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Je s podivem, že se až do dnešních dnů dochovala celistvost, o které budeme dnes hovořit. 

Filatelistickou terminologií se jedná o odpovědní díl celiny Rakouské pošty emise 18   odeslaný 

z belgického města Ostende do Prahy v roce 1895. Filatelistickou zajímavostí je i otisk prvního 

strojového razítka pošty Praha v levé části celiny.  
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Překvapení se ale skrývá v historii skryté za touto celinou. Adresátem je známá osobnost, Josef 

Rössler-Ořovský (1869-1933). Ten byl nejen aktivním sportovním činovníkem a diplomatem, jehož 

stopy najdeme ve fotbale, tenisu, lyžování, bruslení či atletice, ale i výborným veslařem. Filatelisté ho 

znají z oblasti revolučních známek roku 1918 či ve spojení s kurýrní skautskou poštou z téhož roku, 

protože Rössler-Ořovský byl i nadšeným filatelistou a členem dnešního KF 00-01. 

Každý si jistě všimne fialového úředního razítka Ústřední jednoty veslařské v Čech, která je spojena 

s historií veslařského sportu u nás. Veslování se jako samostatný sport se u nás vyvinulo ze dvou 

hlavních zdrojů : inspirace britskou veslařskou tradicí (založení EnglishRowing Clubu v Praze 1860)                  

a ze sokolských cvičení (veslařsko-plavecká jednota Vltava založená M. Tyršem roku 1865). 

Veslařský sport se u nás natolik rozšířil, že roku 1884 bylo přistoupeno k založení již zmíněné 

Ústřední jednoty veslařské. Roku 1893 byl v Praze Rösslerem-Ořovským založen Český Yacht Klub,                            

který již o 2 roky později vybudoval první loděnici pod Vyšehradem v katastru Podolí.  

V roce 1892 byla založena Mezinárodní veslařská federace FISA, která hned následující rok 

uspořádala první mistrovství Evropy na jezeru Orta v Itálii. Rössler-Ořovský byl spojovacím článkem, 

který již v roce 1893 propojil FISA s naší Ústřední jednotou a dosáhl souhlasu federace se startem 

prvních českých závodníků na mezinárodních závodech, který jsme obdrželi roku 1896. 

Československo se stalo členskou zemí FISA v roce 1920. Roku 1895 založil  Rössler-Ořovský první 

český veslařský závod – Jarní skulérský závod – který se jezdí dosud v rámci Primátorek.  

Evropský šampionát probíhal roku 1895 v belgickém městě Ostende na Bruges kanáluve dnech 14-

15.9.1895 za účasti veslařů Belgie, Francie, Švýcarska, Itálie a Rakouska. Posledně jmenovanou zemi 

zastupoval český veslař Gustav Langhans (1862-1929), který získal jako první český veslař medaili – 

a to bronzovou. Tato medaile je dosud uchovávána ve sbírce Národního muzea v Praze pod 

inventárním číslem H7H-28186.  Právě tento závodník odeslal v poslední den mistrovství dopisnici, 

která je předmětem tohoto článku.  

Za ukázku výjimečné celistvosti bych chtěl poděkovat JUDr. V. Hromádkovi, z jehož sbírky pochází.  
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