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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 
Rámy pro prezentaci Olympsportu 
   V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni o záměru výboru zakoupit rámy pro prezentaci 
Olympsportu na různých akcích. Bylo zakoupeno 20 ks oboustranných rámů. Do jednoho rámu lze 
umístit až 9 listů formátu A4. Poprvé byly rámy využity pro prezentaci Olympsportu 21.6.2017 
v Tyršově domě při slavnostním zasedání České olympijské akademie k jejímu 30. výročí založení. 
Vašek Diviš zajistil jejich uložení v informačním a studijním centru ČOA na Fakultě tělesné výchovy a sportu. 
Další využití rámů se připravuje na letošním veletrhu Sběratel.  
 
Veletrh Sběratel 2017 
   Letošní veletrh Sběratel se uskuteční pouze ve dvou dnech, a to v pátek a sobotu 8. a 9. září v 
prostorách Výstaviště v Letňanech. Stejně jako loni se ho i letos Olympsport zúčastní. Budeme mít 
svůj stánek a budeme prezentovat výsledky naší práce – dopisnice a obálky, které Olympsport 
vytvořil nebo se podílel na jejich vzniku. Ve čtvrtek 7.9.2017 v odpoledních hodinách proběhne 
instalace rámů a nejen k tomu bude potřeba Vaší pomoci. Žádáme dobrovolníky, ochotné 
pomoci, přihlaste se redaktorovi Zpravodaje, Honzovi Petrásovi, kdy můžete na stánku 
pomoci. Ještě jednou pro shrnutí – 7.9.2017 v odpoledních hodinách proběhne instalace rámů a 
stánku. V pátek bude potřeba pomoc na stánku od 10 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 17 hodin.      

 
Nový adresář 
   Výbor Olympsportu provádí důslednou kontrolu členské základny a připravuje nový adresář. Na 
podzimním setkání Olympsportu pak bude projednán a schválen rozsah adresáře, v jakém bude 
zveřejněn ve Zpravodaji a na webových stránkách Olympsportu. Zejména se jedná o to, zda pro 
potřeby vzájemné komunikace členů Olympsportu zveřejnit seznam s celými poštovními adresami 
členů, mailovými adresami a telefonními čísly. Jsou to osobní údaje a k  jejich zveřejnění 
potřebujeme souhlas každého člena. Prosíme o Vaše názory a udělení případného souhlasu se 
zveřejněním výše uvedených dat. Stačí mail či krátká sms zpráva komukoliv z výboru OS.  
 
Nová Knihovnička OS  
   Náš předseda, Jarda Petrásek, dokončuje novou Knihovničku Olympsportu, která je věnována 
historii Mistrovství Evropy v basketbalu žen. Knihovnička bude v elektronické podobě zaslána všem, 
kteří odebírají Zpravodaj v elektronické podobě. Knihovnička bude také vytištěna, v jakém nákladu 
(protože nechceme z finančních důvodů tisknout zbytečné výtisky navíc), záleží na Vás, kteří 
odebíráte Zpravodaj v tištěné podobě. Chceme od Vás, kdo máte zájem o Knihovničku k  ME 
v basketbalu v tištěné podobě, napište nebo odmailujte Váš požadavek Láďovi 
Janouškovi. Knihovničku samozřejmě obdržíte zdarma.   
    
Známka k ZOH 2018 
   Na jarním setkání Olympsportu se rozvinula dost divoká debata o nezařazení známky k ZOH 2018 
do emisního plánu České pošty. Výbor Olympsportu se obrátil dopisem na osoby, které mají vliv na 
tvorbu emisního plánu poštovních známek, na šéfa známkové tvorby České pošty Břetislava Janíka, 
dále na dr. Šolce ze Svazu českých filatelistů a na ing. Řeholu z Ministerstva průmyslu a obchodu. 
Podle posledních informací je známka k ZOH 2018 již v plánu a pan Zdeněk Netopil bude autorem 
výtvarného návrhu. Námět známky by měl být zvolen podle požadavku ČOV. Celou záležitost bude 
výbor OS i nadále sledovat. 
   Zároveň výbor Olympsportu připraví návrhy pro komisi známkové tvorby k vydání známek se 
sportovním námětem na příští roky. Pro rok 2020 – příležitostná známka k OH a paralympiádě 2020 
Tokio, pro rok 2019 výplatní známka se sportovním motivem – pro přítisky. O další návrhy 
budeme náš návrh průběžně rozšiřovat a všichni se můžete zapojit.  

                                                                                   -jpb- 
 

Věnujte pozornost informacím na této 
stránce a prosíme o Vaši reakci! 
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23. Svetový olympijský zberateľský veľtrh v Bratislave 
 

    

   Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) 
organizuje v dňoch 8. - 10. 9. 2017 v NH Bratislava Gate One Hotel v 
Bratislave tradičné svetové stretnutie zberateľov olympijských a športových 
memorabílií, na ktorom sa stretne viac ako 100 zberateľov z celého sveta. 
 

   Registrujte sa čím skôr, počet stolov je limitovaný na 100. On-line registrácia 
a ďalšie informácie na web stránke: http://www.wocf2017/bratislava.com 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) pre 
svojich členov, ktorí majú zaplatené členské príspevky na rok 2017, ponúka 
zľavu na jeden stôl 5 €. Príspevok na každého člena 5 € prisľúbilo aj AICO, 
takže pre členov SSOŠZ bude poplatok za stôl na 3 dni nie 35 € ale len 25 €. 
 

Program: 
 

ŠTVRTOK, 7. september 2017 

16:00 Ubytovanie účastníkov v NH Bratislava Gate One Hotel  
18:00 – 20:00 Registrácia účastníkov veľtrhu  

PIATOK, 8. september 2017 

8:00 – 10:00 Registrácia účastníkov veľtrhu  
8:00 – 10:00 Veľtrh otvorený pre vystavovateľov  
10:00 – 17:00 Veľtrh otvorený pre verejnosť  

15:00 
Oficiálne otvorenie veľtrhu s prezidentom a členmi vedenia Slovenského 
olympijského výboru (SOV)  

 
Autogramiáda so slovenskými olympionikmi a držiteľmi olympijských medailí  

18:00 – 20:00 
Prehliadka Bratislavy, návšteva výstavy SOV - Slovenského olympijského a 
športového múzea "Nájdi si svoje hobby" v priestoroch Múzea mesta Bratislavy  

SOBOTA, 9. september 2017 

8:00 – 9:00 Veľtrh otvorený pre vystavovateľov  
9:00 – 17:00 Veľtrh otvorený pre verejnosť  

11:00 Autogramiáda so slovenskými olympionikmi a držiteľmi olympijských medailí  

18:00 – 19:00 
Tichá aukcia zberateľských predmetov ponúkaných organizátorom, SOV a MOV. 
Recepcia v hotelovej lobby  

19:00 – 23:00 
Gala večer 23. Svetového olympijských zberateľského veľtrhu 2017 v reštaurácii 
hotela  

NEDEĽA, 10. september 2017 

8:00 – 9:00 Veľtrh otvorený pre vystavovateľov  
9:00 – 14:00 Veľtrh otvorený pre verejnosť  

12:00 Odovzdávanie ocenení  
14:00 Ukončenie 23. Svetového olympijských zberateľského veľtrhu 2017 v Bratislave  

 
 

    K svetovému stretnutiu sa pripravuje vydanie aj príležitostnej pohľadnice, personalizovaného UTL, 
odznakov a iných materiálov. Ďalšie informácie a on-line registrácia na internetovej stránke veľtrhu: 
http://www.wocf2017/bratislava.com. 
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Dovětek k 23. světovému veletrhu olympijských sběratelů v Bratislavě 
   Původně se měl 23. světový olympijský sběratelský veletrh konat v Číně, ale vzhledem k malému 
zájmu byl čínskou stranou zrušen. SSOŠZ podala pomocnou ruku a nabídla MOV a AICO 
zorganizovat sběratelský veletrh v Bratislavě. Termín jeho konání se bohužel kryje s termínem 
pražského veletrhu Sběratel. Olympsport na tento souběh dvou velkých sběratelských akcí 
bratislavské organizátory upozornil, ale termín se již nedal změnit. Požadavek uskutečnit světový 
olympijský sběratelský veletrh v termínu 8.-10.9.2017 vyšel z MOV.   
   V rámci světového olympijského sběratelského veletrhu se v  Bratislavě uskuteční také zasedání 
Mezinárodní asociace olympijských sběratelů (AICO). Olympsport bude na zasedání AICO zastupovat 
předseda Jaroslav Petrásek a místopředseda Josef Kočí.                                            -jpb- 

 
 

7 2 .  s e t k á n í  O l y m p s p o r t u  v  B r n ě  
 
 

   Jarní setkání Olympsportu v Brně doslova ozdobila svojí účastí mistryně světa a olympijská 
medailistka v trojskoku paní Šárka Kašpárková. Její poutavé a bezprostřední vyprávění dokázalo 
přítomné muže vytrhnout od filatelie a hodinu na svůj koníček zapomenout. Šárka Kašpárková 
ukázala při besedě i své nejcennější medaile a na závěr se ochotně fotila se všemi, kteří o společné 
foto projevili zájem. Jarní setkání se vydařilo i když tentokrát byla filatelie trochu na vedlejší koleji.     

