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50. výročí otevření olympijského komplexu Lužniky v Moskvě 
     29. května 2006 vydala Ruská pošta příležitostnou 
poštovní známku k 50. narozeninám olympijského komplexu 
Lužniky v Moskvě. Lužniky jsou velkým sportovním 
komplexem, kde se konala celá řada světových soutěžích 
v různých sportovních odvětvích. Vrcholem bylo pořádání 
olympijských her v roce 1980, kdy se většina sportovních 
soutěží odehrávala přímo v komplexu Lužniky nebo jeho 
nejbližším okolí. Bohužel sportovní úroveň celé olympiády 

byla poznamenána sílící studenou válkou a hrubým vměšováním politiky do sportu, dobou kdy sport podlehl přání 
mocipánů a boji nesmiřitelných ideologií. Hodnota známky 6.00 R, tisk ofsetem v TL o 36 zn. (6x6), papír křídový, 
velikost známky 40x28 mm, zoubkování komb. 12:12 ½,  náklad 210 tisíc ks, Mi č. 1347. K první dni vydání bylo 
používáno příležitostné razítko a vydána FDC. 
 
Vilhjálmur Einarsson (nar. 5.6.1934) je bývalý islandský atlet, stříbrný medailista 
v trojskoku na Olympijských hrách 1956 v Melbourne. Jeho stříbrná medaile byla první 
islandskou olympijskou medailí.                        
     V olympijském závodě trojskokanů v roce 1956 Einarsson vytvořil nový olympijský 
rekord výkonem 16.26 m, který překonal o jen Adhemar Ferreira da Silva z Brazílie, a to o 
pouhých 9 cm. To byl jeden z hodně nečekaných výsledků Olympiády 1956. Nejlepšího 
výkonu Einarsson dosáhl v roce 1960 výkonem 16.70 m na Laugardal Stadium v 
Reykjavíku. 

     Po skončení závodní činnosti se věnoval 
Vilhjálmur Einarsson plně učitelskému 
povolání a byl také ředitelem tří islandských škol. V současnosti 
pracuje ještě jako externí učitel matematiky. Je také uznávaným 
malířem, specializujícím se na krajinomalbu.  
     50. výročí zisku první olympijské medaile připomněla Islandská 
pošta 21.9.2006, vydáním příležitostné poštovní známky hodnoty 55 
centů, na počest Vilhjálmura Einarssona. 
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ŠVÉDŠTÍ OLYMPIJŠTÍ VÍTĚZOVÉ A MISTŘI SVĚTA NA ZNÁMKÁCH   
     Švédská pošta vydala 4.5.2006 čtyři známky, na kterých jsou vyobrazeni vynikající švédští lehcí atleti: výškař 
Stefan Holm, výškařka Kajsa Bergqvistová, sedmibojařka a dálkařka Carolina Klüftová (známky s atletkami byly 
tištěny v soutisku) a trojskokan Christian Olsson.   

Stefan Holm (*25.5.1976, Forshaga, Švédsko) je s 181 cm nejmenším výškařem 
současné světové výškařské scény. Ve své dosavadní kariéře přesto dokázal předvést 
mnoho výkonů světové extratřídy, nejčastěji při halových závodech. Stal se 4x světovým 
šampiónem v hale: 2001 v Lisabonu výkonem 232 cm, 2003 v Birminghamu (235 cm), 
2004 v Budapešti (235 cm) a 2005 v Madridu  (240 cm). 
     Jeho největším úspěchem je vítězství na OH v Athénách 2004 a zisk zlaté medaile za 
výkon 236 cm. Pod širým nebem dále získal stříbrnou medaili na ME 2003 v Paříži (232 
cm). Jako olympijský vítěz byl při MS 2005 Helsinkách označován za největšího favorita. 
V závodě obsadil za velmi průměrný výkon 229 cm jen sedmé místo. Také na letošním 

ME doma v Göteborgu získal „pouze“ bronz za výkon 234 cm za Rusem Andrejem Silnovem a naším Tomášem 
Janků.  
     Holm studuje ekonomii ve švédském Karlstadu a od roku 1996 ho trénuje jeho otec Johnny Holm. 

