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PŘEHLED BRITSKÝCH SMARTS STAMPS, 
VYDANÝCH K JEDNOTLIVÝCH OLYMPIJSKÝM SPORTŮM 

 

O vydaných známkách, známkových sešitcích, příležitostných razítcích vydaných k Hrám XXX. 
olympiády v Londýně Britskou královskou poštou jste byli pravidelně informováni. V tomto čísle 
přinášíme přehled toho, co pro své členy a další filatelistické zájemce připravila naše britská bratrská 
organizace SOC - Society of Olympic Collectors.  
V přehledu jsou uvedeny vydané smart stamps (česky lze smart stamps přeložit jako chytré či 
inteligentní známky) k jednotlivým olympijským a paralympijským sportům. Co to vlastně je smart 
stamps? Tuto službu zavedla britská královská pošta od 15.1.2004. Soukromník nebo firma si za 
měsíční poplatek 4,99 liber nebo za roční poplatek 49,99 liber aktivuje službu, která mu umožňuje 
tisknout poštovné na obálku nebo samolepku přímo ze svého počítače přes internet. 
Tisk obsahuje: v pravé části zvolené poštovné, ve střední části je umístěn 2D čárkový kód a do levé 
si zákazník může vytisknout nějaký slogan, reklamu, logo firmy či obrázek dle své volby, např. také 
text nebo obrázek vztahující se k olympiádě v Londýně 2012. Samozřejmě není asi možné zneužívat 
olympijskou symboliku. Dopis je možné podat k přepravě nejpozději do půlnoci následujícího dne po 
tisku. Čárový kód pak umožňuje třídícím strojům královské pošty zkontrolovat autentičnost zásilky a 
vyloučit jakékoliv duplikáty. Samozřejmě kromě výše uvedeného aktivačního poplatku (měsíčního 
nebo ročního paušálu) je nutné platit vytisknuté poštovné, prostřednictvím tzv. SmartStamp účtu, 
ze kterého je poštovné hned po vytištění samolepky nebo obálky odečteno. Popsaný postup možná 
vypadá složitě, ale jinak je to velice jednoduché.                                             Připravili –jpb-  -jk- 
Přehled britských smart stamps je řazen chronologicky po řádcích zleva doprava.  
22.10. 2009   atletika, skoky do vody 22.10. 2009   badminton 
22.10. 2009   basketbal 22.10. 2009   vzpírání, judo 
22.10. 2009   vodní slalom 07.01. 2010   lukostřelba, judo                             
25.02. 2010   basketbal, atletika 17.05. 2010   moderní pětiboj                               
27.07. 2010   fotbal 27.07. 2010   BMX – bikros                                   
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27.07. 2010   box, taekwondo 27.07. 2010   para goalball, pozemní hokej  
27.07. 2010   moderní pětiboj 27.07. 2010   paralympic stolní tenis                      
27.07. 2010   paralympic veslování 27.07. 2010   střelba                                          
12.10. 2010   dráhová cyklistika 12.10. 2010   atletika     
30.11. 2010   fotbal 30.11. 2010   para boccia – závody vozíků 
01.02. 2011   pozemní hokej 01.02. 2011   vzpírání 
24.03. 2011   paralympic goalball 24.03. 2011   střelba          
26.05. 2011   box 26.05. 2011   taekwondo 
 

 
                                                          

 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 47

27.07. 2011   atletika  27.07. 2011   házená 
27.07. 2011   paralympic jachting  27.07. 2011   paralympic rugby na vozíku 
27.07. 2011   paralympic tenis na vozíku 27.07. 2011   plážový volejbal                                          
27.07. 2011   šerm 27.07. 2011   triatlon     
27.07. 2011   umělecká gymnastika 27.07. 2011   zápas 
22.08. 2011   basketbal 22.08. 2011   moderní pětiboj 
30.11. 2011   paralympic lukostřelba 30.11. 2011   rychlostní kanoistika 
12.01. 2012   skoky do vody 12.01. 2012   veslování  
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28.02. 2012   badminton 28.02. 2012   paralympic jachting 
02.04. 2012   judo 02.04. 2012   triatlon 