                                                                                                 -jpb- 
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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  
 

   K jarnímu setkání Olympsportu 
v Brně a besedě s paní Šárkou 
Kašpárkovou byl objednán tisk 
známky s přítiskem (tzv. perso-nální 
známka), resp. tiskový list (PS-01-
17), věnovaný vzácnému hostovi 
našeho setkání a připravena obálka 
s přítiskem (OS-02-17), na které 
byla nalepena personální známka a 
obálka byla oražena denním razítkem 
31.3.2017 pošty Brno 1. Všechny 
obálky byly podepsány paní Šárkou 
Kašpárkovou.  

   11.2.2017 získala Martina Sáblíková 
na stadiónu v jihokorejském Kang-
nungu (či Gangneung), kde bude příští 
rok bojovat o další cenné olympijské 
kovy, svůj 17. titul mistryně světa, což 
dosud žádná rychlobruslařka nedo-
kázala. Tentokrát to bylo na trati 5000 
metrů. Olympsport k rekordnímu titulu 
připravil strojové razítko, které bylo 
používáno na poště Praha 1 dne 
31.3.2017 a dopisnici s přítiskem, na 
kterém Olympsport Martině Sáblíkové 
pogratuloval mimo jiné také k jejímu životnímu jubileu (OS-03-17).  
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   Na letošním mistrovství světa 
v biatlonu v německém Hochfilzenu 
dosáhla Gabriela Koukalová zatím 
největšího úspěchu své kariéry. Stala 
se mistryní světa ve sprintu na 7,5 km. 
Zároveň se jí podařilo v sezóně 
Světového poháru 2016/17 vyhrát dva 
malé křišťálové globy. Olympsport 
připomenul zisk titulu mistryně světa 
strojovým razítkem, které bylo 
používáno na poště Praha 1 dne 
7.4.2017. K tomu ještě OS vydal 
dopisnici s přítiskem (OS-04-17) a 
tiskový list s personálními známkami, 
kde jsou připomenuty oba úspěchy 
Gabriely (PS-02-17).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   14. dubna 2017 připomenul Olymp-
sport, že do ZOH 2018 v Pyeong 
Changu zbývá 300 dnů, strojovým 
razítkem na poště Praha 1. Na razítku 
je vyobrazena naše velká olympijská 
medailová naděje Ester Ledecká, která 
se letos na mistrovství světa 
v  americké Sierra Nevadě stala 
světovou šampionkou v  paralelním 
obřím slalomu. Je to její druhý titul 
mistryně světa, první získala v  roce 
2015 v  rakouském Kreischbergu 
v paralelním slalomu. Vedle strojového 
razítka připravil OS pro odběratele 
novinek také dopisnici  s  přítiskem 
(OS-05-17). 
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   A ještě jednou připomenutí úspěchu 
Gabriely Koukalové. Tentokrát na 
otisku výplatního strojku Českého 
svazu biatlonu. Stoček ve výplatním 
strojku byl používán od 25.4.2017. 
Dřívější datum instalace štočku se 
nepodařilo s  biatlonovým svazem 
domluvit. Museli jsme počkat až na 
konec sezony.  
   Olympsport pro orážení připravil 
obálku s přítiskem, na kterém je 
Gabriela Koukalová se zlatou medailí 
z mistrovství světa v Hochfilzenu 
v ruce (OS-06-17).   

   V minulém čísle Zpravodaje byla 
uvedena informace o připravovaném  
vydání příležitostné poštovní známky k 
75. výročí narození naší nejúspěšnější 
olympioničky, paní Věry Čáslavské.  
   Olympsport využil toho, že razítko 
prvního dne vydání bylo na hlavní 
poště Praha 1 mimořádně používáno 
po tři dny, a připravil pro své členy a 
zájemce obálku s přítiskem, na kterém 
je vyobrazena hala Věry Čáslavské 
v Černošicích a připomenuty největší 
sportovní úspěchy paní Věry Čáslavské 
(OS-07-17).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   12. titul pro Brno, který letos v extralize ledního hokeje vybojovala brněnská Kometa, se stal 
námětem dalšího tiskového listu s personální známkou (PS-03-17), na jehož vzniku se podílel také 
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Olympsport. Vedle tiskového listu byla 
vydána i obálka s přítiskem a 
personální známkou (OS-08-17), která 
byla oražena ručním příležitostným 
razítkem. Razítko bylo používáno na 
poště Brno 2 celý měsíc, konkrétně ve 
dnech 10.5.-9.6.2017. 

 

   Slavnostní zasedání k  30. výročí 
založení České olympijské akademie 
proběhlo v  pražském  Tyršově domě 
21.6.2017. Olympsport se aktivně 
tohoto zasedání zúčastnil. Prezentoval 
se malou výstavkou ze své tvorby,  
Jaroslav Petrásek a Václav Diviš 
přednesli na zasedání své příspěvky a 
Olympsport k oslavám výročí ČOA připravil strojové razítko, které bylo používáno v den slavnostního 
zasedání  na poště Praha 1  a  dále dopisnici s přítiskem (OS-09-17),  na  které  je chybně číslování  

OS-06-17.  
   ME v basketbalu žen se po dlouhých 
22 letech letos uskutečnilo v České 
republice, v Hradci Králové a Praze ve 
dnech 16.-25. června 2017.  
   16 týmů žen bylo rozděleno do čtyř 
základních skupin, ze kterých vítězky 
postoupily přímo do čtvrtfinále, týmy 
na druhém a třetím místě ve skupině 
se utkaly o postup do play off. To se již 
netýkalo našich hráček, které 
v hradecké skupině A po prohrách 
s Ukrajinou a Maďarskem měly 
„jistotu‟, že ze skupiny nepostoupí. Na 
tom nic nezměnila ani senzační výhra 
nad Španělkami v posledním zápase 
skupiny. České basketbalistky tak 
skončily ve skupině poslední a celkově 

na 13. místě, což je nejhorší výsledek v celé historii našeho týmu.  
   Španělky i přes prohru s námi šampionátem prošly nejlépe a ve finále porazili Francii. V boji o 
bronzové medaile pak vyhrály Belgičanky nad týmem Řecka.  
   Olympsport nemohl ignorovat konání evropského basketbalového šampionátu u nás a připravil 
strojové razítko, které bylo používáno v závěru ME (23.6.2017) na poště Praha 1 a dopisnici s 
přítiskem (OS-10-17).    

 

Co plánujeme a připravujeme: - medailisté z MS v atletice – razítko a dopisnice s přítiskem 
- MS v rychlostní kanoistice Račice 23.-27.8.2017 – razítko a dopisnici s přítiskem 
- 8.9.2017 OVS a dopisnici s přítiskem – 120 let atletiky – 1. medaile z ME v Turíně 1934   
- 9.9.2017 SR a dopisnici s přítiskem – 120 let atletiky – 1. atletické mistrovství Čech 1890                   
- září 2017 Laver Cup v O2 aréně – razítko a dopisnici s přítiskem 
- 23.9.2017 – 95 let Dany Zátopkové – razítko a dopisnici s přítiskem                            -jpb- 
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10. Světové hry 2017 Vratislav  /  10. World Games 2017 Wroclaw 
 
 

   Světové hry (anglicky: World Games) jsou 
mezinárodní sportovní akcí, pořádané 
Mezinárodní asociací Světových her (IWGA) a 
konají se jednou za čtyři roky a slouží 
neolympijským sportům jako náhrada za 
olympijské hry. Mnohdy se proto přezdívají 
Olympijské hry neolympijských sportů. 
   10. Světové hry se konaly letos v červenci 
doslova za humny, v polské Vratislavi. 3521 
sportovců ze 111 zemí soutěžilo ve dnech 21.-
30. července v 31 oficiálních a 4 ukázkových 
sportech. Těchto zápolení se zúčastnilo také 62 
českých reprezentantů. Z posledních světových 
her v kolumbijském Cali před čtyřmi lety si 
přivezla česká výprava dvě stříbra a bronz.  
   Z Polska si odvezli celkem 8 cenných kovů: 
Zlato získali inline hokejisté, Sandra Mašková 
v kickboxu do 56 kg a Adam Sedlmajer ve 
vodním lyžování (slalom). Jediné stříbro 
vybojoval v plavání s ploutvemi Jakub Jarolím 
v disciplíně 50 metrů kraul bifins. Na 
dvojnásobné trati Jakub Jarolím bral bronz, 
stejně jako Jakub Klouda v bojovém umění 
Muay Thai ve váhové kategorii do 91 kg. Další 
bronz vybojovala Martina Macková v terénní 
lukostřelbě. Čtvrtou bronzovou přidal do sbírky 
českých reprezentantů orientační běžec Vojtěch 
Král na klasické trati.       
   Polská pošta vydala 1.6.2017 
příležitostnou známku k  10. Světo-
vým hrám ve Vratislavi. Tištěny byly 
aršíky se 4 známkami. Vydána byla 
také obálka prvního dne. 
 
