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XXX. OLYMPIJSKÉ HRY A XIV. PARALYMPIÁDA LONDON 2012  
VE FILATELII BRITSKÉ POŠTY 

 

 
UVÍTACÍ SERIE 
Uvítací série čtyř známek byla 
vydána v aršíkové úpravě v den 
zahájení her, tedy 27.7.2012. 
Pozornost byla  věnována sko-
kům do vody, šermu, atletice a 
cyklistice. Motivy z těchto čtyř 
sportovních odvětví byly zdařile 
propojeny s významnými archi-
tektonickými zajímavostmi Lon-
dýna.   
Aršík obsahuje dvě známky 1. třídy (šerm a Tower 
Bridge;atletika a Olympijský stadion) a 2 známky 
nominální hodnoty 1,28 
liber (skoky do vody a 
Tate Modern building; 
dráhová cyklistika a 
Londýnské oko). S arší-
kem vydána FDC a PR1. 
 

 
Podobně v den zahájení para-
lympiády 29.8.2012 byly vydány 
další čtyři známky, rovněž v 
aršíkové úpravě. 
Aršík obsahuje také dvě známky 
1. třídy (Atletika a Olympic 
Stadium;  basketbal na vozíku a 
Parlament s Big Ben) a 2 známky 
hodnoty 1,28 liber (vzpírání a 
Millennium Bridge s katedrálou 
svatého Pavla; cyklista na kole a Londýnské oko). S aršíkem vydána FDC a PR1. 
 

PRESTIŽNÍ ZNÁMKOVÝ SEŠITEK 
Sešitek připomíná britské úspěchy na olympijských 
hrách a obsahuje stručnou historii toho, jak byly 
koncipovány moderní hry. Sešitek je vlastně malá 
knížka, která obsahuje listy, na kterých jsou 
oboustranně zachyceny olympijské události. Mimo 
to jsou v sešitku také čtyři listy, vlastně aršíky 
s lepem, na kterých jsou na okraji známky. První 
aršík, věnovaný Londýnu 2012, obsahuje osm 
známek a 1 kupón s letopočtem 2012 (3x3); 6 
známek s logem OH 2012 (horní a spodní řada 

známek) a 2 známky s logem paralympiády 2012 (prostřední 
řada známek s kupónem). Známky na aršíku s logem OH 2012 
jsou světlejší než původně vydané známky. S tímto aršíkem byla 
vydána také FDC. 
Na dalších třech listech s lepem jsou na okraji umístěny 
v soutisku nad sebou vždy dvě známky se sportovním námětem. 
Vypadají velmi podobně jako dříve vydané známky. Mají stejnou 
perforaci a jsou na fosforeskujících papíru. Kombinace známek 
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ve dvojicích jsou samozřejmě jiné (kopaná a běh; lukostřelba a jezdectví; skoky do vody a skok do 
výšky). Sešitek byl vydán k zahájení olympiády, 27.7.2012.  

 

FAXIMILE BRITSKÉ OLYMPIJSKÉ EMISE 1948  
Ve stejný den, 27.7.2012, 
vydala britská pošta faximile 
britské olympijské emise 
z roku 1948. Vydání obsahuje 
kompletní sadu známek. 
Soutisk čtyř známek je vložen 
do balení (jakési skládanky), 
které obsahuje spoustou faktů 
a obrázků, vztahujících se 
k olympijským hrám 1948 
v Londýně a také podrobnosti 
o procesu výběru známek a 
nepřijaté návrhy od 20 uměl-
ců, kteří byli vyzváni k podání 
návrhů známek. Známky 
neplatí v poštovním styku a 
jsou pouze filatelistickým suvenýrem. 
 

Příležitostná razítka k zahájení OH 2012 
K přenosu olympijského ohně bylo používáno přes 90 příležitostných razítek. K vlastním OH 2012 
pouze následující příležitostná razítka. K jednotlivým sportům, sportovištím nebyla používána žádná!  
 