Kajsa Margareta Bergqvist (*12.10.1976, Sollentuna, Švédsko) je dcerou Gunnar 
Bargqvistové, která se zúčastnila OH 1972 v Mnichově v běhu na 100 m překážek. Kajsa 
Bergqvistová vtrhla na mezinárodní atletickou scénu na OH 2000 v Sydney, kde získala 
bronzovou medaili. V roce 2001 se stala poprvé halovou mistryní světa a v létě při MS 
2001 v Edmontonu získala stejně jako v Sydney bronz. Rok 2002 byl dosud její 
nejúspěšnější, zvítězila ve 14 ze 17 závodů, a k tomu se stala evropskou šampiónkou a 
vícemistryní světa v hale. Bohužel zranění ji vyřadilo z účasti na OH 2004 v Athénách, o 
to více toužila po úspěchu v roce 2005 na MS v Helsinkách. Výkonem 202 cm zvítězila a 
stala se světovou šampiónkou. 4.2.2006 při halové akci „Skok vysoký s hudbou“ 

v Arnstadtu se přehoupla přes laťku ve výšce 208 cm. Její venkovní maximum je 206 cm (z 26.7.2003 
v Eberstadtu). Na letošním ME 2006 doma v Göteborgu získala ve vysoko hodnoceném závodě, stejně jako Stefan 
Holm, „pouze“ bronz.  
     Od roku 2004 ji trénuje Yannick Tregaro, hmotnost 59 kg, výška 179 cm. 

Carolina Evelyn Klüft (*2.2.1983, Borås, Švédsko) je vynikající švédskou 
sedmibojařkou. Jejím dosud největším úspěchem je zisk zlaté olympijské medaile v roce 
2004 v Athénách. 
     Již předtím se stala v letech 2000 až 2002 juniorskou mistryní světa a Evropy a drží 
dosud světový juniorský rekord. Od roku 2002 vládne v sedmiboji také seniorkám. 
Zvítězila na: ME 2002 v Mnichově (6542 b.), MS 2003 v Paříži (7001 b. nejlepší osobní 
výkon ), OH 2004 v Athénách (6952 b.),  MS 2005 v Helsinkách (6887 b.), ME 2006 
v Göteborgu (6740 b.). Na OH 2004 v Athénách se zúčastnila také soutěže ve skoku 
dalekém, kde obsadila 11. místo, na ME 2006 v Göteborgu pak 6. místo.    

Carolina Klüftová neprohrála ve své krátké kariéře ještě žádný sedmiboj a momentálně čítá její série 18 vítězství 
v řadě. Švédskými fanoušky je lehká atletka zvána Carro a patří k nejpopulárnějším švédským sportovcům.    
     Studuje psychologii, dějiny a filozofii ve Växjö, žije v Karlskroně společně se svým přítelem Patrikem 
Kristianssonem, švédským reprezentantem ve skoku o tyči. 

Christian Olsson, celým jménem John Christian Bert Olsson (*25.1.1980 v 
Göteborgu) je švédský lehký atlet, který se stal na OH 2004 v Athénách olympijským 
vítězem, a to v trojskoku.    
     Olsson začínal svoji lehkoatletickou dráhu jako výškař a v roce 1999 se stal výkonem 
221 cm juniorským mistrem Evropy. Na juniorském ME v roce 1999 zvítězil i v trojskoku. 
Jako patnáctiletý viděl při atletickém MS v roce 1995 v jeho rodném Göteborgu skočit 
britského trojskokana Jonathana Edwardse světový rekord 18,29 m a zde vznikla jeho 
láska k trojskoku. Jeho průnik do špičky trojskoku začal v roce 2001 při MS v Edmontonu, 
kdy svým prvním skokem za hranici 17 m vybojoval stříbrnou medaili. Při ME 2002 

v Mnichově se mu podařilo poprvé porazit svůj velký vzor Jonathana Edwardse a stát se mistrem Evropy. Při MS 
2003 v Paříži se stal s převahou mistrem světa. Ve stejném roce dosáhl svého nejlepšího osobního výkonu při 
závodě Grand Prix v anglickém Gatesheadu výkonem 17,92 m a byl zvolen nejlepším lehkým atletem Evropy.   
     Od halového světového šampionátu 2004 v Budapešti drží skokem 17,83 m halový světový rekord. Před OH 
2004 v Athénách platil za největšího favorita na zlato. Olsson naplnil předpoklady a zvítězil výkonem 17,79 m. 
Sezónu 2004 zakončil vítězstvím ve Zlaté lize a ziskem poloviny z miliónového jackpotu (dělil se s bahamskou 
běžkyní na 400 m Tonique Williamsovou-Darlingovou). Zranění nohy a nevyhnutelná operace ho vyřadily z účasti 
na MS 2005 v Helsinkách a Olsson tak nemohl obhajovat titul. V roce 2006 vybojoval zlato na atletickém ME v 
rodném Göteborgu. Výkonem 17,67 m a s náskokem 46 cm před druhým obhájil Olsson suverénně evropský titul.  
     Od roku 1999 jej trénuje Yannick Tregaro a od roku 2002 žije v Monte Carlu. Měří 192 cm a váží 74 kg. 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 63 