 

Mistrovství světa 
v plavání 2017 

BUDAPEŠŤ 
 
    

   17. MS v plavání se konalo ve 
dnech 14.-30.7.2017 v Budapešti. 
Zúčastnili se ho závodníci ze 182 
zemí, kteří bojovali o medaile v 30 
mužských, 37 ženských a 8 
smíšených disciplínách v bazénovém 
plavání, dálkovém plavání, synchro-
nizovaném plavání, skocích do vody a vodním pólu. 
Nejúspěšnější zemí se podle předpokladu staly USA se 
ziskem 46 medailí (21-12-13), druhá byla zejména díky skokům do vody 
Čína s 30 cennými kovy (12-12-6) a třetí Rusko s 25 medailemi (11-6-8). Další země již mají značný 
odstup od těchto plaveckých velmocí. Nejúspěšnějším plavcem se stal Američan Caeleb Dressel, 
který ziskem 7 zlatých medailí vyrovnal rekord Michaela Phelpse v počtu titulů z jednoho 
šampionátu. Zásluhou Michala Novotného se po mnoha letech dočkala medaile z MS v plavání také 
Česká republika. Má stříbrnou hodnotu a získal ji v extrémních skocích do vody (skáče se z můstku 
vysokého 27 m).  
   Maďarská pošta vydala 5.4.2017 k MS příležitostnou známku a obálku prvního dne.  
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16. mistrovství světa v atletice 2017 Londýn 

   Letošní největší sportovní událost se uskuteční 
ve dnech 4.-13.8.207 na olympijském stadiónu 
v londýnském Stratfordu. O tituly mistrů světa 
budou zápolit nejlepší atleti a atletky v 23 takřka 
shodných disciplínách (rozdílné jsou pouze 
víceboje - muži mají desetiboj, ženy sedmiboj 
a o 10 metrů se liší běhy nad krátkými ploty – 
muži běží 110 m, ženy 100 m. Mužská atletika má navíc jedinou disciplínu – chůzi na 50 km. Největšími 
hvězdami by měli být loučící se běžecké legendy:  
- sprinter Usain Bolt z Jamajky, který bude startovat na svém 6. MS a má neuvěřitelnou bilanci - 11x  zlato 

a 2x stříbro. Na posledních čtyřech šampionátech zvítězil ve sprintech na 100 m a 200 m a byl členem 
vítězné jamajské štafety s jedinou výjimkou – v korejském Tegu v roce 2011 ulil start v nejkratším sprintu 
a byl diskvalifikován.  

- vytrvalec Mohamed Farah z Velké Británie, pro kterého bude londýnský šampionát také šestým v pořadí. 
Medaile začal sbírat až na svém třetím MS v Tegu v roce 2011, což jen dokládá 
fakt, že vytrvalci zrají jako víno a z MS má Farah sbírku pěti zlatých a jedné 
stříbrné medaile.    

   Jak si povedou při své derniéře Bolt a Farah a jak se vydaří šampionát našim 
atletům, k tomu se vrátíme v příštím čísle Zpravodaje i s novinkami z oblasti 
filatelie.    
 

Malá připomínka jednotlivých atletických šampionátů  
(i z našeho, filatelistického pohledu) 
   

   Idea založit mistrovství světa v lehké atletice je mnohem starší, než první uspořádané mistrovství v roce 
1983 v Helsinkách. Již v roce 1913, rok po založení Mezinárodní atletické federace, se objevily první úvahy o 
možném uspořádání světového šampionátu v atletice. Ale až v roce 1960 členské země IAAF rozhodly, že se 
taková soutěž bude konat a až v roce 1976 koncil IAAF tuto myšlenku začal uskutečňovat, když přidělil 
pořadatelství Helsinkám a zde se také na olympijském stadionu v roce 1983 první atletické mistrovství světa v 
historii uskutečnilo. Prvního šampionátu se zúčastnilo na 1355 atletů ze 153 zemí světa, kteří bojovali o 41 sad 
medailí.  
   A hned první atletické MS se pro 
Československo stalo zatím 
nejúspěšnějším. S medailovou bilancí 4-3-
2 jsme se stali čtvrtou nejúspěšnějším 
zemí! Tituly mistrů světa získali: Jarmila 
Kratochvílová v běhu na 400 a 800 metrů, 
Helena Fibingerová ve vrhu koulí a Imrich 
Bugár v hodu diskem. Stříbrné medaile si 
z Helsinek odvezli: Jozef Pribilinec z chůze 
na 20 km, Taťána Kocembová v běhu na 
400 m a štafeta žen 4x400 m ve složení 
Taťána Kocembová, Milena Matějkovičová, 
Zuzana Moravčíková a Jarmila Kratochví-
lová. O dvě bronzové medaile se zasloužili: 
Gejza Valent v hodu diskem a Remigius 
Machura ve vrhu koulí. Nejúspěšnější 
atletkou se stala východoněmecká běžkyně Marita Kochová (3-1-0). Své první tři zlaté medaile získal 
legendární Carl Lewis.                                
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   Druhé mistrovství světa v atletice se uskutečnilo v roce 1987 v Římě na Stadio Olympico,  kde se konalo 
mj. také ME v atletice v roce 1974. Již v roce 1960 na tomto stadiónu probíhaly atletické disciplíny letních 
olympijských her. Zúčastnilo se ho 1451 atletů a atletek ze 159 zemí. Na programu bylo celkově 43 disciplín 
(24 mužských a 19 ženských). Na tomto šampionátu měly ženy poprvé v historii na programu běh na 10 000 
metrů a chůzi na 10 km. Běh na 100 metrů mužů vyhrál původně časem 9,83s kanadský sprinter Ben Johnson. 
Domů se však vracel s ostudou, protože byl kvůli dopingu diskvalifikován. Českoslovenští atleti vybojovali 
celkově dvě medaile (jedno stříbro a bronz). Stříbro obhájil Jozef Pribilinec v chůzi na 20 km a svoji první 
velkou seniorskou medaili, bronzovou, vybojoval Jan Železný v hodu oštěpem. Několik dalších atletů postoupilo 
do finále, ale proti helsinskému šampionátu to byl hubený výsledek. 

     
    

Tituly v osmi individuálních disciplínách dokázalo obhájit pět 
atletů: Carl Lewis (100m, 200m, dálka), Calvin Smith (200m), Greg Foster 
(110m přek.), Edwin Moses (všichni USA) (400m přek.) a  Sergej Bubka 
(SSSR) (tyč).     
 
   3. mistrovství světa v atletice se konalo v roce 1991 v japonském 
Tokiu na olympijském stadionu, kde se mj. konaly letní olympijské hry v 
roce 1964. Na programu bylo celkově 43 disciplín (24 mužských a 19 
ženských) a zápolilo v nich 1517 atletů z 167 zemí. Na šampionátu byly 
vytvořeny tři nové světové rekordy. Postarali se o ně Američané, sprinter 
Carl Lewis (100 m) 9,86s, Mike Powell v dálce 895cm a mužské americké 
kvarteto ve štafetě na 
4×100 metrů 37,50s. 
Nejúspěšnější atletkou se 
stala Němka Katrin 
Krabbeová, která 
vybojovala dvě zlaté a 
dvě bronzové medaile.   

   Československým atletům se v Tokiu nepodařilo vybojovat 
cenný kov. Nejblíže zisku medaile byl desetibojař Robert 
Změlík, který nasbíral celkově 8 379 bodů a obsadil konečné 
4. místo. Na bronzovou medaili, kterou získal Němec Schenk 
ztratil 15 bodů.  
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   Tituly v individuálních disciplínách obhájili: Carl Lewis 
(USA) 100m, Billy Konchellah (Keňa) 800 m, Greg 
Foster (USA) 110m přek., Maurizio Damilano (Itálie) 20 
km chůze, Sergej Bubka (SSSR) tyč, Werner Günthör 
(Švýcarsko) vrh koulí, Taťána Dorovskichová (SSSR) 
3000 m a Jackie Joynerová-Kerseeová (USA) v dálce. 
 
   Disciplíny 4. mistrovství světa v atletice v roce 
1993 probíhaly na stuttgartském Gottlieb-Daimler-Stadion, dnes Mercedes-Benz Arena. Na témže stadionu se 
konalo také ME v atletice v roce 1986 a v letech 2006 – 2008 zde probíhalo Světové atletické finále. Na 
programu bylo celkově 44 disciplín (24 mužských a 20 ženských) a zápolilo v nich rekordních 1689 atletů z 187 
zemí, což byl důsledek politických změn na mapě Evropy a rozpad SSSR a Jugoslávie. Ženy měly poprvé na 
programu trojskok, naopak naposledy běh na 3000 metrů, na následujícím šampionátu byl nahrazen během na 
5000 metrů. Na šampionátu byly vytvořeny čtyři nové světové rekordy. O dva z nich se postarali britští 
překážkáři. Colin Jackson (110 m př. - 12,91 s) a Sally Gunnellová (400 m př. - 52,74 s). Ve štafetě na 4×400 
metrů vytvořilo časem 2:54,29 nový světový rekord americké kvarteto a výkonem 15,09 metru vytvořila rekord 
také ruská trojskokanka Anna Birjukovová. 
   Nejúspěšnější atletkou se stala americká sprinterka Gwen Torrenceová, která vybojovala jednu zlatou, dvě 
stříbrné a jednu bronzovou medaili. Zásluhou oštěpaře Jana Železného, který se stal mistrem světa získala již 
samostatná Česká republika jednu medaili. 
   Tituly v individuálních disciplínách obhájili: Noureddine Morceli (Alžírsko) 
1500m, Moses Kiptanui (Keňa) 3000m přek., Sergej Bubka (Ukrajina) tyč, 
Mike Powell (USA) dálka, Werner Günthör (Švýcarsko) vrh koulí, Lars Riedel 
(Německo) hod diskem a Dan O´Brien (USA) desetiboj. A ještě tři 
zajímavosti: Americký sprinter Michael Johnson získal po čtyřech letech opět 
zlato, ve Stuttgartu ale na dvojnásobné trati 400m. Němka Heike 
Drechslerová získala druhý titul mistryně světa ve skoku do dálky, po 
dlouhých 10 letech, tentokrát již pro jednotné Německo. Sergej Bubka pak 
vybojoval již čtvrtý titul, poprvé ale v dresu Ukrajiny.     

