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Olympijské hry Peking 2008 
 
     Za necelé dva roky, přesně 8.8.2008 budou v Pekingu zahájeny 29.letní olympijské hry. Čínská pošta nás již 
dokázala přesvědčit, že tyto hry budou pro nás, olympijské filatelisty, velké žně (a také pořádný útok na naše 
peněženky). Využívá nejrůznějších příležitostí k vydávání známek, dopisnic, celinových obálek a příležitostných a 

propagačních 
razítek.Chci připomenout 
pouze poslední dvě 
události: 
     Dne 12.11.2005, tedy 
1000 dní před zahájením 
her, Čínský olympijský 
výbor oficiálně zveřejnil 
podobu pěti maskotů her. 
Čínská pošta vydala sérii 
6 známek (jedna z nich 
s emblémem her) a tento 
den byly používány  

 
desítky příle-
žitostných a 
propagačních 
razítek, vím o 
42 ks. 
 

 
     Dne 8.8.2006, 
přesně 2 roky 
před zahájením 
her, Čínský 
olympijský výbor 
zveřejnil podobu 
35 piktogramů 
jednotlivých spor-
tovních odvětví. 
Také toto výročí 
bylo využito 
k vydání 4 ks 
známek (basket-
bal, šerm, 
jachting, gym-
nastika) a k 
 používání spou-

sty příležitostních a propagačních razítek, zatím mám informace o 60 těchto razítek. 
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     Tento příspěvek si 
neklade za cíl zmapovat 
všechny dosud známé 
filatelistické materiály, ale 
pouze upozornit na jejich 
rozmanitost a množství. 
Ukázky razítek z 12.11. 
2005 a 8.8.2006.  
                    Josef Kočí 
 
  
Po článku Josefa Kočího nebude od věci si připomenout, jaké známky již 
Čínská pošta k OH 2008 v Pekingu vydala:  

 
14.7.2001 První známka vydaná k OH 
2008 v Pekingu má hodnotu 80 fen. Známka 
byla také tištěna v TL o 12 známkách.    
 
13.8.2004  V pátek třináctého, v den 
zahájení OH 2004 v Athénách, vydala Čína společnou emisi 2 známek s 
Řeckem (obě 80 fen). Na 
první známce je athénský 
Parthenon, na druhé 
pekingský chrám Modliteb 
za dobrou úrodu. Obě 
známky byly vydány také 
v aršíkové úpravě s 8 
známkami (4+4). 
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 13.11.2005, den po oficiálním 
představení maskotů OH 2008 v Pekingu, 
vydala Čínská pošta emisi 6 známek. Na 
první známce je emblém olympiády, na 
zbývajících pěti známkách jsou jednotliví 
maskoti. Nominální hodnota všech známek 
je 80 fen. Dále byly vydány tři aršíky se 
známkami emise. První aršík s 10 
známkami emblému olympiády. Druhý s 10 
známkami maskotů (2x5). Třetí aršík 
obsahuje 12 nezoubkovaných známek - dvě 
známky s emblémem a 10 známek 
s maskoty (2x5), Rozměr známek 30x40 
mm a zoubkování 13. Abychom jednotlivé 
maskoty rozeznali, je pod jednotlivými 
známkami uvedeno jejich jméno. 

 
 
 
 
 
 
     
                                                                                                                         emblém                           Beibei                                                                                                                              
                       
  
     
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                         Jingjing                         Huanhuan 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                                      Yingying                            Nini 
 14.6.2006 vydala Čínská pošta čtyři speciální aršíky. Tři 
aršíky obsahují 10 stejných známek hodnoty 80 fen (na známce 
je v červeném kosočtverci čínský znak) a 10 různých kuponů 
s maskoty z různých sportovních odvětví. Na čtvrtém aršíku je 8 
stejných známek a 8 různých kuponů. Celkem tedy 38 různých 
kuponů. Známka má rozměr 30x30 mm, kupon 25x30 mm, 
zoubkování 12,5 a aršíky jsou v Číně katalogizovány pod 
označením I-11 mezi tzv. Individualized stamps (zřejmě 
služební známky) a nemají běžné číslo. 
     Na prvním aršíku jsou maskoti při lukostřelbě, veslování, 

judu, stolním tenisu, baseballu, umělecké gymnastice, badmintonu, taekwondu, skocích do vody a silniční cyklistice 
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     Na druhém aršíku jsou vyobrazena tato sportovní odvětví: 
sportovní gymnastika (kůň na šíř), skoky na trampolíně, fotbal, horská 
kola, šerm, rychlostní kanoistika, jezdectví, triatlon, jachting a házená. 
Na třetím aršíku jsou sportovní odvětví: střelba, atletika (skok o tyči), 
volejbal, synchronizované plavání, moderní pětiboj, zápas, volejbal, 
horská kola, basketbal a dráhová cyklistika. A konečně na čtvrtém 
aršíku jsou sportovní odvětví: vzpírání, plavání, pozemní hokej, 
kanoistika na divoké vodě, box, softball, vodní pólo a tenis.  