Olympijští medailisté a filatelie (35) 
 
XIX. OLYMPIJSKÉ HRY MEXIKO (6. část) 
 
ZÁPAS ŘECKO - ŘÍMSKÝ 
 
RURUA Roman Vladimirovič (SSSR) – zlato ve váze pérové 
FM Z  GRUZIE 1996 Yv. Mi. 
   (reprodukce viz Sanejev) 
 
VARGA János (Maďarsko)  - zlato ve váze bantamové 
KOZMA István (Maďarsko) – zlato ve váze těžké 
FM Z  MAĎARSKO  1969 Yv. 2025 (2020/7) Mi. 2484 (2477/84) 
 
ZÁPAS VE VOLNÉM STYLU  
 
JIGJIDYM Munkbath (Mongolsko) – stříbro ve váze střední 
FM Z  MONGOLSKO 1969 Yv. BF 17 Mi. BF 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PLAVÁNÍ  
 
BURTON Mike (USA) – zlato v plavání na 400m 
v.z. a na 1500m v.z. 
FM Z  RWANDA 1968 Yv. 294 (277/94) Mi. 313 (296/313) 
    Yv. BF 15 (13/5) Mi. BF 17 (15/7) 
 Z  SHARJAH 1968 ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF n.122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATTHES Roland (NDR) – zlato v plavání na 100m znak a na 200m 
znak, stříbro ve štafetě na 4x100m v.z. 
FM Z  RWANDA 1968 Yv. 282 (277/94) Mi. 301 (296/313) 
 Z  ČAD  1969 Yv. 185 (183/212) Mi. 253 (240/63) 
   1972 Yv.  Mi. 476 (462/85) 
 Z  SHARJAH 1968 ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF n.124 
 Z  GUYANA 1991 Yv. 2550 (2546/59)  Mi. 3517 (3513/21) 
 Z  UGANDA 1996 Yv. 1479 (1475/92) Mi. 
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MEYER Deborah (USA) – zlato v plavání na 200m v.z., na 400m v.z a na 800m v.z. v soutěži žen  
FM Z  AJMAN 1969 Yv. Mi. BF 135(132/6) 
 Z  SHARJAH 1968 Yv.  Mi. 538 (527/38) 

1968 ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF 111 
1969 ve zlatě a v růžovém nekatalogizováno, Sieger BF 125 

 Z  ČAD 1969 Yv. 201 (183/212) Mi. 255 (240/63) 
   1972 Yv.  Mi. 477 (462/85) 
 Z  GHANA 1996 Yv. 1963 (1958/66) Mi.  
 

 

 
MUNOZ Felipe (Mexiko) – zlato v plavání na 200m prsa 
FM Z  MALI 1972 Yv. A163 (A159/64) Mi. 359 (355/60) 
 Z  PARAGUAY 1969 Yv. 1000 (1000/5+A518/20) Mi. 1883 (1883/91) 
     Mi. BF 118 (1883/4+1889) 
 Z  RWANDA 1968 Yv. 288 (277/94) Mi. 307 (296/313) 
    Yv. BF 14 (13/5) Mi. BF 16 (15/7) 
 Z  SHARJAH 1968 ve zlatě nekatalogizováno, Sieger BF 126 
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RUSSEL Douglas Albert (USA) – zlato v plavání na 100m motýlek a v 
polohové štafetě na 4x100m 
FM Z  RWANDA 1968 Yv. 285 (277/94) Mi. 304 (296/313) 
    Yv. BF 14 (13/5) Mi. BF 16 (15/7) 
   (viz reprodukce u Munoze) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHOLLANDER Donald Arthur „Don“ 
(USA) – zlato ve štafetě na 4x200m v.z. 
a stříbro v plavání na 200m v.z.  
  (filatelistický materiál viz 
XVIII. Olympiáda, Zpravodaj č. 124)   
 