 
 

 

PŘEHLED BRITSKÝCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH 
RAZÍTEK K JEDNOTLIVÝM SPORTŮM 

                                                                 Připravili –jpb-  -jk- 
Ve druhém přehledu jsou uvedena příležitostná razítka  
k jednotlivým  olympijským sportům, která  připravuje  
Britská královská pošta.                                          
Příležitostná razítka jsou seřazena chronologicky:                             12.10.2010         12.10.2010                                                                                                     
                                                                                                       atletika – běhy        cyklistika             

  
   30.11.2010          30.11.2010           1.2.2011             1.2.2011            24.3.2011           24.3.2011 
       fotbal              para boccia        pozemní hokej         vzpírání            para goalball           střelba 

 
     26.5.2011          26.5.2011           27.7.2011           27.7.2011           22.9.2011          22.9.2011 
          box              taekwondo            házená                 zápas               basketbal       moderní pětiboj   

 
    30.11.2011         30.11.2011          12.1.2012           12.1.2012           28.2.2012          28.2.2012 
     lukostřelba          kanoistika        skoky do vody         veslování           badminton            jachting 

 
     1.4.2012             1.4.2012            6.5.2012             6.5.2012           12.6.2012          12.6.2012 
        judo                  triatlon            para rugby            volejbal             jezdectví           stolní tenis 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


 49

Olympijští  medailisté  a f i latelie  ( 58) 
 
XXII. OLYMPIJSKÉ HRY     MOSKVA 1980               (3. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA 
 
THOMPSON Francis Daley (Velká Británie) – zlato 
v desetiboji  
                                                                            
(dokončení vyobrazení známek z minulého čísla) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SSSR – zlato ve štafetě na 4x400m (štafeta ve složení Irina Nazarova, Nina Ziuskova, Tatiana Goishchik a Tatiana 
Prorochenko) v soutěži žen  
FM Z  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1981 Yv. 464 (462/5+A237/8)  Mi. 727 (726/31) 
   (se jmény zlatým nebo červeným písmem) Mi. BF117 (116/21) 
 
SSSR – zlato ve štafetě na 4x100m (štafeta ve složení Aleksandr Aksinin, Andrej Prokofiev, Nikolaj Sidorov a 
Vladimir Muravyov) a ve štafetě na 4x400m (štafeta ve složení Michail Linge, Nikolaj Černeckyj, Remigius Valiulis 
a Viktor Markin) 
FM Z  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1981 Yv. A293 Mi. 733  
   UGANDA 1981 Yv. 252 (250/3) Mi. 288 (286/9) 
    Yv. BF23 Mi. BF25 
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ECKERT-WÖCKEL Bärbel (NDR) – zlato v běhu na 200m a ve štafetě na 4x100m (štafeta ve složení Romy Müller, 
Ingrid Auerswald-Lange, Bärbel Eckert-Wöckel a Marlies Oelsner-Göhr) v soutěži žen 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda, viz Echert) 
 
WSZOLA Jacek (Polsko) – stříbro ve skoku vysokém 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda) 
 
WESSIG Gerd (NDR) – zlato ve skoku vysokém 
FM Z  NIGER 1980 Yv. BF31 Mi. BF30 (718) 
  GUYANA 1996 Yv. 4175 (4175/83) Mi.  
 
