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O L Y M P I J S K É  H N U T Í  A  F I L A T E L I E  
 

 

Kapi to la  V .  
 

 

V I I I .  O l y m p i j s k ý  k o n g r e s ,  2 4 .  I O C  z a s e d á n í  v  P r a z e  
 

a u t o r :  M a n f r e d  B E R G M A N  ( Ž e n e v a )  
 

 
 

Úvod.  
Když byla v roce 1983 v Lausanne zakládána péčí presidenta IOC J.A.Samaranche organizace, 
sdružující olympijské sběratele, byli jsme my Češi u toho. Celou organizaci měl tehdy na starost 
člověk, jménem Dr.Manfred Bergman ze Ženevy, později činný jako koordinátor IOC pro olympijskou 
filatelii a memorabilie. Naše dobré styky nyní vrcholí tím, že část jeho rozsáhlé práce snad nazvané 
Olympijské hnutí a filatelie si budete moci přečíst v naší Filatelii. Mně pak byla přiznána spolupráce, 
na kterou jsem velmi hrdý, totiž příslušnou část, týkající se VIII. Olympijského kongresu, který se 
konal v Praze, přeložit do češtiny. 
 
Josef Rössler-Ořovský do svých poznámek z kongresu napsal: 
 

„Rok 1925 přinesl Praze Mezinárodní kongres olympijský, ovoce to několikaleté práce Dra Jiřího 
Gutha-Jarkovského. Byla to prvotřídní mezinárodní událost v Praze, k jejíž zdaru od presidenta 
republiky a ministerstev, úřady a město Praha valně přispěli. Rössler-Ořovský měl svůj podíl na 

zasedáních i přípravách a zasloužil se zejména o vznik zimních olympijských her.” 
 

 

Z olympijského hlediska byl Pražský kongres a zasedání jedním z 
nejdůležitějších, jestliže ne vůbec nejdůležitějším olympijským 
opětným setkáním po skončení I. světové války. Nejdůležitější 
údaje: 
 

1. Pierre de Coubertin (Obr.1) rezignoval z předsednictví IOC a 
nově zvolený byl jako třetí president IOC hrabě Baillet-Latour 
(Obr.2).  
 

2. Týden zimních sportů 1924 (Obr.3) byl tak úspěšný, že se IOC rozhodl pořádat 
v budoucnu Zimní olympijské hry odděleně od her letních [1].   

 

3. Německo bylo na základě následného obnovení jeho politické stability znovu zapojeno do 
olympijského hnutí. K tomu došlo v několika stupních při zahájení mírové konference v Locarnu 
16.X.1925 (Obr.4) a podepsané v Londýně 1.XII.1925; (Obr.5) při zvláštním zasedání Společnosti 
národů v březnu 1926 (přes vzniklé drobné obtíže); (Obr.6) konečné sjednocení ve Společnosti 

národů nastalo při normálním zasedání v září 
1926. 
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ČSR byla jednou z nejdemokratičtějších zemí v 

Evropě, stejně jako zemí s vysoce sportovně založeným národem a jedním z vysoce hodnocených 
národů „filatelistických". Jednou z největších sportovních osobností ČSR byl Josef Rössler-Ořovský, 
současně i znamenitý průkopník olympijské filatelie.  
Zcela jistě bylo i jeho zásluhou, že Čs. pošta zajistila Kongresu plný filatelistický program, který 
obsahoval sérii tří příležitostných známek, tří ručních příležitostných razítek, sérii pěti celinových 
dopisnic, propagačního strojového razítka a zřízení příležitostných poštovních přepážek na hlavní 
poště v Jindřišské ulici, v Národním muzeu a v Tyršově domě, který byl v době konání právě 
otevírán jako společenské, treningové i sportovní centrum čsl. Sokola. 
Filatelistický program byl vyčerpávajícím způsobem popsán od Petráska & Justýna a Tecardiho [2]. 
 

   [1] Diskuze o Zimních hrách souvisí nepřímo s celinovými dopisnicemi a detailně se jimi budeme zabývat  
        v I. dodatku tohoto článku. 
   [2] viz 26. knihovnička OLYMPSPORTU autorů Justýna a Petráska Olympijský kongres 1925 ve filatelii  
        a Tecardiho publikace se stejným názvem, jenže v italštině. 
 