   5. mistrovství světa v atletice se konalo v roce 1995 ve švédském Göteborgu. Atletické disciplíny (24 
mužských a 20 ženských) probíhaly na stadionu Ullevi, kde se mj. odehrávalo i Mistrovství Evropy v atletice v 
roce 2006. Šampionátu se zúčastnilo 1804 atletů a atletek ze 191 států světa.  
   Ženy měly poprvé na programu běh na 5000 metrů, který nově nahradil kratší, tříkilometrovou trať. Na 
šampionátu byly vytvořeny tři nové světové rekordy, z nichž dva jsou doposud platné. O oba se postarali 
trojskokané. Mezi muži Brit Jonathan Edwards, který dolétl do vzdálenosti 18,29 metru a mezi ženami Ukrajinka 
Inessa Kravecová, která skočila 15,50 metru. V běhu na 400 metrů překážek vytvořila časem 52,61 s rekord 
také Kim Battenová ze Spojených států. 

 
(Pokračování na straně 41) 
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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 6 )  

 
XXIII.  OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                  (15. část) 
 
STŘELBA 
 
XU Haifeng (Čína) – zlato v libovolné pistoli na 50m 
FM Z  ČÍNA                   1984     poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských sportovců 
                  1984     poštovní lístek připomínající jeho vítězství 
 
ION Corneliu (Rumunsko) – stříbro ve střelbě z rychlopalné pistole na 25m a 2x30ran 
(další filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
FM Z  RUMUNSKO   1984 strojové razítko používané v Bacau 9.8.1984 
     Yv. BF 171 (171/2) Mi. BF210 

(209/10) 
     Yv. (hodnota BF 171) Mi. 4094 (4083/94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WU Xiaoxuan (Čína) – zlato ve standardní malorážce na 50m a 3x20ran,  bronz ve vzduchovce 
               na 10m a 40ran v soutěži žen 



 

38 
 

LI Yuwei (Čína) – zlato ve střelbě na běžící terč (divočák) na 50m a 60ran 
FM Z  ČÍNA                   1984     poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských sportovců 
                                                                   1984     poštovní lístek připomínající jejich vítězství 
 
LUKOSTŘELBA 
 
SEO Hyang-Soon (Jihokorejská republika) – zlato v individuální soutěži žen 
FM Z  BHUTAN 1986 Yv. 718 (718/23) Mi. 968 (968/73) 
     Yv. BF 122 (121/2) Mi. 128 (127/8) 

 
 

 
SKOKY do vody 
 
BERNIER Sylvie (Kanada) – zlato ve skoku z 3m prkna v soutěži žen 
FM Z  GAMBIA 1985 Yv. 564 (559/64) Mi.581 (576/81) 
 
ZHOU Jihong (Čína) – zlato ve skoku z 10m věže v soutěži žen 
FM Z  ANTIGUA  1996 Yv. 2110 (2105/13) Mi. 2372 (2358/75) 
  BARBUDA 1998 Yv. 2110 s přetiskem „BARBUDA“ Mi. 

                          ČÍNA                   1984      poštovní lístek pro připomenutí vítězství čínských sportovců 
         1984     poštovní lístek připomínající její vítězství 

 
McCORMICK Kelly (USA) – stříbro ve skoku z 3m prkna v soutěži žen 
FM Z  ANTIGUA  1996 Yv. 2106 (2105/13) Mi. 2368 (2358/75) 
   BARBUDA    1998 Yv. 2106 s přetiskem „BARBUDA“ Mi. 
 
MITCHELL Michele (USA) – stříbro ve skoku z 10m věže v soutěži žen 
FM Z  ANTIGUA  1996 Yv. 2109 (2105/13) Mi. 2371 (2358/75) 
   BARBUDA    1998 Yv. 2109 s přetiskem „BARBUDA“ Mi. 
WYLAND Wendy (USA) – bronz ve skoku z 10m věže v soutěži žen 
FM Z  ANTIGUA  1996 Yv. 2111 (2105/13) Mi. 2373 (2358/75) 
   BARBUDA  1998 Yv. 2111 s přetiskem „BARBUDA“ Mi. 
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LOUGANIS Gregory (USA) – zlato ve skoku z 10m věže a zlato ve skoku z 3m prkna 
FM  Z  ANTIGUA   1994 Yv. 1851 (1850/5)   Mi. 2142 (2141/6) 
      1996 Yv. 2108 (2105/13)   Mi. 2370 (2358/75) 
               ÁZERBAJDŽAN 1996 Yv. 273 (267/73)   Mi. 295 (289/95) 
   BARBUDA  1996 Yv. 1589 (1588/93   Mi. 
      1998 Yv. 2108 s přetiskem „BARBUDA“ Mi. 
   DOMINIKA  1996 Yv. 1901 (1896/91)   Mi. 2152 (2147/52) 
   GAMBIA  1995 Yv. 1867 (1866/73)   Mi. 2140 (2139/45) 
   GHANA  1992 Yv. 1314 (1310/4)   Mi. 1666 (1662/71 
  Grenada a Grenadines  1989 Yv. 965 (964/7)   Mi. 1114 (1111/18) 
  GUYANA 1989 Yv.   Mi. 2581 (2577/95) 
      (reprodukce aršíku s přetiskem viz  XXV. Olympiáda, Ereng, lehká atletika) 
   KEŇA  1996 Yv. 628 628/36 in MF)   Mi. 652 (640/63) 
   PALAU  1992 Yv. BF 13 (13/8)   Mi. BF 15 (15/20) 
   St. VINCENT  1994 Yv. 2198 (2195/8)   Mi. 2852 (2849/52) 
   TANZANIA  1995 Yv. 1797 (1793/801)            Mi. 2194 (2190/207) 
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JACHTING 
 
BRAZÍLIE – stříbro ve třídě Soling 
FM   Z  GAMBIA   1992 Yv. 1130 (1129/32)   Mi. 1323 (1319/26) 
 
FRANCIE – bronz ve třídě 470 
FM  Z  MALI  1984 Yv. BF 23   Mi.  BF 25 (1023 
 
COUTTS Russel (Nový Zéland) – zlato ve třídě Finn 
FM  Z  MAURETÁNIE  1984 Yv. A225 (A224/7)   Mi. 837 (836/9) 
 
ŠPANĚLSKO – zlato ve třídě 470 (posádka ve složení Louis Doreste a Roberto Molina Carrasco) 
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) 
  ŠPANĚLSKO 1994 Yv. 2925 (2916/25)  Mi. 3191 (182/91) 
  PARAGUAY 1989 Yv. MF A 1123a  Mi. MF Kb. 4308 
            (hodnota s Gross, ve střední části Doreste s vlajkou)  
     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 
            (Yv. MF A 1223a s přetiskem „sjednocení Německa“) 
 
 
 

Z italského originálu připravil Laco Kajaba                                                                   
                                                                                    Pokračování příště   
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Atletická mistrovství světa …                            (pokračování ze strany 36) 
   Nejúspěšnějším atletem se stal americký sprinter Michael Johnson, který vybojoval tři zlaté medaile. Jednu 
zlatou a dvě stříbrné medaile vybojovala jamajská sprinterka Merlene Otteyová. 
   Zásluhou oštěpaře Jana Železného, který se stal mistrem světa získala Česká republika jednu medaili, stejně 
jako na předchozím šampionátu. Na 5. místě skončil desetibojař Tomáš Dvořák. Ženám se šampionát vůbec 
nevydařil, žádná z atletek se neprobojovala do finálových bojů. 

    Tituly v individuálních 
disciplínách obhájili: Michael 
Johnson (USA) 400m, 
Noureddine Morceli (Alžírsko) 
1500m, Ismael Kirui (Keňa) 
5000m, Haile Gebrselassie 
(Etiopie) 10000m, Moses 
Kiptanui (Keňa) 3000m přek., 
Sergej Bubka (Ukrajina) tyč, 
Lars Riedel (Německo) disk, 
Andrej Abduvalijev (Tádži-
kistán) kladivo, Jan Železný 
(Česko) oštěp, Dan O´Brien 
(USA) desetiboj, Marlene 
Otteyová (Jamajka) 200m a Gail 
Deversová (USA) 100m přek.  
 
 
   6. mistrovství světa v 
atletice se uskutečnilo ve dnech 1.-10. srpna 1997 v řeckých Athénách. Soutěže probíhaly na Athénském 
olympijském stadionu a v jeho okolí. Mistrovství se zúčastnilo 1821 atletů ze 198 zemí a zápolili o 44 sad medailí 
jako na předchozím šampionátu. Nejúspěšnější zemí se staly Spojené státy americké s 18 medailemi (7-3-8). Ve 
skoku o tyči získal Ukrajinec Sergej Bubka svůj šestý titul mistra světa v řadě, což je zřejmě počin, který bude 
v budoucnu jen těžko překonán. Od prvního mistrovství světa v roce 1983 uplynulo 15 let, Bubka startoval na 
MS 6x a 6x bral zlato!  
   Česká republika získala dvě zlaté medaile a obsadila v medailovém žebříčku skvělou sedmou příčku. První zlato 
získal Tomáš Dvořák v desetiboji. Dosáhl výkonu 8837 b., což byl rekord šampionátu a také český národní rekord.  

