOV bola počas 
olympijského kongresu v roku 1925 pražská 
staromestská radnica (1). Krásny pohľad od 
domu ,,U minuty" k radnici a Týnskemu chrámu 
je námetom 5-korunovej známky vydanej k 10. 
výročiu vzniku Československa. Okrem bežného 
zúbkovania 13 3/4 sa známka ojedinelo vyskytuje 
i so zúbkovaním 12 1/4. Je to zdanlivo malý 
rozdiel, len 1,5 zúbka na 20 mm hrany známky, 
no cenový rozdiel je priepastný. Známka na 
obrázku (1) pochádza z darčekových albumov, 
ktoré rozdával vysokopostaveným osobám 
minister pôšt. Tie sa od bežných známok, ktoré 
bolo možno kúpiť na poštových úradoch či v 
trafikách, líšili práve zúbkovaním. 
Samozrejme, pravý kus musí byt' 
overený znalcom, lebo v súčasnosti už 
nie je problém sériou ihiel príslušnej 
veľkosti urobiť z párkorunovej známky 
pártisickorunovú. Svoju službu v 
exponáte však urobí i známka bežná, 
no znalec, a tým by člen jury mal byt, 
ocení práve ten vzácny kúsok. 
   I ďalšie pražské budovy majú vzťah k 
filatelistickej stránke olympijského 
kongresu. Príležitostná pečiatka, ktorú 
vidíme na leteckom doporučenom liste 
(2), sa používala len na pražskej 
hlavnej pošte známej ako Praha 1, ako 
to môžeme vyčitať z R- nálepky vľavo 
dole. Používali ju i príležitostne 
krátkodobo činné poštová prepážky v 
Národnom múzeu (3) a Tyršovom 
dome (4). Tyršov dom, sídlo Obce 
sokolskej, sa zatiaľ na známku nedo-
stal. Dlhé roky slúžil ako Múzeum telesnej 
výchovy a športu a len pred nedávnom sa vrátil 
do rúk pôvodných majiteľov. Nachádzame ho na 
propagačnej nálepke VIII. sletu všesokolského. 
Predávala sa za minimálnu sumu 10 halierov, 
ktoré však znamenali pri vysokom náklade a 
obetavosti sokolov, ktorí ju masovo používali, 
dôležitý prínos do pokladne hnutia. Na krásnych 
dobových sieťových pohľadniciach už na ňu bolo 
vynechané miesto vedľa známky a ponechať 
„vyzývavo" pripravený priestor prázdny zna-
menalo prezentovať sa pred adresátom 
sletového pozdravu ako nenapraviteľný skupáň. 
Pozoruhodné je, že nepredané zvyšky jubilejnej 
série z roku 1923, ktorú už pretlač zmenila na 
príležitostné vydanie k olympijskému kongresu, 
pošta opäť pretlačila. Tentoraz pre propagáciu 
sokolského sletu. 
   Sokolské hnutie zmenilo v priebehu niekoľkých 
desaťročí svoj postoj k olympizmu. Staromilskí 
zástancovia výlučnosti telesných cvičení, 
odmietajúci iné druhy športovej aktivity, predo-
všetkým však športové hry, neubránili svoje 

pozície. Na olympijské hry, na ktoré sa pôvodne 
hľadelo ako na rivala, začína sokolstvo vysielať 
svojich zástupcov. A vzhľadom na ich športovú 
vyspelosť ani neprekvapí skutočnosť, že prvú 
zlatú olympijskú medailu získal pre našu 
republiku práve Bedřich Šupčík. Na OH v Paríži 
zvíťazil v dnes už dávno neolympijskej disciplíne 
– šplhu na lane. Jeho čas na 8-metrovom lane 7,2 
s bol považovaný v tých časoch za svetový 
rekord v šplhu bez prírazu. Spolu s ďalšími členmi 
sokolského družstva získal v ostatných 
gymnastických disciplínach spolu 9 medailí a 50 
bodov v neoficiálnom olympijskom hodnotení 
krajín. 