Bylo by pro mne nelogické, abych znovu "objevoval Ameriku". Mým úmyslem je zaměřit se na vznik, 
vývoj a použití poštovních celin.  Ty jsou totiž poslední z průkopnické filatelistické éry a chybějící k 
tomu, aby byl dokončen celý rozsah těchto kongresových materiálů, publikovaných m.j. i v 
americkém Journal Sports Philately International v létě 2010. 
 
Československá pošta se rozhodla uskutečnit rozsáhlý filatelistický program, mezi jehož 
produkty byly také olympijské celiny. 
 

Doba platnosti kongresových materiálů v celém svém rozsahu patří do tarifního období V.b s 
platností od 1.5.1923. do 30.5.1926. Pro zásilky platily následující tarify:  

 
     Tarifní období V.b  
 

Dopis  
v místě 

Ostatní dopisy Dopisnice Tiskoviny Reco příplatek Doručné Expres 

V tuzemsku (od 1.5.1923 do 30.7.1926) 
-.60 1.- -.50 -.20 2.- 2.50 1.- (5.-) 

Do ciziny (od 1.1.1922 do 28.2.1937) 
Plné 2.50 Snížené 

2.- 
1.50 

(1.20) 
-.50 2,50 2,50 5.- 

 
 
 

Nižší sazba pro dopisnice do ciziny platila do příhraničních zemí Československa, tedy do POL, GER, 
AUT a UNG. Nižší příplatek za Expres zásilku v tuzemsku platil v místním okrese, vyšší sazba pro 
ostatní území.  
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1. DEN VYDÁNÍ  
 

Běžná kongresová celinová dopisnice, odeslaná holandskému sběrateli 17. května 1925 (Obr.7). 
Odesílatel se v textu zmiňuje o tom, že právě byla vydána olympijská celina (Obr.8) a my se 
můžeme domnívat, že byla vydaná skutečně právě toho dne, tedy 17.5. přesně týden před 
příležitostnými známkami (Uvidíme později). Výplatné 1,50 Kčs je správné. Rámečkové razítko s 
písmeny P.3 je vlastně kašetem nizozemské pošty. 

 
Problém vznikl, když jsem hovořil o článku s mým přítelem Jaroslavem a ten mi na základě 
vyhlášky, vydané 8. května 1925 a podle katalogu čs. celin z roku 1985 sdělil, že datum vydání bylo 
11. května 1925. S patřičným respektem ke všem mým českým přátelům, minulým a současným 
jsem nesouhlasil a věřím celině, odeslané panem doktorem Rixem. JUDr. Rix byl zkušený 
filatelistický veterán, který uvedl i jindy 
správné údaje o datu vydání dalších 
československých cenin. Záležitost si 
ještě zaslouží další diskuzi, jdoucí do 
hloubky, kterou naleznete v Dodatku 
II. 
 
2. VÝVOJ 
 
Začal jsem vlastně od konce, vydanými 
celinovými dopisnicemi. Pojďme zpátky 
na začátek. Dopisnice nebyly vydané 
bez předchozích zkusmých tisků, 
hlavně pokud se týká barev, použitých 
pro výrobu přítisku (Obr.9). 
a. Volba padla na 50 hal celinovou 

dopisnici, vydanou původně k 75. 
výročí Masarykova narození a 
určenou k vnitrostátní přepravě 

b. Vyzkoušeno bylo několik barev, 
zde se můžeme podívat na ukázky 
pěti z nich. 

       • Hnědá  
• Cihlově červená  
• Fialová  

       • Modrá  
• Černá. 