 
 
 
 
1                                    2                                    3                                      4                                  5                        
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BRITŠTÍ ZLATÍ MEDAILISTÉ  
Po Austrálii 2000, Řecku 2004  a Pekingu 2008  usoudili i konvenční 
Angličané, že kšeft je kšeft a oznámili, že do 24 hodin po zisku zlaté medaile 
pro domácí barvy, vydá Britská pošta známkový sešitek se šesti známkami 

úspěšného spor-
tovce. Nominální 
hodnota je 1st. 
Domácí olympionici nakonec získali 29 
zlatých medailí a stejný počet je i 
vydaných známkových sešitků. Každý 
známkový sešitek byl vydán na obálce 
prvního dne s uvedeným PR1. 

 

1-2 - vítězství z 1.8., vydání 2.8. 
3-5 - vítězství z 2.8., vydání 3.8. 
6-8 - vítězství z 3.8., vydání 4.8. 
9–14 - vítězství z 4.8., vydání 5.8.  
15-16 - vítězství z 5.8., vydání 6.8. 

17-18 - vítězství z 6.8., vydání 7.8. 
19-22 - vítězství z 7.8., vydání 8.8. 
23-25 - vítězství z 9.8., vydání 10.8. 
26-28 - vítězství z 11.8., vydání 12.8. 
29 - vítězství z 12.8., vydání 13.8.
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Obdobně  si  Britská  pošta počínala 
i  při paralympiádě,  kde britští hen- 
dikepovaní sportovci získali dokonce  
dokonce 39 zlatých medailí.            28                                              29 
Ukázky čtyř známek paralympijských 
vítězů: 
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Příležitostná razítka k paralympiádě 
 

 

 

 
 

Vzpomínky na Londýn 2012  
Britská   královská  pošta  vydala  27.9. 2012,  
v den  ukončení paralympijských her,  příleži- 
tostný aršík, s názvem „Vzpomínky na Londýn  
2012“.  Aršík  obsahuje čtyři známky - 2 x pro  
první třídu  a  2 x 1,28 libry – s výjevy z obou  
londýnských her, včetně předání olympijské štafety do brazilského Ria. 

Horní řádek: 1,28 libry - Slavnostní zahájení paralympijských her – ohňostroj osvěcuje noční 
oblohu nad stadiónem; 1. třída - Paralympijské hry -  britský tým během zahajovacího ceremoniálu 
paralympijských her. Druhý řádek: 1. třída - Tvůrci her – organizátoři a dobrovolníci před 
olympijským stadiónem; 1,28 libry - Závěrečný ceremoniál olympijských her a předání olympijské 
vlajky do Ria – všichni sportovci vytvořili tvar britské vlajky. 
 

Příležitostná razítka k zakončení her  
 

                                                                                                                                                   

 
 

 

 
                                                                                                                    -jpb- 
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Stručně na závěr:                   1.  
   
2.                                
                                                                         
 
  
 
 
                                                                                                                                                
                   3. 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                            
 
4.   
 
 
 
 
 
 
  5. 
 
 
 
                                                  1.     Velká Británie, 19.10.2012, 150 let Notts County Football Club 
                                                  2.-3. Velká Británie, PR1, 150 let nejstaršího fotbalového klubu světa  
                                                  4.-5. Monako, 17.7.2012, 100 let IAAF (Mezinárodní atletické federace 
 

Do dnešního čísla přispěli: Ladislav Janoušek, Radek Jásek, Laco Kajaba, Stanislav Kamenický,  
Jaroslav Petrásek a Ivan Vápenka. 

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další příspěvky i od  V á s . 
    

 

       Uzávěrka p říštího čísla je 1. prosince 2012   
                                                        

                                                             

                               OLYMPSPORT 
                                               zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii  
                                                        při České olympijské akademii Českého olympijského výboru  
                        a                              a samostatné odborné společnosti Svazu Českých filatelistů 
                                               adresa: Zborovská 1025, 282 01 Český Brod , tel. 739 033 170  

                               MAIL: OLYMPSPORT@GMAIL.COM  

                               HTTP://WWW.OLYMP-SPORT.CZ      
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