   Na záver kapitoly venovanej filatelistickej 
histórii tejto významnej udalosti v dejinách 
svetového i nášho olympijského hnutia sa vráťme 
k vzácnej leteckej obálke (2) a jej príležitostným 
pečiatkam. Pre tri prepážky vyryl rytec tri 
pečiatky, ktoré sa od seba líšia číslicou „5“ v 
letopočte i kresbou hviezdičiek a polohou písmen 
českého a francúzskeho textu v pečiatke. Okrem 
oficiálne používanej čiernej farby sa pečiatka 
výnimočne vyskytuje i v červenej, fialovej a 
modrozelenej farbe. Ide o vzácne skúšobné 
odtlačky z prvého dňa použitia. Nakoniec sa však 
pošta rozhodla pre „tradičnú‟ farbu a pokusy 
o farebnú inováciu, ktorá zakrátko skutočne u 
iných pečiatok nastala, sú vysnívanou ozdobou 
vrcholných exponátov nášho žánru. A ešte jednu 
vec dokumentuje naša celistvosť (2). List podaný 
5. VI. o 16. hodine na pošte Praha 1 na Jindřišskej 
ul. letel na druhý deň o siedmej ráno do Viedne, 
kam dorazil o jedenástej. Odpoludňajšia pošta ho 
doručila adresátovi. A lietalo sa na 
dvojplošníkoch či jednoplošníkoch rýchlosťou 
okolo 100-120 km/h... 

MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Malá připomínka jednotlivých atletických šampionátů                    
                                                                                                   (pokračování z minulého čísla) 

   11. mistrovství světa v atletice se uskutečnilo ve dnech 25. srpna - 2. září 2007 v japonské Ósace. Soutěže 
probíhaly na stadiónu Nagai a v jeho okolí. Mistrovství se zúčastnilo 1978 atletů z 203 zemí, včetně 22 
českých reprezentantů. Nejúspěšnější zemí se staly Spojené státy americké (14-4-8) druhá nejúspěšnější 
byla s propastným odstupem Keňa s bilancí 5-3-5, Česká republika získala dvě zlaté a jednu stříbrnou 
medaili a v medailovém pořadí zemí obsadila lichotivou 6. příčku. 
   Mistrem světa a zlato pro ČR získali v desetiboji Roman Šebrle (zvítězil těsně o 32 bodů) a v hodu oštěpem 
Barbora Špotáková (v národním rekordu 67,07 m). Stříbrnou medaili v životním závodě vybojovala v skoku 
o tyči Kateřina Baďurová, když v národním rekordu 475 cm zaostala za vítěznou Jelenou Isimbajevovou jen 
o 5 cm.   
   Oba sprinty vyhrál Američan Tyson Gay a napodobil tak svého krajana Justina Gatlina z minulého 
šampionátu. Třetí zlato získal Tyson Gay jako člen sprinterské štafety a stal se tak nejúspěšnějším 
sportovcem šampionátu. Na 200 m získal svoji první medaili z MS, stříbrné hodnoty, Usain Bolt. Neobvyklý 
duble se podařil americkému běžci keňského původu, Bernardu Lagatovi, který zvítězil v běhu na 1500 m 
a na 5000 m. 
   Tituly z minulého šampionátu obhájili: Jeremy Wariner (USA) 400 m, Kenenisa Bekele (Etiopie) 10000 m, 
Jefferson Pérez (Ekvádor) 20 km chůze, Veronica Campbellová (Jamajka) 100 m, Tiruneš Dibabaová (Eiopie) 
10000 m, Jelena Isinbajevová (Rusko) tyč, Franka Dietzová (Německo) disk a Carolina Klüftová (Švédsko) 
sedmiboj. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Japonská pošta vydala k mistrovství světa 
tiskový list s 10 atletickými známkami 