 
Zkouška v hnědé barvě 
 
Kašet s nápisem "NEPRODEJNE", má tedy jistě význam upozornění, že věc "není určená k prodeji". 
Pamatujme, že původní vydání dopisnice bylo určeno pro oslavy 75.výročí narození presidenta 
T.G.Masaryka (7.3.1925). 
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K tomu, aby byl výsledek těchto proofs znehodnocen, použila pošta otisk kongresového 
příležitostného razítka I. typu s nějakým určitým datem. Razítko prokazuje, že bylo otištěno v roce 
1925. Modrý přetisk je mírně rozdílný v tónu od konečného provedení dopisnice (Obr.10, 11, 12, 
13). Nikdy jsem neviděl v literatuře žádnou informaci vztaženou k podobnému dokazování. Proto 
jsem se na ně zeptal mého přítele Jaroslava Petráska. Jeho odpověď byla poutavá. Žádný z 

filatelistů, kterých se zeptal, je nikdy 
rovněž neviděli, někteří tvrdili, že se 
jedná o padělky, nicméně je byli 
ochotni koupit. Já se domnívám, že 
otisky tohoto kašetu jsou pravé. Byly 
totiž prodané váženým obchodníkem 
za 15 $ za kus (vždyť obchodník si 
také chce vytvořit malý zisk). 
Můžeme pochopit falzifikátora, 
jdoucího do takovéhoto problému pro 
několik dolarů? Navíc, že zůstane jen 
u několika vzorků? Tato domněnka je 
dost přitažená za vlasy. Chci věřit, že 
zkusmé tisky jsou pravé, ale jsem 
připraven přehodnotit můj názor, 
jestliže nějaká předložená expertiza 
prokáže opak. Zdá se, že při tvorbě 
barevného složení těchto nápisů 
hrála svoji roli i myšlenka použít 
pěti olympijských barev, které 
kromě barevného pojednání 
olympijských kruhů předtím 
nebyly nikdy použíté. Některé ze 
získaných proofs nás dokonce 
přežily. 
 
3. POUŽITÍ 
 
Skutečné používání celin i známek 
začalo se zahájením kongresu a 
vydáním série příležitostných 
známek 24.5.1925 navzdory tomu, 
že všechny katalogy známek i celin 
uvádějí dnem vydání již 11.5.1925. 
K tomu, abych mohl popsat použití 

celin, nechte mě stručně pohovořit o 
vydání příležitostných známek – to 
podle další celinové dopisnice (Obr.16). 
Opět to byl náš přítel, právník a 
filatelista, který oznámil vydání známek 
svému příteli sběrateli v Holandsku, 
který měl sbírání celin v oblibě 
(Obr.15). 
 
3.1. Příležitostné poštovní úřady  
 
používaly v době konání Kongresu tři 
typy od sebe se nepříliš lišících ručních 
příležitostných razítek. 
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3.1.1. "Žlutý přítisk" na celinové dopisnici s 
celou sérií kongresových známek, 
orazítkovanou v 1.den vydání (Obr.18). 
Přirozeně, že dopisnice je značně 
přefrankovaná.  
 
 
 

3.1.2. "Zelený přítisk" přítisková dopisnice s 
kompletní kongresovou sérií a ručním 
příležitostným razítkem, zaslaná doporučeně 
během kongresu Francois Messerlim jeho 
bratrovi (Obr.19). Text referuje  o olympijské 
sérii, vydané ke kongresovým jednáním 
(Obr.20). Výše poštovného je správná. 
Francois Messerli byl ředitel MOV a 
místopředseda Švýcarského Národního 
olympijského výboru. 
 
 

 
 
3.2. Regulérní použití  
 
 

 
3.2.3. "Červený přítisk" přítisková 
dopisnice zaslaná do Německa. Poplatek 
1 Kčs 20 hal je správný. Autor byl jako 
pilná včela. Mám od něho odeslaných 
všech pět dopisnic, každou v jiné z pěti 
použitých barev přítisku (Obr.21). 
 
 
 

3.2.4. "Černý přítisk" přítisková 
dopisnice odeslaná EXPRES do zahraničí, 
poštovné 6 Kčs 20 hal je správné 
(Obr.22). 
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3.2.5. Zajímavá sada 5 různých celinových 
dopisnic, odeslaných naším přítelem, právníkem 
JUDr.Rixem jeho partnerovi v Holandsku panu 
Ciusteriusovi. Ukážeme si jednu v poslední 
olympijské barvě "Modrý přítisk". Zajímavostí 
této dopisnice je, že byla neoprávněně zatížena 
doplatným pro nedostatečnou frankaturu.  Ať tak, 
nebo onak, pošta si uvědomila, že poplatek pro 
tiskovinu ("TISKOPIS") byl správný a odesílatel byl 
postižený neoprávněně (Obr.23).  
 