Druhé pak Šárka Kašpárková v trojskoku, která vyhrála soutěž výkonem 
15,20 m, což je dodnes český národní rekord.  
   Tituly v individuálních disciplínách obhájili: Michael Johnson (USA) 
400m, Wilson Kipketer (Dánsko) 800m, Haile Gebrselassie (Etiopie) 
10000m, Allen Johnson (USA) 110m přek., Sergej Bubka (Ukrajina) tyč, 
Iván Pedroso (Kuba) dálka, Lars Riedel (Německo) disk a John Godina 
(USA) koule. Jen sprinterka Marion Jonesová dokázala vybojovat dvě 
zlaté medaile, nikomu dalšímu se to na tomto šampionátu nepodařilo. 
   Athény využily úspěšnou organizaci mistrovství světa hned za měsíc, 
během zasedání MOV v Lausanne, v kampani kandidátů na uspořádání 
letních olympijských her v roce 2004, jako důkaz schopnosti a 
připravenosti Řecka organizovat rozsáhlé mezinárodní sportovní akce. 
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   7. mistrovství světa v atletice 
(oficiálním anglickým názvem: 
1999 IAAF World Championship in 
Athletics) se uskutečnilo 20.-29. 
srpna 1999 ve španělské Seville. 
Soutěže probíhaly na stadionu 
Estadio Olímpico de Sevilla a v jeho 
okolí. 
   Mistrovství se zúčastnilo 1821 
atletů z  rekordních 201 zemí. 
Nejúspěšnější zemí se staly 
Spojené státy americké se 
získanými  17 medailemi (10-3-4). 
Na programu šampionátu se 
poprvé objevila ženská tyčka a 
kladivo a ženská chůze na 10 km 
byla nahrazena chůzí na 20 km. 
   Jedním z vrcholných výkonů 
mistrovství byl světový rekord na 
400 metrů v podání Michaela 
Johnsona časem 43,18 sekundy. Byl to také poslední šampionát této atletické legendy. Michael Johnson dokázal 
získat na pěti mistrovstvích světa v letech 1991-1999 8 titulů mistra světa (2x 200m, 4x 400m a 2x jako člen 
štafety USA na 4x400m) a ani jednou nebyl poražen. Čtvrtý titul v řadě dokázali v Seville získat již zmíněný 
Michael Johnson v běhu na 400 m a Etiopan Haile Gebrselassie v běhu na 10000 m, třetí titul v řadě vybojovali - 
naturalizovaný Dán Wilson Kipketer v běhu na 800 m a Kubánec Iván Pedroso v dálce. 
   Česká republika získala dvě zlaté medaile zásluhou Tomáše Dvořáka v desetiboji (8744 b.) a Ludmily Formanové 
v běhu na 800 metrů (1:56,68 min). Bronzovou medaili přidal Jan Železný v oštěpu (87,67 m). A přesto, že jsme 
získali o jednu medaili více než na předchozím šampionátu v Athénách, tak to stačilo v medailové bilanci na 11. 
místo. 
   Tituly v individuálních disciplínách obhájili: Maurice Greene (USA) 100m, Michael Johnson (USA) 400m, Wilson 
Kipketer (Dánsko) 800m, Hicham El Guerrouj (Maroko) 1500m, Haile Gebrselassie 
(Etiopie) 10000m, Iván Pedroso (Kuba) dálka, Tomáš Dvořák (Česká republika) 
desetiboj, Marion Jonesová (USA) 100m, Cathy Freemanová (Austrálie) 400m, Gabriela 
Szabo (Rumunsko) 5000m a Astrid Kumbernussová (Německo) koule. 
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      Jong Song Ok  
      Severní Korea, 
      mistryně světa 
  v maratonu 1999 

štafeta Baham 4x100m žen – světové šampionky 1999  
Sevatheda Fynes, Debbie Ferguson, Pauline Davies-Thompson,  
Chandra Sturrup a Eldece Clarke-Lewis  

  
 
 
  
 
 
 
 
 
   8. mistrovství světa v atletice  
proběhlo ve dnech 3.-12. srpna 2001 v 
kanadském Edmontonu. Soutěže 
probíhaly na stadionu Commonwealth a 
v jeho okolí. Mistrovství se zúčastnilo 
1677 atletů ze 189 zemí včetně 22 
českých reprezentantů.  
   Nejúspěšnější zemí se staly původně 
Spojené státy americké s 18 medailemi. 
Stejný počet medailí vybojovalo také 
Rusko, ale americké medaile měly v 

součtu vyšší hodnotu. Později však přišel o stříbro kvůli dopingu sprinter Tim Montgomery (100 m) a o zlato také 
americká štafeta na 4×100 metrů. O zlaté medaile ze čtvrtkařské štafety přišli i Američané Leonard Byrd, Antonio 
Pettigrew, Derrick Brew a Angelo Taylor. O stříbrnou (100 m) a dvě zlaté medaile (200 m, 4×100 m) kvůli dopingu 
přišla také sprinterka Marion Jonesová. Tak se medailový zisk USA scvrknul na 13 medailí. Dva tituly mitra světa 
si z Edmontonu odvezl bahamský čtvrtkař Avard Moncur, který zvítězil v běhu na 400 m a byl členem vítězné 
bahamské štafety na 4x400 m. 
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                                               Avard MONCUR, Bahamy 
                                          mistr světa v běhu na 400 m 
                                                    a ve štafetě 4x400 m 
 
 
 
   Česká republika pokračovala v trendu dvou posledních šampionátů a získala dvě zlaté medaile zásluhou 
atletických stálic.  Tomáš Dvořák v desetiboji zkompletoval mistrovský hattrick a dosáhl úctyhodných 8904 b., 
čímž vytvořil rekord mistrovství světa. Druhé zlato pro naše barvy připojil Jan Železný v oštěpu a také v rekordu 
mistrovství světa 92,80 m a i pro něho to byl třetí titul mistra světa (po letech 1993 a 1995 a bronzu z roku 
1999). V medailovém hodnocení zemí dvě zlaté stačily na 12. místo. 
   Tituly v individuálních disciplínách obhájili: Maurice Green (USA) 100m, Hicham El Guerrouj (Alžírsko) 1500m,  
Iván Pedroso (Kuba) dálka, Tomáš Dvořák (Česká republika) desetiboj a Stacy Dragilaová (USA) tyč. Rumunka 
Gabriela Szabo zvítězila v běhu na 1500m, na předchozích dvou šampionátech to bylo v běhu na 5000m. 
Mistrovství světa v Edmontonu bylo posledním pro celou řadu skvělých atletů. Čtvrtým titulem mistra světa se  
loučil kubánský dálkařský fenomén Iván Pedroso a zařadil se tím mezi atletické legendy. Poslední šampionát to 
byl i pro další atletickou legendu, britského trojskokana Jonathana Edwardse, který je dosud držitelem světového 
rekordu. Pro Edwardse to byl zlatý konec. Z žádného šampionátu neodjížděl bez medaile, jeho medailová bilance 
z MS je 2-1-2. A třetí atletický velikán získal v Edmontonu svoji poslední medaili na MS. Němec Lars Riedel 
dokázal v diskařském kruhu zvítězit pětkrát a jen v Seville v roce 1999 bral „pouze‟ bronz. Třetí titul získal 
Američan John Godina ve vrhu koulí (po letech 1995 a 1997). Páté a poslední zlato vybojoval na tomto šampionátu 
americký sprinter Maurice Green. 

 
 
   9. mistrovství světa v atletice se uskutečnilo ve dnech 23.-31. srpna 2003 ve francouzské Paříži. Soutěže 
probíhaly na Stade de France a v jeho okolí. Mistrovství se zúčastnilo 1679 atletů ze 197 zemí světa, včetně 23 
českých reprezentantů. Nejvíce medailí získalo Rusko, celkem 19 (7-7-5), úspěšnější zemí, co do kvality cenných 
kovů, se staly Spojené státy americké  se  17 medailemi (8-7-1). Původně získaly USA o dvě zlaté medaile více,  
ale pro pozitivní doping byli v roce 2004 diskvalifikováni Jerome Young v běhu na 400m a americká štafeta na 
4x400m ve složení Calvin Harrison, Tyree Washington, Derrick Brew, Jerome Young, za doping prvního a posledně 
jmenovaného.  
   Česká republika získala jednu stříbrnou medaili zásluhou Romana Šebrleho v desetiboji (8634 b.). Za vítězným 
Američanem Pappasem zaostal o 117 b.               
   Tituly v individuálních disciplínách obhájili: Hicham El Guerrouj (Maroko) 1500m, Allen Johnson (USA) 110m 
přek., Félix Sánchez (Kuba) 400m přek., Robert Korzeniowski (Polsko) chůze 50km, Maria Mutolaová (Mozambik) 
800m a Taťána Lebeděvová (Rusko) trojskok.   
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   Dvě zlaté si Paříže odvezl jediný atlet, americký sprinter 
John Capel. Zvítězil ve sprintu na 200 m a jako člen štafety 
na 4x100 m. Zlato a stříbro pak kolega Capela Darvis 
Patton (druhý ve sprintu na 200m a zlato ze štafety). 
Poslední medaili z  MS získal Polák Robert Korzeniowski, 
který završil zlatý hattrick v chůzi na 50 km.                                    Kim Collins, Svatý Kryštof a Nevis, 
S  bilancí  3-0-1  z MS  a  4-0-0  z  OH  je  nejúspěšnějším                  mistr světa v běhu na 100 m 
chodcem celé historie.      
                                 