 

Kromě výše popsaných čtyř aršíků byl vydán ještě jeden aršík, 
nezoubkovaný a 
samolepící, na 
kterém jsou 
všechny kupony 
ze čtyř aršíků 
doplněné vlevo a 
vpravo nahoře 
emblémem OH 
(5x8). Na aršíku 
není uvedena 
žádná cena, tak 
není zcela jasné, 
zda se jedná o 
filatelistický mate-
riál nebo pouze o 
suvenýr Čínské 
pošty.   
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23.6.2006 vydala Čínská pošta další speciální známku s emblémem XXIX. OH v Pekingu. Jedná se zřejmě opět 
o služební známku, není zařazena běžně v katalogu a nese označení Z12.Tiskový list obsahuje 15 známek (3x5) a 

15 kuponů, na kterých je stylizovaný oštěpař. Dále 
byl vydán speciální aršík se 4 známkami 

s emblémem a 4 kupony, 
na kterých jsou symboly 
OH 2008 v Pekingu a  
symboly Číny, chrám 
Modliteb za dobrou úrodu 
a Zakázané město. 

8.8. 2006 je datum, kdy byla 
vydána zatím poslední série k OH 
2008 v Pekingu a námětem známek 
jsou piktogramy sportovních 
odvětví: basketbal (30 fen), šerm 
(80 fen), jachting (80 fen) a 
sportovní gymnastika (300 fen).  
Jednotlivé známky byly tištěny v aršíkové úpravě. Celkem tedy byly vydány čtyři aršíky s 12 stejnými známkami a 
pátý aršík s 8 nezoubkovanými  známkami (2x4).  
 

 

 
 
 
 
                            -jpb- 
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ITALSKÁ SPORTOVNÍ RAZÍTKA VYDANÁ OD 1.6. 2006 
     V přehledu je uvedeno číslo razítka (podle italského číslování), datum a místo použití, popis razítka. 
  719   2.6. Torino Kongres mezinárodní šachové   
     federace 
  721   3.6. Aosta 4. M.O.G. italská národní rallye 
  752   3.6. Bitonto VII. ročník Poháru škol 
  760   4.6. Pisa 51. regata historických lodí 
  771   4.6. Avellino Národní den sportu 
  797 8.-17.6.  Jesolo 60. výročí založení italské  
   federace stolního tenisu 
  800   9.6. Verona MS v bridgi    (FDC) 
  812 10.-11.6. Verona MS v bridgi 
  825 11.6. Roseto degli Abruzzi     MS v pláž. volejbalu 
  825b 11.6. Roseto degli Abruzzi     MS v pláž. volejbalu 
  842 13.6. Grosseto 43. šampionát v baseballu 
  844 13.-14.6. Verona Pohár Rosenblum 
  858 17.-18.6. Verona Otevřené MS párů – žen-  
  901  24.6. San Giovanni in P.     Sportlandia město sportu 
  920b 25.6. Roseto       MS v kopané 2006 Německo 
  961   2.7. Terni 20 let čistého sportu 
  963   6.7. Torino MS v plavání s ploutvemi 
  972 23.6. Frosinone Postup Frosinone do Serie B 
  990 15.7. Ronchi       1. ME v baseballu do 21 let 
1007 25.7. Bollate XXIX. pohár šampiónů v softbalu   
1020    15.7. Roccaraso   Mistrovství Itálie v krasobruslení  
                                            na kolečkových bruslích 
1099     6.8.   La Spezia    81. závody v golfu    
1115      5.8. Teolo,          MS v inline sjezdu 2006 
1223  27.8.  Masafra       Itálie – mistr světa 2006  (FDC) 
1264      2.9.   Cesena        ME klusáků 
1276  6.-7.9.   Sanremo     XVI. ročník golfového turnaje 
1305a    9.9.   Borgo Valsugana     2 dny cyklistiky 
1305b 10.9.   Borgo Valsugana     2 dny cyklistiky  
1309a     9.9.   Monza 77. GP Itálie F1 
1309b 10.9. Monza 77. GP Itálie F1 
1360   10.9.   Torino    Zápas Serie A Torino-Parma 
1361    10.9.   Cagliari    Zápas Serie A Cagliari-Catania 
1362    10.9.   Bergamo      Zápas Serie A Atalanta-Ascoli 
1386    16.9.   Arvier  14. MS v šachu seniorů 
1400a    9.9.   Firenze   Zápas Serie A Fiorentina-Inter 
1400b  10.9. Genova Zápas Serie A Sampdoria-Empoli 
1400c 10.9. Milano Zápas Serie A Milan-Lazio 
1400d 10.9.  Messina Zápas Serie A Messina-Udinesse 
1400e 10.9. Palermo Zápas Serie A Palermo-Reggina 
1400f    10.9.  Roma Zápas Serie A Roma-Livorno 
1408 17.9. Terra dell S. 22. mistrovství Itálie ve střelbě z kuše 