WELLS Allen (Velká Británie) – zlato v běhu na 100m a stříbro v běhu na 200m  
FM Z  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1981 Yv. 465 (462/5+A237/8)  Mi. 728 (726/31) 
   (se jmény zlatým nebo červeným písmem) Mi. BF120 (116/21) 
  NIUE 1980 Yv. 304/5 (304/11) Mi. 358/9 (358/65) 
    Yv. BF38 Mi. BF38 
VOLKOV Konstantin (SSSR) – stříbro ve skoku vysokém 
FM Z  GABON 1980 Yv. A238 (A237/9)  Mi. 747 (746/8) 
    Yv. BF36 Mi. BF40 
    (viz reprodukce u Kozakiewicz) 
 
UUDMAE Jaak (SSSR) – zlato v trojskoku 
FM Z  KONGO 1980 Yv. BF26 Mi. BF26 (790) 
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YIFTER Miruts (Etiopie) – zlato v běhu na 5000m a v běhu na 10000m 
FM Z  KLDR 1980 Yv.  Mi. BF A84 
(známka s motivem koně – sportovce nalezneme na okraji aršíku, reprodukce viz u Beck, lehká atletika) 
  GABON 1980 Yv. A238 (A237/9)  Mi. 747 (746/8) 
    Yv. BF36 Mi. BF40 
    (viz reprodukce u Kozakiewicz) 
  LIBÉRIE 1984 Yv. 994 (992/6) Mi. 1307 (1305/9) 
    Yv.  Mi. BF114 
  NIGER 1980 Yv. 519 (516/9) Mi. 717 (714/7) 
  ANTIGUA 1990 Yv. 1275 (1273/6) Mi. 1405 (1403/6) 
  STŘEDOAFRICKÁ REP.   1997 Yv.  Mi.  
 
 
FOTBAL 
 
ČSSR – zlato (mužstvo ve složení František Kunzo, František Štambacher, Jan Berger, Jaroslav Netolička, 
Jindřich Svoboda, Josef Mazura, Ladislav Vízek, Libor radimec, Luboš Pokluda, Luděk Macela, Oldřich Rott, Petr 
Němec, Rostislav Václavíček, Stanislav Seman, Verner Lička, Zdeněk Rýgel a Zdeněk Šrajner) 
FM Z  BURUNDI 1980 Yv. 834/36 (828/36) Mi. 1546/8 (1540/8) 
    Yv. BF110 Mi. BF113 
  MALI 1980 Yv. A399 (A397/9) Mi. 796 (794/6) 
    Yv. BF Mi. BF14 
  NIUE 1980 Yv. 310/1 (304/11) Mi. 364/5 (358/65) 
    Yv. BF38 Mi. BF38 
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  UGANDA 1981 Yv. 250 (250/3) Mi. 286 (286/9) 
    Yv. BF23 Mi. BF25 
  PENHYRN 1980 Yv. 129 (125/32) Mi. 155 (151/8) 
    (se zlatým okrajem) Mi. 163 (159/68) 
    Yv. BF22 Mi. BF22 
 
NDR – stříbro (mužstvo ve složení Andreas Trautmann, Artur Ulrich, Bernd Jakubowski, Dieter Kuhn, Frank Baum, 
Frank Terletzki, Frank Uhlig, Jürgen Bahringer, Lothar House, Matthias Liebers, Matthias Müller, Norbert Trieloff, 
Rudiger Schnuphase, Werner Peter, Wolfgang Steinbach a Wolf-Rudiger Netz) 
FM Z  PENHYRN 1980 Yv. 130 (125/32) Mi. 156 (151/8) 
    (se zlatým okrajem) Mi. 164 (159/68) 
    Yv. BF22 Mi. BF22 
  MALI 1980 Yv. A399 (A397/9) Mi. 796 (794/6) 
    Yv. BF Mi. BF14 
   
SSSR – bronz (mužstvo ve složení Aleksandr Chivadze, Aleksandr Prokopenko, Fjodor Cherenkov, Khoren 
Oganesian, Oleg Romancev, Revaz Chelebadze, Rinat Dasajev, Sergej Andrejev, Sergej Baltacha, Sergej Nikulin, 
Sergej Šavlov, Tengiz Sulakvelidze, Vagiz Khidiatullin, Valerij Gazajev, Vladimír Besonov, Vladimír Pilguj a Jurij 
Gavrilov) 
FM Z  MALI 1980 Yv. A399 (A397/9) Mi. 796 (794/6) 
   (část mužstva) Yv. BF Mi. BF14 
   
