
 

 

ČESKÁ NÁRODNÍ ASOCIACE 

PRO OLYMPIJSKOU 

A SPORTOVNÍ FILATELII 

 

    KNIHOVNIČKA   1/2017                                 51          
 

 

History of 

European 

Basketball 

Championship 

of Women 

through 

Philately 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRAHA 
HRADEC KRÁLOVÉ 

 
 

                          červenec        2017       July                                      
 



 

 
Jaroslav Petrásek 

 

HISTORIE 
MISTROVSTVÍ EVROPY 

ŽEN V BASKETBALU 
PROSTŘEDNICTVÍM FILATELIE 

 
THE WORD OF AUTHOR 
 

I started my basketball collection more than 40 years ago and since then I have written many 
articles on Basketball and Philately, in my terrible English, for Olympsport Review; the magazine 
of the Czech Association for Sport and Olympic Philately. As far as the European 
Championships are concerned, I’m presenting all those items I’m currently familiar with. My 
hope is that some of the readers of this publication, regardless of whether they are already 
stamp collectors or not, will find some interest in thematic philately in general or in sports 
philately in particular. In order to facilitate beginner collectors, the last pages will illustrate all the 
necessary data for identifying the items presented in these pages including stamp catalogue 
numbers and other elements of postal identification. 
By the end of this publication it should be possible for the reader to correctly identify and 
describe postal materials, whether sports related or not. Let us now begin our philatelic journey 
through the European Women’s Championships from the year 1938 to the present day, with 
particular attention to the events regarding our national team of course.  
 

SLOVO AUTORA 
 

Moji sbírku košíkové jsem začal budovat před více než 40 lety a za tu dobu jsem také napsal 
mnoho článků o basketbalu a filatelii pro Olympsport, což je časopis stejnojmenné filatelistické 
společnosti v České Republice. Řadu z nich jsem použil i ve své filatelistické sbírce, některé 
mám zapůjčené od mého dlouholetého italského přítele Luciana Calendy. Také některé textové 
pasáže jsou převzaté z jeho obdobné publikace z roku 2007, kdy se mistrovství Evropy v 
basketbalu žen konalo v Itálii. Za to, že se zapůjčením souhlasil, mu patří můj veký dík. 
 Doufám, že některý z čtenářů této publikace, bez ohledu na to, zda již podlehl kouzlu 
těch zoubkovaných nesmyslů nebo ne, u sebe objeví nějaký zájem o filatelii, které říkáme 
obecně nebo v našem případě ve sportu, filatelie námětová. Prostřednictvím této publikace 
bych rád doložil, že je možné popsat události jakéhokoliv druhu, sportovní nebo jiné, 
prostřednictvím souvisejících poštovních a filalistických materiálů. Nechte nás nyní zahájit naši 
filatelistickou cestu ženskými evropskými šampionáty od roku 1938 až po dnešek, se 
specifickou pozorností k událostem, týkajících se samozřejmě, československého a českého 
národního družstva.  
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 1956 – 5. ME v basketbalu žen, Praha (Československo) 

 

5. První… 
…regulérní basketbalová poštovní známka byla vydána v Československu 25. dubna 
1956. Její autor J. Černý v prvním návrhu předpokládal hodnotu 60 haléřů, v pravém 
horním rohu místo a letopočet konání. Jednalo se o kresbu tužkou. 

 
V druhém návrhu chybí letopočet a místo 
konání, přibylo pořadové číslo mistrovství v 
levém dolním rohu. Nominální hodnota známky 
byla upravena na 45 haléřů. Na obrázku jsou 
vidět dvě barevné zkoušky tisku. 
 

 
 

 
 

Konečný návrh známky zpracoval J. Mraček, který opět 
navrátil místo a datum do pravého horního rohu a podložil jej 
červenou barvou, stejně jako pozadí za oběma 
basketbalistkami.  
Tento konečný návrh najdeme také na přebalu této publikace. 

 

1. SSSR 

2. Maďarsko 

3. Československo 

4. Bulharsko 

5. Polsko 

6. Itálie  

7. Francie 

8. Rakousko 

9. Jugoslávie 

10.   Rumunsko 

11. Finsko 

12. Holandsko 

13. Dánsko 

14. Švýcarsko 

15. NSR  

16. Skotsko         
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Známka byla jednou ze tříkusové série a v den vydání byla v prodeji ve vozidle pražské 
autopošty, která používala I speciální poštovní R-nálepku. Obálka prvního dne 
obsahovala všechny tři známky série, I když zbylé dvě neměly s basketbalem nic 
společného. 
 

 

 
 
 
Autopošta používala 
speciální příležitostné 
razítko, vydána byla i 
příležitostná dopisnice 
s textem k ME. 
 
 
 
 

 
 
Zvláštní novinkou je výstřižek z plakátu upravený vylepenou 
známkou a razítkem jako analogická dopisnice (maximum karta).  
 

 

 

 

 

 
Existuje i celinová dopisnice s  tématikou basketbalu, která 
však byla vydaná v roce 1955, k první celostátní 
spartakiádě. Je na ní záběr z přátelského utkání 
Československo – Čína, hraného v nuselské tělocvičně.  

    
                                    13                           Oficiální plakát vypadal takto. 



1997 - 26. ME v basketbalu žen, Budapešť, Pécs, Zalaegerszeg (Maďarsko)  
  

26.  Zlato… 
  
… získala Litva, další z nově vzniklých států, stříbro Slovensko a bronz Německo.  Další 
pořadí Maďarsko, Španělsko, Rusko, Moldavsko, Jugoslávie, Česká republika, Ukrajina, 
Itálie a Bosna-Hercegovina. Turnaj proběhl na sportovištích v Budapešti, Pécsi a 
Zalaegerszegu v termínu 6. – 15. červnu 1997.  
 

Maďarská pošta používala v den finále, 15.6. 
1997, výplatní otisk v červené barvě. 
 
V den finále pořadatelé také použili ruční 
příležitostné razítko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Poslední zajímavostí bylo ruční 
příležitostné razítko používané ve 
Vilniusu 25. června 1997 na počest 
vítězství litevského týmu.   
 
 
Zde  na  obálce  s  fotografií 
evropských šapiónek.  
  

 
 
 
 
 
 
 
A tady na obálce s příležitostným 
přítiskem. 
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Kdo nikdy nezkusil napsat nějakou faktografickou publikaci, neví, co to obnáší. Shánění 
podkladů a dat je mnohdy pracnější, než ostatní činnosti, které s touto prací souvisí. 
Vyhledání pomoci je proto nezbytné, a vyjádření vděku samozřejmé. Proto bych chtěl 
zvlášť zdůraznit, že bych rád co nejsrdečněji poděkoval všem, kteří podali pomocnou 
ruku a postrčili mě, třeba i o malý kousek, vpřed. Můj dík tedy v tuto chvíli a z tohoto 
místa patří zejména mé dceři Evě Jenčíkové a mé vnučce Monice Petráskové. Bez jejich 
pomoci bych boj s počítačem těžko někdy vyhrál.  
                                                    

                                         

Vydala České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 

při České olympijské akademii Českého olympijského výboru 
a samostatná odborná společnost Svazu Českých filatelistů 

 

adresa: Zborovská 1025, 282 01 Český Brod, 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 

 
 
 

44 

mailto:olympsport@gmail.com
http://www.olymp-sport.cz/