USA – zlato ve štafetě na 4x100m v.z., 
4x200m v.z. a v polohové štafetě na 
4x100m (družstvo ve složení Schollander 
Donald Arthur, Spitz Mark Andrew, 
Rerych Stephen Karl a Nelson John 
Mauer) 

FM Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv.  Mi. 125 (116/25) ve zlatě 
 
SPITZ Mark Andrew (USA) – zlato ve štafetě na 4x100m v.z. a 4x200m v.z., stříbro na 100m motýlek a bronz na 100m v.z. 
  (filatelistický materiál viz XX. Olympiáda) 
 
WENDEN Michael Vincent (Austrálie) – zlato v plavání na 100m v.z. a 200m v.z., stříbro ve štafetě  
  na 4x200m v.z a bronz ve štafetě na 4x100m v.z. 
FM  Z  AJMAN 1968 Yv. (88+A50) Mi. 342(341/8)+350ND(z BF B75) 

      Mi. BF B75 (350)+ BF 75 (341/2) (spolu s Drimba) 
 Z  MANAMA 1968 Yv. (13) jako Ajman Mi. 121 (121/8) 
     Mi. BF 19 se 121/2, (spolu s Drimba) 
   (viz reprodukce u Drimba) 
 Z  RWANDA 1968 Yv. 279 (277/94) Mi. 298 (296/313) 
    Yv. BF 14 (13/5) Mi. BF 16 (15/7) 
 Z  SHARJAH 1968 Yv. (215) Mi. 523 (518/23) 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 66 

 
VOLEJBAL    
 
SSSR – zlato v soutěži mužů i žen  
FM  Z  RWANDA 1968
 Yv. 286 (277/94) Mi. 305 (296/313) 
   
 Yv. BF 15 (13/5) Mi. BF 17 (15/7) 
 

VODNÍ PÓLO 
 
JUGOSLÁVIE - zlato 
FM  Z  RWANDA 1968 Yv. 292 (277/94) Mi. 311 (296/313) 
   Yv. BF 15 (13/5) Mi. BF 17 (15/7) 

 
BASKETBAL   
 
USA – zlato  
FM Z  AJMAN 1968 Yv. Mi. BF 125 
 Z  MANAMA 1968 Yv. (jako Ajman) Mi. BF  F35 (A209) 
 Z  RWANDA 1968 Yv. 280 (277/94) Mi. 299 (296/313) 
    Yv. BF 13 (13/5) Mi. BF 15 (15/7) 
 Z  UMM AL QIWAIN 1968 Yv. (81+A19) Mi. 287+291 (285/93) 
 Z  ROVNÍKOVÁ GUINEA 1972 Yv.  Mi. 124 (116/25) ve zlatě 
 Z  SAINT VINCENT 1996 Yv. 2856 (2854/62) Mi.  
    (reprodukce viz u XI. Olympiády, Zpravodaj č. 105) 
 
JUGOSLÁVIE – stříbro   (členové družstva byli připomínaní jednotlivě) 
ČOSIČ Krešimir, CHORVATSKO 1996  ruční razítko používané v Zadaru dne 6.5.  

Připravuje Laco Kajaba 
(pokračování příště) 
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TRIUMF FOTBALU 
 
