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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 
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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-   