 
Předložené ukázky jsou výsledným výběrem z 
mnohaletého kontrolování těchto dopisnic, mnou 
identifikovaných. Pochopitelně, tento výběr není 
vyčerpávající, ani kompletní. Je určený jako 
ukázka různých možných způsobů využití, jak je specifikováno v následující tabulce. Neuvádím zde 
tiskové vady přítisků, ty jsou popsány v článcích Jaroslava Petráska. 
 
 
 

              TABULKA MOŽNÉHO VYUŽITÍ CDV V R ŮZNÝCH DRUZÍCH FILATELISTICKÝCH EXPONÁT Ů 
 

Tematická filatelie Poštovní celiny Tradiční filatelie 
a poštovní historie 

Kongresy a zasedání CIO Poštovní celiny ČSR Poštovní poplatky v ČSR 
Pravidla Olympijské poštovní celiny + příležitostná razítka 
Zimní olympijské hry Chybotisky poštovních celin (text)  
Sportovní pedagogika Vývoj poštovních celin  
Presidenti CIO Přítisky a přetisky poštovních celin  
T.G.Masaryk (život)   
České olympijské hnutí   
Olympijské barvy Posuny textů  
Zvláštní olympijské poštovní úřady   
Olympijská příležitostná razítka    
Osobnosti švýcarského olympismu   
Prolog II.Zimních olympijský her    
Německo olympijské   
IAAF   
Budoucnost olympijských her   
Národní olympijské výbory   
Mezinárodní sportovní organisace   
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3.3. Zvláštní použití 
 
Bylo by chybou, kdyby zjištěné zvláštnosti použití nebyly nikde zaznamenané. A znovu se musím 
obrátit na prvního laureáta Samaranchovy medaile za olympijské sběratelství, Jaroslava Petráska. V 
jedné z jeho publikací [3] popisuje reklamní použití, dnes bychom řekli, soukromý přítisk společností 
"DIX/EXELSIOR" . 
 
 

4. DOBA PLATNOSTI 
 
Platnost celinových dopisnic, shodně s výnosem z 8.května 1925 byla omezená do 30.6.1925. To, že 
tento limit patrně nebyl respektovaný nebo vynucený, dokazují dopisnice odesílané ještě v letech 
1927 až 1928. 
 
 

5. SOUVISÍCÍ LITERATURA 
 
Tato kapitola dokončuje můj výzkum olympijských celin z období 1896-1925. Celiny, příslušející ke 
Hrám olympiády 1928 v Amstrodamu jsou podrobně zdokumentované Holanďanem Lawrencem 
Jonkerem [4]. Podrobný popis celin z dalších olympijských her viz Katalog olympijských celin 
Manfreda Winternheimera.  
Katalog celin Olympiády 1928 od L. Jonkera obsahuje též soupis polooficiálních dopisnic tzv. 
Huygensova knihkupectví, jak jej vydala US Sport Philatelist International. 
 

DODATEK I.  
 

Diskuse o Zimních olympijských hrách při Pražském kongresu 
 
Během přípravy tohoto článku, jsem často jsem hovořil s Jaroslavem Petráskem o historických 
hlediscích tohoto kongresu. "Přinutil" jsem Jaroslava k tomu, aby mě odpovídal v angličtině, což byl 
pro něho docela zážitek. On vše uzavřel tím, že "když nic nového nevyjde z naší diskuze, zlepší se 
jeho angličtina". To prokazuje, že otevřená mínění jsou možná v každém věku. 
Ale k věci. Zdálo se, že existuje nějaký zmatek a nedorozumění ohledně diskuse a rozhodnutí, 
vztahujícím se k Zimním olympijským hrám v Chamonix ve vztahu k VIII. Olympijskému kongresu. 
Rozpor mezi mnou a Jaroslavem byl v "počítání" týdnů zimních sportů v Chamonix. Jaroslav se 
domnívá (založeno na záznamech kongresu) že Chamonix bylo deklarované jako I. Zimní olympijské 
hry již v Praze, zatímco já tvrdím, že toto "počítání" bylo odsouhlasené až v roce 1926 na zasedání 
MOV v Lisabonu. 
Pro vyjasnění situace jsem se také radil s Reference Centrem v Olympijském museu v Lausanne. 
Zde jsou mé závěry, věřím, že naše nedorozumění bude urovnané. 
 