   10. mistrovství světa v atletice se konalo ve dnech 6.-14. srpna 
2005 ve finských Helsinkách. Soutěže probíhaly na Olympijském 
stadionu a v jeho okolí. Mistrovství se zúčastnilo 1891 atletů ze 196 
zemí světa včetně 19 českých reprezentantů. Na programu mistrovství 
byl poprvé ženský závod na 3000 m překážek.  
   Nejúspěšnější zemí se staly Spojené státy americké s 25 medailemi 
(14-8-3) a nejúspěšnějšími atlety Justin Gatlin, Jeremy Wariner, Lauryn 
Williamsová (všichni USA), Tirunesh Dibabaová (Etiopie) a Francouz 
Ladji Doucouré, kteří shodně vybojovali 2 zlaté medaile. Česká 
republika získala jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile (23. místo 
v medailové bilanci). Roman Šeberle obhájil stříbro v desetiboji (8521 
b.), když za vítězným Američanem Bryanem Clayem zaostal o 211 b. O 
bronzové medaile se „postaraly‟ ženy – v skoku o tyči Pavla Hamáčková 
(450 cm) a v hodu diskem Věra Pospíšilová-Cechlová (63,19 m).  
   Justin Gatlin se stal druhým sportovcem, který vyhrál dvojici sprintů 
na jediném mistrovství světa (tím prvním byl Maurice Greene v roce 
1999). V běhu na 200 m poprvé v historii světových atletických 
šampionátů obsadili čtyři startující Američané první čtyři místa. Usain 
Bolt z Jamajky si ve svém prvním finále na MS asi po 150 m závodu 
natáhl sval a skončil poslední. Neobvyklý double se podařil Rashidu 
Ramzimu z Bahrajnu, který vyhrál běhy na 800 a 1500 m. Od olympiády 
v Tokiu 1964, kde na obou tratích 
triumfoval Novozélanďan Peter Snell,  
se toto na vrcholných atletických akcích 
až do MS v Helsinkách nikomu 
nepodařilo.  
   Tituly v individuálních disciplínách 
obhájili: Kenenisa Bekele (Etiopie) 
10000m, Virgilius Alekna (Litva) disk,  
Tirunesh Dibabaová (Etiopie) 5000m a 
Carolina Klüftová (Švédsko) sedmiboj.  
  
 (Dokončení příště)          -jpb-   
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Každý šport má svoje 

pravidla, každý má kritériá, 
podľa ktorých je jeden víťazom. 
Že to nie je bez problémov, 
dokazujú tradičné ťahanice, ba i 
nechutnosti, sprevádzajúce 
olympijské turnaje v boxe, no i 
v gymnastike, krasokorčuľovaní 
a veru niekedy i napr. v skokoch 
na lyžiach či športových hrách. 
Proste všade tam, kde je do 
rozhodovania zahrnutý viac či 
menej výrazne i subjektívny 
faktor.                                       

 Máločo je však ťažšie, ako 
posúdiť náročnosť výkonu jed-
notlivcov či kolektívov, ktorí 
spojení v dobrom i zlom s 
druhom na lane, či dokonca 
úplne sami „poznávajú svoje 
hranice", ako to opisuje 
nekorunovaný kráľ športu, o 
ktorom hovoríme, Tirolčan 
Reinhold Messner. Sú situácie, 
keď je štyritisícovka väčšou 
drámou ako himalájsky vrchol... 

I pre čitateľa znalého proble-
matiky športu a olympijských 
hier môže byť neznámym fakt, 
že v rokoch 1924-1936 ocenil 
MOV tri razy najväčšie 
horolezecké úspechy štvor-
ročného obdobia olympiády 
zlatou medailou za mimoriadne 
výkony v neolympijských   
športoch.   Udelil     spolu 6 zla-
tých medailí, z toho 5 v horo-
lezectve a jednu za prelet Álp na 
větroni Švajčiarovi Hermannovi 
Schreiberovi na OH 1936 v Ber-
líne. Celú tradíciu započalo ude-
lenie zlatej medaily na OH v Pa-
ríži. Dostal ju britský brigádny 
generál Charles Granville Bruce 
za vedenie z dnešného hľadiska 
neúspešnej, no nepredstavi-
teľne hrdinskej a doslova 
priekopníckej expedície, ktorá 
sa v roku 1924 pokúsila zdolať 
Mount Everest. Metodika, ktorú 
výprava použila, sa stala 
základom tzv. expedičného 
zdolávania najväčších štítov 

zemegule a trvalo dlhé desať-
ročia, kým práve Messner a jeho 
nasledovníci posunuli latku na 
nový kvalitatívny stupeň. A i 
keď tím generála Bruca 
nedosiahol vrchol Everestu, 
prekročenie hranice osemtisíc 

metrov znamenalo prelomenie 
bariéry. Tragédii útočného 
družstva nezabránilo ani 
vybavenie výpravy ťažkými, no 
inak celú ďalšiu epochu pred-
znamenávajúcimi kyslíkovými 
fľašami, ktoré plne 
charakterizoval donedávna, ba i 
dnes používaný pojem: bomby. 
   Keď sa po II. svetovej vojne s 
himalájskymi expedíciami roz-
trhlo vrece, pochopil MOV 
problematickosť hodnotenia 
týchto výkonov, a tak sa 
legendárnej dvojici Edmund 
Hillary - Tenzing Norgay, ktori 
stáli 29. 5. 1953 na vrchole 
Everestu ako prví v histórii 
horolezectva, olympijských 
vavrínov nedostalo. Túto histo-
rickú udalosť si ako prvá pripo-
menula indická pošta (1) 
známkou s krásnou panorámou 
najvyššej hory sveta. Na svojho 
hrdinu však nezabudli, aspoň 
nepriamo, ani v jeho vlasti, 

Novom 
Zélande. Na 
tejto známke (2) 
premýšľa mladý adept 
vysokohorskej turistiky o 
métach najvyšších... 

Výprava generála Bruca sa dá 

filatelistický dokumentovať 
zvláštnym poštovým lístkom, 
ktorý s príslušnou prídavnou pe-
čiatkou používala (3). Jeho 
výskyt je velice ojedinelý a 
i v Anglicku ide o veľmi vzácny 
filatelistický materiál.  

A rozprávanie o predvojno-
vých horolezeckých olympij-
ských medailách skončime spo-
mienkou na nemeckých 
horolezcov, bratov Franza a 
Toniho Schmidovcov, ktori 
svoju zlatú medailu získali za 
prvovýstup severnou stenou 
Matterhornu v r. 1931 (4). I tu 
zasiahol neľútostný osud. V 
čase, keď medailu udeľovali, bol 
už Toni mrtvy. Stal sa jediným 
olympijským medailistom in 
memoriam. 

Hory sú krásne a neúprosné. 
Jerzy Kukuczka (5) ešte svoju 
medailu prebrať stihol.. 
 MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 

 

Himalájske z lato v Paříž i  
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Začiatok veľkej éry uruguajského futbalu 
Parížsky futbalový turnaj sa 
uskutočnil ešte pred 
oficiálnym otvorením hier a 
vyvrcholil 9. júna. Zúčastnil 

sa na ňom rekordný počet 22 
mužstiev, medzi ktorými nechýbali ani 

naši futbalisti. I keď sme v tom čase patrili 
medzi najlepšie mužstvá starého kontinentu (styky so 
zámorím boli v začiatkoch), neboli sme pred 
olympijskými hrami bez problémov so 
zostavou. Hviezdy prvej veľkosti rokov 
minulých postupne hasli a tak sme žreb, 
ktorý nám v 1. kole turnaja, hraného 
k.o. systémom, „prihral" Turkov, 
privítali. Vyhrali sme 5:2, no v ďalšom 
kole nás čakalo nečakane silné 
Švajčiarsko. Po remíze 1:1 sme v 
opakovanom zápase prehrali 0:1 a tým 
sme sa s Parížom rozlúčili. Bol to 
nepochybný neúspech mužstva, ktoré 
dokázalo zvíťaziť na Pershingovej 
olympiáde v r. 1919, a ktoré prišlo o 
prinajmenšom striebornú antverpskú 
medailu len pre slabé nervy a 
nedisciplinovanosť. 
Vráťme sa však do Paríža. V tých časoch 
neexistovali majstrovstvá sveta a tak sa 
olympijský turnaj považoval za 
neoficiálne MS, V jeho finále sa stretli 
premožitelia našich - Švajčiari a 
Uruguajci. Tí boli najväčším 
prekvapením turnaja, keď postupne 
porazili Juhosláviu 7:0, Francúzsko 5:1, 
Holandsko 2:1 a svojmu finálovému 
súperovi nadelili tri góly, pričom nedostali jediný. Niet 
sa čo diviť, že sa tento nečakaný triumf rozhodla osláviť 
i uruguajská pošta. Námetom trojkusovej série sa stala 
Niké Samotrácka. Socha tejto bohyne víťazstva (1) je 
jednou z najvzácnejších antických pamiatok, ktoré 
spolu s inými skvostmi gréckeho sochárstva ukrývajú 
sály parížskeho Louvru. Okrem známok vytlačených na 
bežnom, bielom papieri v náklade 35-tisic sérií (2) a 
určenom širokej verejnosti, boli známky vytlačené v 
malom limitovanom množstve vydané i na žltom 
papieri. Dostávali ich, často nalepené na hárku 
zdobenom vavrínovou snietkou - symbolom víťazstva, 
členovia víťazného mužstva a funkcionári a 
samozrejme tiež „vysokopostavené osobnosti“. Jedna z 
500 vydaných sérií je i v mojom exponáte. Pri 
porovnaní oboch sérií je vidieť, aký malý rozdiel stačí 
srdcu filatelistu, aby poskočilo od radosti, no zároveň 
tiež ako troška žltej farby v papieri robí zo série za pár 
stovák či tisícku sériu dvadsaťnásobne drahšiu. Ďaleká 
bola jej cesta z uruguajskej filatelistickej aukcie do 
mojej zbierky, kam sa dostala viac než po šiestich 
desaťročiach od vydania. 
Okrem známok si zisk olympijského zlata v Uruguaji 
pripomenuli i strojovou propagačnou pečiatkou, ktorá 
sa používala na poštách v hlavnom meste krajiny 
Montevideu (2, 3). Trvalo dlhé roky, kým sa zistilo, 
koľko typov jej vlastne bolo. V jej kruhovej dátumovej 