Blanka Vlašičová (Chorvatsko) 
mistryně světa ve výšce 2007 
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   12. mistrovství světa v atletice  se konalo (15. - 23. srpna 2009) v hlavním městě Německa, v Berlíně. 
Většina soutěží probíhala na Berlínském olympijském stadiónu; výjimkami byly maratónské běhy a 20 i 50 
km chůze, které se celé odbývaly v ulicích města, se startem i cílem u Braniborské brány. Mistrovství se 
zúčastnilo 2101 sportovců (1154 mužů a 947 žen), reprezentujících 202 z 213 členských zemí IAAF. 
Nejúspěšnější výpravou jako tradičně se stala výprava USA, která získala 22 cenných kovů (10-6-6) 
následována Jamajkou, která zejména díky sprinterům získala 13 medailí (7-4-2). 
   Jedinou českou medaili vybojovala oštěpařka Barbora Špotáková, jež ve finále prohrála pouze s domácí 
atletkou Steffi Neriusovou. Němka v první sérii poslal oštěp do vzdálenosti 67,30 metru a tímto výkonem 
si zajistila titul mistryně světa. Česká atletka se Němce nejvíce přiblížila ve třetí sérii výkonem 66,42 m. 
Pro většinu našich atletů skončil šampionát neúspěchem. 
   MS v Berlíně se zapsalo do historie zejména famózními světovými rekordy jamajského sprintera Usaina 
Bolta. Na stometrové trati zaběhl čas 9,58 s. (první v historii pod 9,60 s.) a na dvojnásobné trati 19,19 s. 
(první pod 19,30 i 19,20 s.). Na konci října roku 2017 jsou tyto světové rekordy stále v platnosti. Třetí zlato 
přidal Bolt jako člen jamajské štafety a stal se nejúspěšnějším sportovcem tohoto šampionátu. Další 
hvězdou šampionátu se stal Etiopan Kenenisa Bekele, který zvítězil v obou vytrvalostních bězích, z toho v 
běhu na 10000 m počtvrté v řadě. Tímto šampionátem se jeden z nejlepších vytrvalců prvního desetiletí 
XXI. století, a držitel titulu Atlet roku 2004 a 2005, loučil s atletickými ovály s bilancí 3-1-0 z OH a 5-0-1 z 
MS. Své první dva tituly mistryně světa vybojovala v Berlíně jamajská sprinterka Shelly-Ann Fraserová-
Pryceová (100 m a štafeta 4x100 m). Podobně první titul suverénně získala také sedmibojařka Jessica 
Ennisová z Velké Británie a Polka Anita Wlodarczyková v hodu kladivem. Všechny tři atletky se 

Gerd Kanter (Estonsko) mistr světa v hodu diskem 2007 
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nesmazatelně zapsaly do historie svých disciplín.   
   Tituly z minulého světového šampionátu obhájili: Kerrron Clement (USA) 400 m přek., Kenenisa Bekele 
(Etiopie) 10000 m, Allyson Felixová (USA) 200 m, Meriem Jusuf Džamalová (Bahrajn) 1500 m, Blanka 
Vlašicová (Chorvatsko) výška a Yargelis Savigneová (Kuba) trojskok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Série čtyř německých známek Für den Sport  
věnovaných atletickému MS v Berlíně 2009 Steffi Neriusová a Robert Harting, 