1.  J. Rössler-Ořovský, člen československé delegace, navrhoval přijmout zimní hry v Chamonix 
jako stálou součást olympiád s číselným označením se zpětnou platností jako I. olympijské 
zimní hry. Návrh byl diskutovaný v VI. komisi a v tomto smyslu byl předložený v její zprávě 
kongresu.    

2.  VI. komise oznámila kongresu výsledky diskuse uvnitř svého výboru. Hlavními body bylo: 
             a) Schvaluje se instituce cyklu olympijských zimních sportů, 
             b) Komise vyjadřuje přání, aby týden zimních sportů v Chamonix byl nazývaný  
                 "I. Zimní olympijské hry“. 
3.  Diskuse následovala, ale týkala se hlavně výběru zimních sportů do olympijského programu, 

které MOV podporuje. Zde by mělo být poznamenané, že pan Falchenberg (člen MOV za 
Norsko, Švédsko a Finsko) oponoval zejména v nazývání Chamonix "prvními zimními 
olympijskými hrami". 

4. Další členové MOV s nazýváním Chamonix "prvními zimními olympijskými hrami"  souhlasili. 
5. Nakonec hrabě Clary, předseda výboru VI. komise, rozhodl, že to je názor tohoto výboru, ale  

že kongres by měl formulovat přání MOV, dotazující se, zda zimní hry 1924 Chamonix  budou 
efektivně označované jako olympijské. [Všimněte si, že Clary jen vyzval kongres k tomu, aby 
formuloval "přání", což znamená, že kongres sám udělat toto rozhodnutí nemohl; mimoto 
Clary neuváděl číselné označení Chamonix.]  
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6.  Hrabě de Rosen přijímá doplnění zimními hrami, ale brání se tomu, aby se měnila minulost 
(znamenající definování se zpětnou platností). 

7.  Nakonec, president žádá kongres o hlasování o výrazu přáti si a MOV schvaluje název "první 
zimní olympijské hry", Chamonix1924. Kongres hlasoval 45 pro, 15 proti výrazu přáti si. 

8.  Přehled doporučení předaných MOV toto přání opakuje. 
 
Věřím, že to nedorozumění vzniklo kvůli nesprávnému výkladu výboru a Coubertinových výrazů. 
Oba, výbor i Coubertin, mluvili o "přání" předloženém MOV, ale toto přání nebylo předložené v roce 
1925 – v Praze. Následkem toho je správné tvrzení, že kongresem přijaté Chamonix jako "první 
olympijské zimní hry" není konečným rozhodnutím, potřebným k tomu, aby se takto Chamonix jako 
takové nazývalo. Kongres pouze předložil návrh tohoto přání. Toto přání bylo předložené MOV, který 
jej přijal v roce 1926 v Lisabonu při svém zasedání. (Během setkání, ráno 6. května 1926.) 
  

Doufám, že nedorozumění je nyní překonané. Hry v Chamonix proto podstoupily několik 
"přejmenování"...  

1.  "Týden zimních sportů" - v roce 1924. 
2.  "První olympijské zimní sporty" – jako návrh a přání MOV – v roce 1925. 
3.  V roce 1926 v Lisabonu, MOV zpětně přejmenoval Chamonix jako "I. olympijské zimní hry".                                                                                 

 

Myslím, že nedorozumění vzniklo z nejasného překladu do češtiny. Kongres hlasoval o "přání" a o 
jeho předložení MOV, ale neučinil žádné "rozhodnutí". Rozhodnutí bylo učiněno až při zasedání MOV 
1926 v Lisabonu. 
 