časti sa okrem názvu mesta vyskytuje buď písmeno 
„C", „E" alebo „I", no v jednom prípade i slovo 
„recomendadas“ (3). Posledný z uvedených typov sa 
mal používať na doporučených zásielkach, no vyskytuje 
sa i na bežných listoch. Celistvosti s týmito pečiatkami 
sú dnes veľmi vzácne už i preto, že poštový styk s 
ďalekou Južnou Amerikou býval zriedkavý. Pečiatka na 
obr. č. 2 je dokonca z prvého dňa jej použitia, ktorým 
bol 31. júl 1924. V textovej časti vidíme lakonické 

konštatovanie: Uruguay - campeon mundial de 
football. Z toho vidieť, že i domáci nadšenci považovali 
olympijské zlato za titul svetového šampióna, veď o 
olympiáde nie je v pečiatke ani zmienky. 
Netrvalo dlho a svetová futbalová federácia FIFA začala 
vážne uvažovať o usporiadaní vlastnej súťaže. S MOV 
sa okrem iného nevedela dohodnúť na štarte 
profesionálov. Ako vidíme, dejiny sa opakujú, hoci 
kulisy sú po viac než polstoročí trochu iné. Rozhodnutie 
smerom k MS padlo z iniciatívy Francúza Julesa Rimeta 
v predvečer Medzinárodného olympijského kongresu v 
Prahe, ktorý sa konal rok po parížskych hrách. Rimet, 
ktorého meno prvý pohár určený majstrom sveta niesol 
(4), zvolal zasadanie FIFA do Prahy, no vzťahy s MOV 
zostali nevyjasnené. A keď MOV pred Hrami IX. 
olympiády v Amsterdame pohrozil vyradením futbalu z 
programu hier, rozhodla FIFA usporadúvať počínajúc 
rokom 1930 každé štyri roky svoj šampionát. Jeho 
premiéra sa konala - v Uruguaji. A kto zvíťazil? Znalec 
histórie futbalu vie, ostatní môžu tri razy hádať. 
Parížsky pozdrav víťazov, ako ho vidíme na krásnej 
dobovej pohľadnici (5) s ekvivalentnou známkou a 
pečiatkou olympijskej dediny - teda v tých časoch 
priekopníckej „maximum-karte“ - nebol zo strany 
Uruguajcov posledný. O ich ďalšom triumfe však až v 
niektorej z budúcich kapitol. 
                                     MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Tvrdí chlapi v Olympii i v Paríži 
O tom, že francúzska pošta pripomenula 

parížske hry vydaním štvorznámkovej série, som 
sa už zmienil. Skutočný primát v olympijskej 
filatelii však získala vydaním prvej oficiálnej 
celiny - poštového lístka s natlačenou známkou v 
jej histórii (1). Ako známkový motív bola použitá 
30c známka zachytávajúca dramatický a tragický 
moment v živote jedného z najznámejších silákov 
antiky Milóna z Krotónu. O jeho nadľudskej sile 
kolovali legendy. V družnej zábave s priateľmi ho 
zastihlo zemetrasenie, no padajúci krov domu 
držal na ramenách dovtedy, kým sa kamaráti 
dostali do bezpečia. My ho však poznáme ako 
vynikajúceho športovca. Na antických hrách 
získal šesť prvenstiev. Preslávil sa i tým, že s 
býkom na ramenách prebehol celý štadión v 
Olympii. Používal ho ako sparingpartnera pri 
zápasení, v ktorom bol majster nad majstrov. 
Bol však nemenej legendárny i ako žrút. 
Svojho býka dokázal vraj v Olympii zjesť na 
posedenie. Dnešní sparingpartneri to už majú 
predsa len lepšie... Socha v parížskom Louvri 
ho zastihuje vo chvíli, keď sa pokúsil holými 
rukami roztrhnúť peň. Stalo sa mu to osud-
ným, lebo rozdrvený kmeň mu vzápätí 
uväznil ruky a Milón sa stal obeťou svorky 
vlkov. 

Okrem známok samotného Francúzska 
vydala jeho poštová správa i pretlače pre 
územie Sýrie (2) a tzv. Veľkého Libanonu (3), 
ktoré boli v tom čase francúzskym 
protektorátom. Pre každé z týchto teritórií 
vyšli dve série - s výlučne francúzskym a 
francúzsko-arabským textom. U nás sú už 
dnes pomerne vzácne, zvlášť s tzv. sviežim 
lepom. Rozumieme pod tým „panenský" rub 
známky, ktorá nebola, ako to v tých časoch 
bývalo normou „i v najlepších filatelistických kru-
hoch". nikdy nalepená kúskom lepiacej pásky v 
predtlačenom albume. Albume, ktorý si už dnes 
pamätajú len tí starší medzi našimi čitateľmi a 
napĺňanie políčok ktorého bolo nádhernou 
zábavou našich dedov. Lep „ako nový" si teda 
zachovala len menšina známok z klasického a 
poklasického obdobia a ich cena je tým pádom 
vysoká.  

Na známke Sýrie (2) je pritom ešte jedna 
pozoruhodnosť. Milón má na nej akoby 
zdôraznený biceps ľavého ramena. Táto odchýlka 
sa nachádza len na jedinej zo 150 známok 
tlačového hárka a je preto patrične vzácna. 
Okrem tejto odchýlky existujú i viaceré chyby 
pretlače. 

 
Preskočme však z antiky do dvadsiatych rokov 

a pripomeňme si meno fínskeho zápasníka Os-
kara Frimana, ktorý dokázal antverpské zlato v 
grécko-rímskom zápasení v Paríži obhájiť. Pre-
skočil síce do vyššej kategórie, ale ani v tej mu 
žiaden z 28 borcov z 18 krajín cestu za naj-
cennejšou medailou neskrížil. Získal tak jednu zo 
štyroch fínskych zlatých v tejto disciplíne. Fíni v 
tom čase predstavovali skutočnú svetovú špičku, 
veď získali ešte 7 strieborných a 5 bronzových 
medailí. Po rokoch si Frimana pripomenula i 
fínska poštová známka (4) v sérii venovanej 
najvýznamnejším postavám fínskeho športu pred 
II. svetovou vojnou. 

Iným športom „celých" mužov bolo a je rugby. V 
Paríži sa tento pekný šport s olympijskými hrami, 
žiaľ, rozlúčil. Súčasťou programu bol v rokoch 
1900-1924, spolu štyrikrát, no potom mu už 
nepomohla ani dlhá tradícia. Záujem o olympijský 
turnaj - na OH 1920 v Antverpách dvaja a v Paríži 
traja uchádzači o medaily - bol primalý. Ba ani 
kolíska tohto športu - Anglicko turnaj neoboslalo. 
Ragby však neprestalo byť ani v Anglicku, 
Francúzsku či napr. Rumunsku dodnes 
populárnym. Veľká Británia vydala v r. 1980 
známku na počesť 100. výročia založenia 
ragbyovej asociácie (5). Jej námetom je typický 
dravý ťah útočiaceho hráča na súperovu „lajnu". 
Olympijským filatelistom zostala len ragbyová 
celina z r. 1924, ktorá zachytáva futbalový prvok 
- kop do šišatej lopty (6). Nie je to ľahký chlebíček 
trafiť ňou do vymedzeného priestoru medzi biele 
žrde. Trafí však ragby späť do programu OH?    
                         MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Aj umelci bojovali o medaily 
 
   Metropola umenia, ktorou Paríž už stáročia 
nepochybne je, hostila počas VIII. OH po tretí raz v 
dejinách hier i umelecké súťaže. Tradícia, korene ktorej 
položili na V. olympijských hrách v Štokholme a 
pokračovala i v Antverpách, priniesla vo viacerých 
súťažných kategóriách pozoruhodné diela. 

Tak napríklad v stavebníctve (architektonické 
projekty) sa presadila dvojica Alfréd Hajós - Dezsö 
Lauber. Medzi týmito úspešnými autormi plánu štadi-
óna zaregistroval pozorný čitateľ našej rubriky meno 
dvojnásobného olympijského víťaza na I. OH v 
Aténach. Hajós tam zvíťazil v plaveckom šprinte i v 
plávaní na nezvyklú dĺžku 1200 m. Bol to vtedajší 
plavecký maratón, pri ktorom v studenej vode mor-
ského zálivu v Pireu víťazovi namerali slušný čas 
18:22,2, ktorý znamenal prvý olympijský rekord. 
Vzhľadom na neporovnateľné podmienky zostal zrejme 
v dejinách olympiád neprekonaný. Po 28 rokoch sa 

teda Hajós opäť dostal medzí olympijských medailistov. 
A i keď to bola „len" strieborná (zlatú jury neudelila), 
má  i  on právo  na pozdrav víťaza, ako ho zachytáva 
50 c. známka olympijskej série. Tá je tu v peknej 
trojnásobnej frankatúre na doporučenom liste (1). 

Nemenej zaujímavou osobnosťou je víťaz maliarskej 
súťaže Jean Jacoby z malého Luxemburska. Jeho 
„Športová štúdia" s antickým námetom bežca a 
rozhodcov sa stala námetom známky vydanej k OH 
1984 v Los Angeles (2). S jeho menom sa viaže i 
udelenie prvej medaily za najkrajšiu športovú známku 
sveta v roku 1952, teda opäť 28 rokov po ocenení na 
parížskych hrách. K tomuto Jacobyho úspechu sa ešte 
vrátime. 