     V pořadí již 18. MS, které se hrálo opět po 32 letech v Německu se vydařilo po všech stránkách. Zpravodajská 
media, odborníci a především fotbalová veřejnost hovořila o divácky a komerčně nejlepších šampionátu všech dob. 
Beznadějně vyprodané stadióny, druhá nejvyšší návštěvnost v historii, vynikající atmosféra, bezchybná organizace 
a v neposlední řadě i kvalitní fotbal. Určitě se také dá při konečném bilancování diskutovat o úrovni některých 
zápasů, o nepochopitelných omylech a chybách rozhodčích, o překvapujícím výkonnostním růstu afrického fotbalu, 
o čemž se mohli bolestně přesvědčit i naši reprezentanti, o nečekaně dominantním postavení evropského fotbalu 
na MS, o selhání Brazílie atd.  
     Jistě se bude ještě dlouho vzpomínat na nádherně prožitý měsíc plný fotbalu, 
který však českým fanouškům moc radosti nepřinesl. Spokojeni mohou být 
filatelisté. Ke každému utkání připravili pořadatelé příležitostné razítko. Celkem jich 
bylo použito 65, k finále byla dvě. Všechna razítka byla v jednotném provedení. Až 
na malé výjimky je na levé straně stadión, vpravo pak dominanta města, kde se 
zápas hrál. Bohužel až na dvě razítka (zahajovací utkání Německo-Kostarika a 
finálový zápas Itálie-Francie) nelze okamžitě zjistit, které utkání se na stadiónu 
hrálo. Důležitým pomocným bodem se tak stává datum. Například z data zjistíme, 
že české mužstvo hrálo 12.6. v Gelsenkirchenu s USA 3:0, 17.6. v Kölnu s Ghanou 
0:2 a poslední zápas na MS 22.6. v Hamburku 
s Itálií 0:2. A tak nám nezbude nic jiného, než 
sáhnout po časopisech, brožurkách a knihách, 
abychom se dopracovali ke kýženému výsledku. 
Tak jako ke každému šampionátu se objevila 
nepřeberná řada filatelistického materiálu, tak ani 
uplynulý šampionát nebyl výjimkou. Můžeme mimo 
jiné očekávat i slušnou úrodu na téma Bohemika. 
Jako jeden z prvních českých fotbalistů je 
vyobrazený Pavel Nedvěd (dost nepovedeně) na 
TL a aršíku ostrova 
Sv. Tomáše, a to ve 
společnosti 
světových hvězd 
jako jsou David 
Beckham, John 
Terry, Raúl Gonzalez 
a Zinedine Zidane, 
který tak nešťastným 

faulem ukončil svoji skvělou kariéru ve finále MS. Na 
závěr věřím, že v příštím čísle našeho zpravodaje budu 
moci představit další fotbalové materiály, mající vztah k našemu fotbalu. 

Stanislav Kamenický    
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Tiskové vady u anglických známek vydaných k MS v kopané 1966 
 
     Jak je jistě mnohým fotbalovým námětářům známo, první fotbalové známky ve své historii vydala Anglie až 
v roce 1966 při příležitosti VIII. mistrovství světa v kopané, které pořádala. Při náhodné prohlídce své sbírky mne 
zaujalo šest zajímavých tiskových vad na dvou běžných známkách (obr. 1,2) ze čtyřznámkové série (Mi. 425-8, 
429). Jako první mne upoutal bílý lem u horní části kopačky zasahující do rudého dresu (obr. 3). U další, méně 
často se vyskytující vady lze vypozorovat zřetelný bílý pruh oddělující dres od trenýrek (obr. 4). Poslední dvě 
tiskové vady se na jedné známce objevují v dvojím provedení. Nejzajímavější chybotisk je asi na obr. 5. Zde je lem 
u kopačky nahoře a bílý pruh odděluje dres od trenýrek. Na poslední ukázce jsem objevil bílý lem u kopačky dole a 
navíc ještě bílý límeček také u hráče vlevo (obr. 6). Letos v červnu uplynulo už čtyřicet let od vydání této emise, ale 
za celou tu dlouhou dobu jsem se s těmito popsanými vadami nikde nesetkal. A tak na závěr doufám, že trochu 
suchopárné teorie přispěje k obohacení  našich vědomostí, sbírek a exponátů. Snad se mezi sběrateli naší 
námětové sekce najdou další neznámé tiskové vady a jejich různé kombinace. Věřím, že existují, chce to jen 
trochu štěstí, pozornosti a trpělivosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanislav Kamenický 
 
 
INZERÁTY 
Prodám ** známky zámoří OH 1960-88 a MS ve fotbale 1970-94 v ceně 10,- Kč/Mi€. Osobní odběr na setkání 
Olympsportu v Praze 21.10.2006 nebo po tomto datu pošlu seznam, elektronicky v excelu 
(dvorak.filatelie@seznam.cz) nebo poštou, informace na tel. 602 20 45 79 nebo na adrese Jan Dvořák, Suchý 
vršek 2111, 158 00  Praha 5. 
 
Sháním čínský filatelistický materiál k OH 2008 v Pekingu (známky, aršíky, TL, dopisnice, razítka). Nabídky na tel. 
732 376 056, mail petras.jan@quick.cz nebo na adresu Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 BRNO. 
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