     Pozn. Zkratky MOV a CIO jsou totožné, první je česká – Mezinárodní olympijský výbor,  
                                                              druhá francouzská – Comittee Internacional Olympique 
 

 

Petráskovo podotýkání  
 

Myslím, že následující poznámkou vás snad i trochu pobavím. V bodě 1) Manfredových závěrů v 
dodatku I. jejich autor říká: "J. Rössler-Ořovský, člen československé delegace, navrhoval 
přijmout zimní hry v Chamonix jako stálou součást olympiád s číselným označením se 
zpětnou platností jako I. olympijské zimní hry." 
To je přesně ten text, který jsem svým příspěvkem do diskuse chtěl kolemstojícím sdělit. O uvedené 
skutečnosti jsem byl přesvědčen a příliš jsem o ní dále nepřemýšlel. Jako pro Čecha bylo pro mne 
důležité, že návrh podala česká ústa a že tento návrh byl realizován. Detaily a celou další anabázi 
jsem ale neznal a že k oficiálnímu schválení došlo až v Lisabonu jsem, popravdě řečeno, nevěděl. 
Moje terrible English způsobila, že jsem namísto vyjádření z bodu 1) řekl zhruba to, že „...na 
Rösslerův návrh bylo na Pražském kongresu schváleno přejmenování týdne zimních sportů na I. 
Olympijské zimní hry".  
Pražské rozhodnutí, že olympijské zimní hry by se měly konat pravidelně, byl osobní triumf pro 
J.Rösslera-Ořovského. On podal první známý návrh, že zimní sporty by mohly být do programu her 
zařazené a že lyžování by se mohlo konat v českých Krkonoších již jako součást olympiády 1900. Ale 
tehdy to ještě neprošlo. 
 

DODATEK  II.   
 

Diskuse o datumu vydání celinových dopisnic. 
Moje celinová dopisnice, datovaná 17.května 1925 vyprovokovala debatu. Čeští přátelé mi poslali 
výstřižek z jejich katalogu celin, který zde uvedu. 
 

1925 11.5. 
INTERNATIONAL OLYMPIC CONGRES 1925 
autor M.Švabinský 
 

Popis: stejná dopisnice jako předchozí CDV 30, 
ale s přitištěným textem v pěti barvách 
olympijských kruhů 
Rozměr  140x96 mm 
Papír:   nažloutlý odstín 
Způsob tisku  Tiefdruck 
Barva    zelená 

 
 
   ***  O OO 
------------------------------------------------------------- 
CDV 31a černá 300 500 200 
CDV 31b modrá 300 500 200 
CDV 31c červená 300 500 200 
CDV 31d žlutá 300 500 200 
CDV 31e zelená 300 500 200 
-------------------------------------------- 
CDV 31a-e         1700    2800   1200 
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Cena za dopisnice označené jako O platí pouze pro dopisnice reálně zaslané poštou. Cena pro 
dopisnice,  jejíž hodnota je označena OO, platí pro kusy razítkované z ochoty příležitostným 
razítkem. 
Jaroslav mi také poskytl MONOGRAFII ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK - 3.díl, pojednávající o 
Olympijském kongresu 1925 v Praze. (Výtah je přiložen) 
 

  Vyhláška č.49 z 8. května 1925 oznámila, že zbytek celinových dopisnic (1925) byl opatřen   
  přítiskem "MEZINÁRODNÍ KONGRES OLYMPIJSKÝ / CONGRES OLYMPIQUE INTERNATIONAL:   
  PRAHA  1925".  
  Pět přítisků v barvách pěti olympijských kruhů na olympijské vlajce představuje série pěti 
celinových dopisnic. 
  Do prodeje byly dané na poštovním úřadě Praha 1 od 11. května 1925 a v době trvání kongresu  
  24. května až 6. června také v dočasně zřízeném poštovním úřadě v Národním muzeu a v jeho   
  filiálce   
  v Tyršově domu na Újezdě. 
  Vyhláška čs. 49 také určovala ukončení platnosti ke 30.6.1925. Přesto jsou známé dopisnice, 
podané  
  k přepravě ještě koncem března 1927. Odhadem bylo vydáno okolo 2000 sérií. 
 