 
DASAJEV Rinat (SSSR) – bronz 
FM  Z  GUINEA 1985 Yv. 773 (772/5+A183/4) Mi. 1060 (1059/64) 
     Mi. BF170 (169/74) 
  GHANA 1980 Yv. 1179 (1178/81) Mi. 1401 (1397/404) 
 
 
 
 
Pokračování příště                                                                           z italského originálu připravil Laco Kajaba 
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EURO 2012  a  Polská pošta 

Polská pošta vydala k  evropskému fotba-
lovému svátku 8. června 2012 sérii čtyř 
příležitostných známek s námětem stadionů, 
na kterých se evropský šampionát v Polsku 
odehrává. Známky série byly vydány společně 
v aršíkové úpravě a jednotlivě byly tištěny 
v TL o 8 známkách a 1 kupónu uprostřed 
(3x3).  

15. června vydala Polská pošta další známku 
k EURO 2012. Na známce je fotbalový míč a 

stylizované vlajky pořadatelských zemí, 
Polska a Ukrajiny. Známka byla tištěna v TL 
o 6 známkách.  
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H U G O  M E I S L  –  U T A J E N Ý ,  P Ř E S T O  S L A V N Ý  R O D Á K  
Před více než 130 lety se 16. listopadu 1881 v malé vesnici Malešov u Kutné Hory narodil Hugo Meisl 
(zemřl 17. ledna 1937). Byl fotbalovým diplomatem a jednou z nejvýraznějších postav světového 
fotbalu mezi dvěma světovými válkami. Meisl byl synem 
vídeňského bankéře. V mládí byl výborným fotbalistou, v FK 
Austria hrával na spojce. V letech 1906-1937 stál v čele 
rakouského fotbalového svazu. Byl také dobrým rozhodčím 
a pískal i na mezinárodní úrovni.  
V roce 1927 byl Hugo Meisl zakladatelem tehdy 
nejpopulárnější evropské klubové soutěže – Středo-
evropského poháru (STEP). Jeho prvním vítězem se stala 
AC Sparta, když ve finále hrála s Rapidem Vídeň 6:2 a 1:2. 
Vítězství si Sparta zopakovala ještě v letech 1935, 1936 a 
1964. Jedenkrát trofej získala i Slavia Praha v roce 1938.  

Koncem 20. let minulého století 
Meisl spolupracoval s anglickým 
trenérem Jimmym Hoganem a 
spolupráce s ním vedla ke 
vzniku legendárního 
rakouského „wunderteamu“ dvacátých a počátku třicátých let. 
Ve své době byli Hugo Meisl a Vittorio Pozzo dominantními 

osobnostmi na evropském kontinentě. Oporami jeho zázračného mužstva byli i tři hráči českého 
původu, obránce Karl Sesta (Šesták *18.3.1906, +12.7.1974), Matthias Sindelar (Šindelář 
*10.2.1903, +22.1.1939) a Pepi Bican (*25.9.1913, +12.12.2001). Jako uznávaný trenér si Hugo 
Meisl dovolil prosadit svou, přes protesty veřejnosti a tisku, a postavil v Turíně 11.2.1934 proti 
budoucím mistrům světa Italům nové a mladé útočné trio Rapidu Vídeň Kabourek – Bican – Binder. 
Na překvapivém vítězství Rakouska 4:2 se podílel výborným výkonem a dvěma gólovými 
přihrávkami Josef Bican.  
Skoro neznámým faktem je, že Meisl měl také bratra. Sourozenec slavného Rakušana Willy Meisl byl 
výborným brankářem v již zaniklém klubu Amateure Wien. V rakouské reprezentaci nastoupil 
jednou, a to v roce 1920 ve Vídni proti Maďarsku (2:2). Po nástupu fašismu koncem 30. let se 
Willymu podařilo uprchnout do Anglie, kde pak pracoval jako sportovní novinář.  
Hugo Meisl byl sice občanem Rakouska, ale původem německý žid, rodák z české vesnice hovořil 
plynně osmi jazyky. Češtinu považoval za svou mateřštinu, byť společně s němčinou, maďarštinou a 
jidiš. I proto jsem si dovolil připomenout člověka, který na sportovním poli šířil také slávu českého 
fotbalu a svými myšlenkami bořil hranice mezi státy a nacionální nenávistí. Této velké fotbalové 
osobnosti je věnována kniha Hugo Meisl aneb vynálezce moderního fotbalu, která byla vydána 
v roce 2007 ve Vídni a nyní byla přeložena do češtiny. Autoři Andreas a Wolfgang Haferové 
nezapřeli, že jsou povoláním historikové a zároveň Meislovými vnuky.  
                                                                                                            Stanislav Kamenický 
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S O N J A  H E N I E   ( 1 9 1 2 - 1 9 6 9 )  
 