němečtí mistři světa 2011 

Sešitek známek k MS obsahuje dvě série Für den Sport 2011 
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   13. mistrovství světa v atletice se konalo od 27. srpna do 4. září 2011 na stadiónu Daegu World Cup 
Stadium v Tegu (Daegu) v Jižní Koreji a jeho okolí (maraton, chodecké závody). Na programu bylo celkově 
47 disciplín (24 mužských a 23 ženských), kterých se zúčastnilo celkově 1945 atletů a atletek z 202 
členských zemí IAAF.  
   Nejúspěšnější zemí se opět staly USA (12-8-5), druhé Rusko (9-4-6) a třetí Keňa (7-6-4). O jediný světový 
rekord, který na MS padl, se postarali jamajští sprinteři Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake a Usain 
Bolt ve štafetě na 4×100 metrů, když původní hodnotu z roku 2008 37,10 s vylepšili o šest setin sekundy 
na 37,04 s. 
   Světového šampionátu se nezúčastnila řada medailistů z předchozího MS v Berlíně 2009 a atleti, kteří z 
důvodu nemoci, pozitivního dopingového nálezu či dlouhodobého zranění nemohli do Tegu odcestovat. 
Ochuzena byla mužská stovka, kde nestartovali kvůli zranění Američan Tyson Gay a Jamajčan Asafa Powell 
(držitel nejrychlejšího výkonu roku na 100 m časem 9,78 s.). Jeho krajan Steve Mullings měl naopak 
podruhé v kariéře pozitivní dopingový nález. V desetiboji se nepředstavil olympijský vítěz Bryan Clay 
(zranění kolene) a chyběl rovněž halový mistr Evropy v sedmiboji z roku 2011 Bělorus Andrej Kravčenko. 
Kvůli zranění nohy nemohl v soutěži výškařů obhajovat titul Rus Jaroslav Rybakov, kvůli stejnému zranění 
chyběl i halový světový rekordman v trojskoku Teddy Tamgho.  
  Největšího úspěchu pro Českou republiku mimo medaile dosáhl výškař Jaroslav Bába, který obsadil 4. 
místo. Stejného výsledku dosáhl také oštěpař Vítězslav Veselý. Jedinou medaili, stříbrnou, získala oštěpařka 
Barbora Špotáková, která výkonem 71,58 metru zaostala pouze za Ruskou Abakumovovou.  
   Finále nejkratšího sprintu proběhlo nakonec bez největšího favorita Usaina Bolta, který ulil start a byl 
diskvalifikován. Plně ho zastoupil krajan Yohan Blake a zvítězil. Keňskému vytrvalci Abelu Kiruimu se povedl 
dnes již nevídaný výsledek, když podruhé za sebou zvítězil v maratonském běhu. Mezi ženami se podařilo 
zvítězit na obou vytrvaleckých tratích krajance Kiruiho Vivian Cheruiyotové. 
   Tituly mistrů světa obhájili v Tegu: Usain Bolt (Jamajka) 200 m, Abel Kirui (Keňa) maraton, Valerij Borčin 
(Rusko) 20 km chůze, Robert Harting (Německo) disk, Trey Hardee (USA) desetiboj, Vivian Cheruiyotová 
(Keňa) 5000 m a Bitney Reesová (USA) dálka. 
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   14. mistrovství světa v atletice probíhalo od 10. srpna do 
18. srpna 2013 na moskevském stadiónu Lužniky a v jeho 
okolí (maraton, chodecké závody). Nejúspěšnější zemí z 
hlediska medailového pořadí bylo domácí Rusko, jehož atleti 
zvítězili v sedmi disciplínách (7-4-6). Druhé skončily Spojené 
státy se šesti zlatými (6-14-5) a třetí díky svým sprinterům 
Jamajka (6-2-1). Američané však byli první jak v celkovém 
počtu medailí (25), tak i v bodech za finálová umístění.  
   Pro českou reprezentaci to bylo druhé historicky 
nejúspěšnější mistrovství světa: zlato získala v běhu na 400 
metrů s překážkami suverénně Zuzana Hejnová a v oštěpu po 
boji Vítězslav Veselý. Bronzovou medaili přidal v hodu 
kladivem Lukáš Melich. 
   Nejúspěšnějšími atlety mistrovství byli Jamajčané Shelly-Ann Fraserová-Pryceová a Usain Bolt – oba 
zvítězili v bězích na 100 metrů, na 200 metrů a ve štafetách na 4 × 100 metrů. Po dvou zlatých získali: 
LaShawn Merritt (USA) 400 m a štafety 4x400 m, Mohammed Farah (V.Británie) 5000 a 10000  m. Zajímavé 
bylo finále koulařů, které mohlo mít vinou arbitrů jiného vítěze. Němec David Storl si svůj nejlepší výkon 
musel obhájit před rozhodčími, kteří původně u jeho pokusu viděli přešlap. Nejlepší ze tří českých vrhačů 
byl Ladislav Prášil na pátém místě.  
   Svoji poslední medaili z MS získal v hodu diskem Němec Robert Harting, když se v Moskvě stal potřetí 
mistrem světa. Jeho bilance je uctihodná: OH 2012 zlato, MS 2007 stříbro a pak v letech 2009, 2011 a 2013 
zlato, ME 2010 stříbro a 2012, 2014 zlato. V Moskvě před domácím publikem se ziskem titulu mistryně 
světa (po 6 letech) loučila se svojí úspěšnou kariérou nejlepší tyčkařka historie Jelena Isinbajevová. 
Majitelka 3 medialí z OH (2-0-1), 4 medailí z MS (3-0-1) a první žena, která překonala výšku 500 cm a 
dodnes držitelka světového rekordu 506 cm. Třetí titul mistryně světa v řadě vybojovala v dálce také 
Američanka Britney Reesová. Z dalších pozoruhodných výkonu je třeba vyzdvihnout Keňanku Ednu 
Kiplagatovou, která zopakovala triumf v maratonu. 
   Zlaté medaile z předchozího šampionátu obhájili: Usain Bolt (Jamajka) 200 m, Asbel Kipruto Kiprop (Keňa) 
1500 m, Mohammed Farah (V.Británie) 5000 m, Ezekiel Kemboi (Keňa) 3000 m přek., David Storl (Německo) 
koule, Robert Harting (Německo) disk, Edna Kiplagatová (Keňa) maraton, Britney Reesová (USA) dálka, 
Valerie Adamsová (Nový Zéland) koule a Taťána Lysenková (Rusko) kladivo. 
       Dokončení příště                                                                                                                                        -jpb-      