Dobrá, a záhada vznikla 88 let po vydání. Co se opravdu stalo? Dostaly se CDV do prodeje 11. 
května, jak říká regule vyhlášky nebo 17. května, jak nám říká Rixova CDV, nebo je ve hře nějaké 
jiné datum?? Jaroslav samotný nevěřil svým očím, když prohlédl se svým přítelem 500 ks 
razítkovaných CDV a nenašel ani jednu s razítkem dřívějším než ze 24.května 1925. (pátrání stále 
pokračuje) 
Co by mohlo být možnou odpovědí? 
1.  Z prohlídky 500 ks prozkoumaných CDV vyplývá, že dopisnice nebyla vydaná 11. května.  
2.  Je pravděpodobné, že by poštovní administrativa rozhodla v posledním okamžiku o vydání 
dopisnic v  

tentýž den, kdy jsou vydané přetiskové známky?  A bylo to 24. května? Proč? Stačí jenom 
připomenout, že prakticky všechny renomované katalogy uvádějí i u série známek jako datum 
vydání 11. květen. Nebo snad máte právě Vy kongresovou celistvost s datem dřívějším než 24. 
května? 

 a) Proto, aby se všechny kongresové filatelistické artefakty objevily společně a najednou? 
 b) Proto, že existuje mnoho CDV s vadami a tiskovými chybami, které vyžadují dotisky a opravy? 
 c) Proto, že organizační výbor Kongresu požádal poštu o odmítnutí vydání?  
Mohou naši čeští přátele ještě nalézt vhodné dokumenty? 
Cokoliv k případu této záhady také obsahuje CDV pana Rixe. 
 1. Jak se k ní dostal? 
 2. Jak to, že CDV byla přijata poštovním úřadem k přepravě? 
 3. Dr. RIX jako bytostní filatelista jistě poslal toho dne i další CDV dalším filatelistickým 
partnerům. 
 4. Byl jedinou osobou, která poslala CDV toho dne? 
Mohu se jen domnívat. Mým názorem je, že pan RIX měl další partnery mimo Československa, takže 
jestliže existují další CDV, musí být nalezeny ve Francii (Picard), Berlíně nebo v Rakousku. Zjišťování 
situace jde nyní do těchto zemí. Pan RIX, jako dobře známý filatelistický odborník jistě měl vynikající 
vztahy s poštovními úřady, které mu umožnily získat nějaké vzorky a rozesílat je. A objevuje se 
související otázka. Proč čekal až na 17.V.? Kdyby  měl tak dobré vztahy, mohl CDV odeslat hned 
11.5. a nečekat až na 17.5. A co Vy? Prohlédněte své poklady a podívejte se, zda náhodou nemáte 
některou z kongresových dopisnic, podanou k přepravě v intervalu 11.- 23.6.1925 
Všechny tyto otázky mohou být těžko zodpověditelné, ale jeden to musí zkusit. V každém 
případě, tato záležitost prokazuje, že ve filatelii je velmi málo permanentně platných 
faktů, zatímco nová fakta se objevují stále. A katalogy musí být přepracované. 
V tomto okamžiku můžeme skončit: 
 A. Oficiální začátek užívání CDV byl zřejmě 24.5.1925. 

B. CDV je známá tím, že byla odeslaná 17. května. To nejspíš byla "laskavost". A 
poslední zpráva říká, že Dr. Rix a J. R. Ořovský se velmi dobře znali. V Ořovského 

pozůstalosti se zachovala jejich poměrně bohatá vzájemná korespondence. 
 

                        Manfred Bergman 
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A ještě jeden (vlastně dva) dodatky... 
 