Víťazom sochárskej súťaže sa stal Grék Konstantinos  

 
Dimitriadis. Jeho dielo nazvané „Fínsky diskár“ 
zobrazuje známka vydaná gréckou poštou na počesť 
IX. majstrovstiev Európy v ľahkej atletike (3), ktoré sú 
pre našu atletiku pamätné ziskom zlatej medaily 
Jaroslavy Jehličkovej v behu na 1500 m. Náš legen-
dárny diskár Ludvík Daněk sa v Aténach nepresadil, no 
náplasťou mu bol nádherný deň v Mníchove. 
Posledným, šiestym hodom získal vytúženú zlatú me-
dailu, na ktorú čakal dve dlhé olympiády. Sám 
Dimitriadisov diskobolos to nemal a nemá ľahké, veď 
ho neustále porovnávajú so svetoznámym antickým 
diskobolom Myronovým. No svoje miesto pod gréckym 
slnkom si vydobyl, a to nie hocijaké. Náš čitateľ, ktorý 
navštívil či navštívi Atény, ho nájde priamo pred 
renovovaným mramorovým panaténajským 
štadiónom. Áno, tým, ktorý dal na svoje náklady 
obnoviť filantrop Georgios Averoff pre potreby 
obnovených hier v roku 1896. My ho nachádzame na 

gréckej známke z r. 1934 
(4). Táto, mimochodom v 
Poľsku tlačená známka 
autorov L. Sowinskeho a 
Wl. Vaceka, je ukážkou 
toho, ako sa i obyčainá, v 
nemalom náklade tlačená 
výplatná známka, môže 
dôsledným spotrebovaním 
v poštovom styku, bez čo i 
len náznaku špekulácie, 
stať vzácnou. Uznávaný 
západonemecký katalóg 
Michel ju v použitom stave 
oceňuje na 3 marky, 
nepoužitú sviežu však na 
440 mariek. A že je 
skutočne vzácna, môžem 
potvrdiť z vlastnej skúse-
nosti, roky trvalo, než som 
ju v bezchybnom stave 
získal. 
O pečiatkovanú pritom 
zberateľ zavadí na každom 
kroku. 

Hry VIII. olympiády v Paríži potvrdili veľký rozsah 
olympijského hnutia a usporiadatelia odčinili fiasko z 
roku 1900. I francúzska pošta sa snažila a propagovala 
hry všetkými dostupnými spôsobmi. Nakoniec sme si 
nechali dnes už vzácnu strojovú pečiatku (5), ktorú 
používali na šiestich poštových úradoch v Paríži a v 
modifikácii so siedmimi vodorovnými čiarami i na 
ďalších dvoch, okrem iného práve v Colombes, kde stál 
olympijský štadión. Coubertin sa mohol začať lúčiť, 
dielo, ktorého základy položil, začalo žiť 
plnohodnotným životom. Dejiskom jeho rozlúčky sa 
mala stať Praha, kde sa roku 1925 mal zisť VIII. 
olympijský kongres. 
                                       
                                  MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Přehled německých sportovních razítek roku 2016 a 2017 
 

 

 
 
 
 
                             
                                1                                 2                                     3                                   4      
                                    

 
 
 
 

 
 
  

                                5                                   6                                   7                                   8    
 
 
 
 

 
 
 
                                9                                   10                             11                                    12  
 

 
 
 
                                13                                  14                             15                              16 
 

  1  31. 1.2016  Dortmund      ME v házené 2016 Německo   
  2  10. 4.2016  Hamburk      200 let Hamburské tělocvičné jednoty 
  3  13. 5.2016  Essen              Prezentace sport. známky/26. mezinár. veletrh známek 
  4  21. 5.2016  Berlin  50 let IMOS/kongres v Berlíně/ 

Před 100 lety: Hry 5. olympiády Berlin 1916 
  5  10. 6.2016  Frankfurt n. M.    ME v kopané ve Francii/ 

Zahajovací zápas/Francie-Rumunsko 
  6  12. 6.2016  Frankfurt n. M.    ME v kopané ve Francii/Německo-Ukrajina 
  7  16. 6.2016  Frankfurt n. M.    ME v kopané ve Francii/Německo-Polsko 
  8  21. 6.2016  Frankfurt n. M.    ME v kopané ve Francii/Severní Irsko-Německo 
  9    6. 7.2016  Frankfurt n. M.    ME v kopané ve Francii/Semifinále 1/Portugalsko-Wales 
10    7. 7.2016  Frankfurt n. M.    ME v kopané ve Francii/Semifinále 2/Francie-Německo   
11  10. 7.2016  Frankfurt n. M.    ME v kopané ve Francii/4. vítězství německého  
                                                       národního mužstva 1972-1980-1996-2016 (razítko bylo     
                                                       připravené v případě zisku titulu mistra Evropy)    
12  10. 7.2016  Frankfurt n. M.     ME v kopané ve Francii/Finále Portugalsko-Francie 
13  10. 7.2016  Frankfurt n. M.     ME v kopané ve Francii/Mistr Evropy Portugalsko 
14  10. 7.2016  Frankfurt n. M.     ME v kopané ve Francii/vicemistr Evropy Německo 
15    5. 8.2016   Leverkusen   Hry XXXI. Olympiády Rio de Janeiro – 5.-21. srpna 2016/ 
                                                 40 let společnosti pro soudobou filatelii 
16  24. 9.2016   Berlin                  Den poštovní známky/80 let běhu s pochodní Olympia-Berlín     
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                             1                                         2                               3                                4 
 

 
 

 
 
 
                               5                                    6                                  7                                   8 
 

 
 
 
 
                              9                                    10                                 11                                 12 
 
  1  11. 5.2017    Bonn   50 let německé pomoci sportu 
  2  11.-13.5.2017 Essen  50 let německé pomoci sportu 
  3  20. 5.2017 Freyburg   Výroční setkání IMOS/gymnastický kůň od roku 1812 
  4    2. 7.2017   Neuss   Tour de France/2. etapa 2017 
  5  16. 7.2017 Frankfurt n. M.  ME v kopané žen v Nizozemí/zahajovací zápas 
                     Nizozemí-Norsko 
  6  17. 7.2017 Frankfurt n. M. ME v kopané žen v Nizozemí/Německo-Švédsko 
  7  21. 7.2017 Frankfurt n. M. ME v kopané žen v Nizozemí/Německo-Itálie 
  8  25. 7.2017   Frankfurt n. M. ME v kopané žen v Nizozemí/Rusko-Německo 
  9    3. 8.2017 Frankfurt n. M.  ME v kopané žen v Nizozemí/semifinále 1 
10    3. 8.2017  Frankfurt n. M.  ME v kopané žen v Nizozemí/semifinále 2 
11 6. 8.2017 Frankfurt n. M. ME v kopané žen v Nizozemí/finále 
12    6. 8.2017 Frankfurt n. M. ME v kopané žen v Nizozemí/Mistryně Evropy ......... 
 

 Joseph "Josy" Barthel byl lucemburský olympijský šampion 
a politik. V běhu na 1500 m na 15. olympijských hrách v Helsinkách 
v roce 1952 byl považován za outsidera, ale jeho závěrečný sprint k 
vítězství je stále považován za mimořádný okamžik v sportovní historii 
Lucemburska. 
Barthel byl druhý Lucemburčan, který získal olympijskou zlatou medaili.    
(na OH 1924 a 1928 získal zlaté medaile v uměleckých soutěžích Jean 
Jacoby – viz minulé číslo Zpravodaje). V roce 1962 se Barthel stal 
prezidentem Lucemburské atletické unie a od roku 1973 do roku 1977 
byl také předsedou olympijského výboru Lucemburska. Byl také 2x 
členem vlády Lucemburska (1977-84).  Modernizace a restrukturalizace 

sportu v Lucembursku to byl úkol, který prosazoval a hrál důležitou roli v úsilí o dosažení tohoto cíle.  
Lucemburská pošta vydala 7.3.2017 známku k 25. výročí úmrtí Josy Barthela. Nám, kteří jsme v roce 2012 

reprezentovali Olympsport v Lucembursku a strávili krásný listopadový víkend v jeho rodném Mameru, nedaleko 
Lucemburku, to jen připomnělo, jakou má osobnost Josy Barthela doma vážnost a jak je uznávána i po 
čtvrtstoletí, které uplynulo od jeho skonu.                                                

                                                                                                                                               -jpb-  
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Stručně na závěr: 
 
 
 
 
 

 
                                                   
                          1                       2        
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                           6-10 
 

 3                        4                        5                    
 
 
 
 
 
 
                                  11                                     12 
 
1. Estonsko, 1.7.2017, MS v orientačním běhu                               
2. Srbsko, leden 2017, ME v zápase Nový Sad                              13-14 
3. Lucembursko, 4.7.2017, Tour de France, start etapy v Mondorf les Bains 
4. Monako, 4. 2017, Rolex Masters 
5. Monako, 4.7.2017, Herculis, 30 let atletických mítinků  
6.-10. Kanada, 23.5.2017, Legendy  F1 
11. Jižní Korea, MS v taekwondo 2017 
12. Francie,   19.5.2017, 100 let fr. fotbalového poháru 
13.-15. San Marino, 7.3.2017, Hry malých států Evropy                    15 

 

Do dnešního čísla přispěli: Laco Kajaba a Peter Osuský  
Oběma za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další 

příspěvky i od Vás. 
 

   Uzávěrka příštího čísla je 1. září 2017  
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