Olga Saladuchová (Ukrajina), trojskok  
a Pawel Wojciechowski (Polsko), skok o tyči,  

mistři světa 2011 na známkách Burundi 

Korejská razítka k MS v atletice 2011 

Bronzoví sprinteři St. Kitts, MS 2011 
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Stručně na závěr:        1.-8. 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
                                              13.                                  11. 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

                                             12. 
 
                                                              14. 
 
1.-8. USA, 14.6.2017, sportovní míče                                
9. Francie, 21.7.2017, MS v zápase                                  15. 
10. Andorra, 27.2.2016, Světový pohár v lyžování žen 
11. Estonsko, 15.4.2017, 100 let krasobruslení v Estonsku 
12. Estonsko, 19.6.2017, 150. výročí narození siláka  
      Gustava Boesberga 
13. Chorvatská pošta v Mostaru, 18.7.2017, MS v házené 
14. Srbsko, 21.4.2017, Bělehradský maraton 
15. Bosna a Hercegovina, 22.8.2017, Tenisová federace  
                                                         Bosny a Hercegoviny                      

 

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Ladislav Janoušek, 
Laco Kajaba, Josef Kočí, Peter Osuský a Jaroslav Petrásek   
Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další  

příspěvky i od Vás. 
 

   Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2017  
                                                      

 

Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
při  České olympijské akademii Českého olympijského výboru 
a samostatné  odborné společnosti  Svazu Českých  filatelistů 

 

adresa: Vašátkova 2, 198 00 Praha 9, tel. 739 033 170 
MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM, HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ 

 

Předseda  Jaroslav PETRÁSEK, Zborovská 1025, 282 01 Český Brod          petrasek@olymp-sport.cz 
Místopředseda  Ladislav JANOUŠEK, Vašátkova 2, 198 00 Praha 9                    ladajan55@seznam.cz 
Místopředseda  Josef KOČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc                                   joseph.koci@seznam.cz 
Sekretář Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                                     divis@olymp-sport.cz 
Redaktor Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                                    petras.jan13@seznam.cz 
Knihovník        Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky           radek.jasek@seznam.cz 