   
Sonja Henie se stala nejen desetinásobnou mistryní světa v krasobruslení, byla také výbornou 
lyžařkou, tenistkou, automobilovou závodnicí, plavkyní, ale i velmi úspěšnou herečkou a 
podnikatelkou. Její otec miloval lyžování, Sonjina matka měla raději bruslení, takže malá Sonja 
začala bruslit ještě dříve, než začala chodit. Brzy nato začala závodit a jako 5-ti letá vyhrála první 
závody. Ve svých 11 letech reprezentovala poprvé svou zemi ve Francii. I když tehdy ještě neuspěla, 
rychle se zlepšovala. V roce 1926, jako 14-ti letá, vybojovala na MS druhé místo, v letech 1927-
1936 skončila vždy suverénně na 1. místě. Další zlaté medaile si přivezla i ze tří ZOH. 
V USA se bez problémů stala jednou z nejoblíbenějších hollywoodských hvězd. Natočila 13 filmů. 
Od roku 1950 vystupovala ve velkých ledních show, kterými si získala další příznivce. Sonja Henie 
vystupovala jako hlavní hvězda, ale byla v první řadě jejich producentka. Traduje se, že byla 
neméně zdatná podnikatelka, jako krasobruslařka. 
Sonja byla dvakrát vdaná a dvakrát se rozvedla. Třetí manželství však bylo šťastné. Vzala si za 
manžela norského majitele lodí Ostanda a odstěhovala se z USA zpět do Norska. Sonja Henie 
zemřela v roce 1969 na leukémii. 
Norská poštovní správa připomenula 13. dubna 2012 sté výročí narození fenomenální krasobruslařky 
vydáním dvou známek (2.630.000 ks), PR 1. dne vydání a FDC.                          Radek Jásek 
 

Mistrovství světa v plavání 2011 
Čtrnácté MS v plavání se konalo ve dnech 16. až 31. července 2011 v čínském městě Šanghaj. 
Řecká pošta připomenula zlaté úspěchy svých plavců, kteří vylovili z čínských vod celkem 4 medaile 
(2-1-1).  15. prosince 2011 vydala dva aršíky (každý nákladem 30.000 ks) se zlatými medailisty. 
První z nich je věnován dálkovému plavci Spyrosi Gianniotisovi, který nenašel přemožitele v závodě 
na 10 km a zvítězil v čase 1:54:24,7 hod. Úspěšný byl i v závodě na  5 km (56:17,4 hod.), kde si 
vyplaval stříbrnou medaili.  
O druhé zlato se postaral tým vodních pólistek, které v dramatickém 
finálovém zápase porazily těsně Čínu 9:8. Abychom byli kompletní, o 
čtvrtou řeckou medaili se zasloužila rovněž dálková plavkyně Marianna 
Lympertaová, která v závodě na 10 km (2:02:01,8 hod.) dosáhla na 
bronzový stupínek. 
Ke každému aršíku existuje samostatné FDC (2 x 10.000 ks) a společné 
razítko 1. dne vydání.                                                     Radek Jásek            
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