Pátrání po faktech a skutečnostech roku 1925 se se mnou zúčastnil i sekretář a webmaster 
Olympsportu, Václav Diviš. On to byl, kdo objevil v Muzeu tělovýchovy a sportu v poznámkách 
Josefa Rösslera Ořovského ze zasedání 6. komise kongresu následující  text: 
 
 

Po poledni bylo pokračováno v technické části Kongresu  od 15,30 hod. Schůzi zahájil pan J.S. 
Edström za dvoutřetinové účasti členů kongresu. Rokováno bylo o tom, mají-li se přibrati zimní 
sporty do programu olympijských her a ve smyslu návrhu CIO bylo usneseno, že budou tvořiti 
zvláštní cyklus v rámci olympijských her, do kterého budou zařazeny: bruslařství ozdobné i v 
rychlosti, lyže, hockey na ledě, bobsley a toboganing. Zato však curling a skiskjoring budou 
připuštěny pouze jako demonstrace. Tento návrh o cyklu zimních olympijských her byl přijat všemi 
hlasy proti odporu Dánska,  Norska, Švédska, Německa a USA. Svůj odpor dali výslovně zapsat do 
protokolu za Norsko pan Falkenberg, za Švédsko pan hrabě  de Rossen, za Dánsko pan Sander, za 
Německo Jeho Excelence pan Löwald a za USA pan Thompson. Za Finsko pan ředitel Krogius vyslovil 
politování nad tím, že nemůže souhlasit se stanoviskem pana Falchenberga, který byl hlavním 
mluvčím opozice. 
Proti týmž hlasům ještě usneseno, že hry v Chamonix v roce 1924 budou považovány za první zimní 
olympické hry a že k příštím zimním olympijským hrám budou mezinárodní federace vyzvané, aby 
se na jejich organizaci činně účastnily. 
Neoficiálně se sděluje. Dnes, kdy jednalo se  o nejdůležitější pro nás otázce zařazení zimních sportů 
do programu olympijských her, byl přítomen z českých delegátů pouze pan Rössler-Ořovský, který 
hájil stanovisko, českou sportovní obcí mu tlumočené. Při slabé účasti, jaká byla dnes, mohlo se 
lehce stát, že by byl přijat návrh nám nepříznivý. 
 

Nezajímavy není ani list, vydaný Sokolskou obcí s informací o poštovních službách České pošty. 
 

Poštovní úřad v Tyršově domě bude otevřen pro účastníky mezinárodního Kongresu olympijského. 
Aby však se umožnilo, aby nejširší řady Sokolstva, které též na Olympijských hrách béře účast, 
mohly koupiti si olympijských pamětních známek, bude tento zvláštní úřad otevřen již 24. května, v 
den jeho slavnostního otevření od 9. hodiny ranní a přístupen všem účastníkům slavnosti. Bude 
pouze vypravovati poštu listovní a prodávati ceniny, zvláště olympijské pamětní známky po 1., 2., a 
4.- Kčs a olympijský korespondenční lístek po 50 haléřích. Poněvadž jsou tyto známky vytisknuty v 
počtu velmi omezeném, budou v budoucnu filatelisty velmi hledány a hodnoceny. 
Poněvadž poštovní úřad v Tyršově domě všechny listovní zásilky u něj podané a olympijskými 
známkami frankované, opatří vlastním razítkem „OTEVŘENÍ TYRŠOVA DOMU / 24.5.1925“, bude 
umožněno všem účastníkům slavnosti, aby si opatřili krásnou památku velké vnitřní hodnoty na 
historický den československého Sokolstva. 
 

Dlužno však podotknout, že autor tohoto listu nebyl zřejmě příliš dobře informován, neboť vydané 
známky měly hodnoty 50 hal., 1.- a 2.- Kč a prodávaly se se 100% přirážkou. O používání 
zmíněného kašetu by se zřejmě rovněž s úspěchem dalo pochybovat, alespoň já jsem ho nikdy 
neviděl. 
 

                                                                                              Jaroslav Petrásek 
 
 
Článek byl publikován ve Filatelii č. 7/2014, ale určitě ne všichni členové 
Olympsportu časopis Svazu českých filatelistů odebírají, tak je namístě 
článek otisknout i na stránkách našeho Zpravodaje. Zajímavé téma, které 
rozebírají největší odborníci v oblasti olympijské filatelie, zaujme snad i ty, 
kteří mají jiné sféry zájmu ve sportovní filatelii, než jsou zrovna olympijské 
hry. Celé pojednání o VIII. olympijském kongresu 1925 v Praze a k němu 
vydaným filatelistickým materiálům je dokladem, že je stále možné 
objevovat nové zajímavosti a skutečnosti i po desetiletích....     
                                                                                         (pozn. redakce)     