1434 22.9. Belluno 1. mezinárodní šachový turnaj 
1472 29.9. Milano Inter šampionem Itálie 
1477 26.9. Lignano Národní sportovní studentské hry  
1480 29.9. Torino MS v šermu Turín 2006    (FDC) 
1482 20.-24.9.Trapani 100. Trapani Cup 
1483 10.9. Verona Zápas Serie A Chievo-Siena 
1498 24.9. San Giorgio Piacentino   10. závody ve sběru hub 
1508  30.9. Piacenza Mezinárodní výstava o kopané  
1555 1.10. Vasto Směrem k ME v basketbalu žen 2007 
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... A JEŠTĚ Z LETOŠNÍ ITALSKÉ ZNÁMKOVÉ PRODUKCE 
 
6.5.2006  100 let Targa Florio U zrodu sicilského 
okruhového závodu v roce 1906 stál Vincenz Florio. 
Pojem „Závod na okruhu“ zdaleka nevystihuje to, co 
museli jezdci absolvovat. Nejnižší bod trati byl pouze 
10m nad mořem a nejvyšší bod trati byl 900 metrů nad 
mořem. V roce 1925 se na startu závodu Targa Florio 
objevily dva malé dvouválcové závodní vozy Tatra. Vozy řízené jezdci Fritzem Hucklem a Karlem Sponerem 
obsadily ve své třídě do 1100 ccm první dvě místa. Legendární Eliška Junková zde startovala s vozem Bugatti v 
letech 1927 a 1928 (5. místo).  
 

9.5.2006 Generální shromáždění Mezinárodní rady pro 
vojenský sport v Římě 2006 
 

20.5.2006 Šachová olympiáda v Turíně 2006 37. šachové 
olympiády se letos zúčastnilo 141 družstev mužů a 108 družstev žen. 

V obrovské konkurenci se naši reprezentanti neztratili. Družstvo mužů 
v sestavě Navara, Hráček, Babula, Láznička, Kalod a Cvek obsadilo skvělé 11. 
místo. O ještě lepší výsledek je v závěru soutěže připravily prohry s vítěznými 
Armény a druhými Číňany. Až třetí skončili Rusové, největší favorité. Naše 
ženy ve složení Jacková, Čedíková, Sikorová a Blažková dokonce v umístění 
předčily muže a navzdory všem ratingům se prodraly na senzační 10. místo. 
Zvítězilo družstvo žen Ukrajiny. 
 

9.6.2006 MS v bridgi Verona   
 

9.9.2006 Itálie - Mistr světa 2006  
  

29.9.2006 MS v šermu v Turíně  
(razítka prvního dne vydání k posledním třem 
známkám viz Italská sportovní razítka)    
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STRUČNĚ NA ZÁVĚR 
 
V letošním roce byla zjištěna další střelecká 
razítka. Norsko – Den myslivosti a lovu, 
tradiční Německé střelecké slavnosti se 
konaly v Mindenu a další razítko je 
z Polska. 
                                     Ladislav Janoušek     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        Rakousko 14.1.2006                             Argentina vydala 2 známky s boxerskými šampióny  
Boxerská legenda Muhammad Ali           Luis Angel Firpo (1894-1960) a Nicolino Locche (1935-2005) 

                              Francie 5.7.2006 Díky modří! 
                        Poděkování stříbrným fotbalistům 
 

      Francie 26.6.2006 100 let otevřeného 
 Chorvatsko 25.5.2005  10. výročí                     mistrovství Francie v golfu      
úmrti basketbalisty Krešimira Čosiče                               

 
                                     Monako 6.6.2006                                      Argentina 17.6.2006 
                                     20. pohár prince                                          razítko k ragbyovému 
                                     Alberta v šermu                                           zápasu Argentina -    
                                                                                                         Wales                                  Maďarsko 30.3.2006    

Paralympijská hráčka stolního tenisu 
Ilona Paulik Sasváriné (1954-1999)      

 

 Do  dnešního  čísla přispěli  členové: J. Petrásek, P. Hladík, L. Kajaba, S. Kamenický a L. Janoušek   
 

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

Uzávěrka příštího čísla je 1. prosince 2006  
 

                                              OLYMPSPORT  
                                              zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
                                              odborné sekce České námětové společnosti SČF 
                                              adresa: P.O.Box 13, 282 23 Český Brod, tel. 321 622 389  
        E mail: olympsport@iol.cz       
 
Předseda      ing. Jaroslav Petrásek, P.O.Box 13, 282 23 Český Brod 
Místopředseda     Ladislav Janoušek, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
Sekretář      Václav Diviš, Truhlářská 20, 110 00 Praha 1 
Pokladník      Bedřich Polák, d.t., P.O.Box 47, 150 21 Praha 5 
Redaktor      ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno 
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