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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  ( 8 2 )  

 

XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (6. část) 
 
                                                                                                           
CYKLISTIKA                                                                                                       (pokračování z minulého čísla) 
 
UMARAS Gintautas (SSSR) – zlato ve stíhacím závodě jednotlivců a zlato ve stíhacím závodě  
družstev (družstvo ve složení Viatcheslav Ekimov, Artūras Kasputis, Dmitry Nelyubin a  
                                                                                                                                   Gintautas Umaras) 
FM Z  MONGOLSKO 1989 Yv. 1682 (1680/3) Mi. 2076 (2074/7) 
  SIERRA LEONE 1990 Yv. 1253 (1250/3) Mi. 1516 (1509/16) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
JEZDECTVÍ 
 
BAUMANN Matthias (SRN) – zlato v soutěži všestrannosti družstev 
(další poznámky viz u SRN) 
FM Z  BOLIVIA  1989 Yv. BF (celé družstvo) Mi. BF179 (1088) 
  PARAGUAY 1989 Yv. A1120 (A1119/23) Mi. 4305 (4304/8) 
     (družstvo na okraji) 
     
BEERBAUM Ludger (SRN) – zlato v parkurovém skákání smíšených družstev 
(další poznámky viz u SRN) 
FM Z  NEMĚCKO 1989   poštovní lístek na pomoc sportu č. 51 
  PARAGUAY 1989 Yv. 2474 (2471/5) Mi. 4426 (4423/7) 
    1989 Yv. A1121 (A1119/23) Mi. 4306 (4304/8) 
     (družstvo na okraji) 
  St.THOMAS e PRINCE   1992 Yv. 1146F (1146A/G) Mi. 1363 (1360/8) 
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BRINKMANN Wolfgang (SRN) – zlato v parkurovém skákání smíšených družstev 
(další poznámky viz u SRN) 
FM Z PARAGUAY 1989 Yv. A1121 (A1119/23) Mi. 4306 (4304/8) 
     (družstvo na okraji) 
    1989 Yv. 2475 (2471 (5) Mi. 4427 (4423/7) 
    1989 Yv. MF2475a Mi. Kb4427 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
DURAND Pierre (Francouzsko) – zlato v parkurovém skákání jednotlivců a bronz v parkurovém  
                                                      skákání smíšených družstev  
FM Z  Středoafrická republika      1989 Yv. A3818 (803/5+A3818)   Mi. 1358 (1355/8) 
    1989 Yv. A3818 v MF Mi. BF458 (455/8) 
    1989 Yv. 803/5+A3818 v MF Mi. 
    1993 Yv. 897 (873/99)v 2MF Mi. 1514 (1490/516) 
  KOMORY 1989 Yv. BF55 Mi. BF295 
     (se jmény na okraji aršíku) 
    1989 Yv. A274 ve zlatě Mi. 892 
    1989 Yv. A274 ve zlatě a BF Mi. BF300 
    1989 Yv. 497 (496/8+A273) Mi. 888 (887/90) 
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EHRENBRINK Ralf (SRN) - zlato v soutěži všestrannosti družstev 
(další poznámky viz u SRN) 
FM Z  BOLIVIA  1989 Yv. BF (celé družstvo) Mi. BF179 (1088) 
     (reprodukce viz u Baumann) 
  GUYANA 1988 2050UB (2050UB/UE) Mi. 2493 (2492/9) 
    1988 Yv. BF20E (20E/H) Mi. BF43  
  PARAGUYAY 1989 Yv. A1120 (A1119/23) Mi. 4305 (4304/8) 



14 
 

     (družstvo na okraji) 
ERHORN Claus (SRN)  - zlato v soutěži všestrannosti družstev 
(další poznámky viz u SRN a u Baumann) 
 
FARGIS Joseph (USA) - stříbro v parkurovém skákání smíšených družstev 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
FRANCOUZSKO – bronz v parkurovém skákání smíšených družstev 
FM Z  KOMORY 1989 Yv. BF55 Mi. BF295 
    (se jmény na okraji aršíku, reprodukce viz u Durand) 
 
SRN - zlato v parkurovém skákání smíšených družstev (družstvo ve složení Beerman Ludger,   
                                                               Brinkmann Wolfgang, Hafemeister Dirk a Sloothaak Franke) 
FM Z  KOMORY 1989 Yv. BF55 Mi. BF295 
    (se jmény na okraji aršíku, reprodukce viz u Durand) 
  MALEDIVY 1989 Yv. 1182 (1179/82) Mi. 1328 (1325/8) 
  PARAGUAY 1989 Yv. A1121 (A1119/23) Mi. 4306 (4304/8) 
    (družstvo na okraji, reprodukce viz u Brinkmann) 
    1990        Yv. BF se 4 jezdci          Mi. BF466a+466b (4450) 
    (BF466a s okraji v bílé barvě, BF466b s okraji ve žluté barvě) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRN – zlato v drezúře v soutěži smíšených družstev (družstvo ve složení Uphoff Nicole,  
                                               Theodorescu Monica Susanne, Linsenhoff Ann Kathrin a Klimke Reiner) 
FM Z  KOMORY 1989 Yv. BF55 Mi. BF295 
    (se jmény na okraji aršíku, reprodukce viz u Durand) 
  PARAGUAY 1989 Yv. BF se 4 jezdci Mi. BF456 
 
(pokračování příště)                                                                              Z italského originálu přeložil Laco Kajaba 
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Veľké sústo pre zberateľov   
   Množstvom filatelistického materiálu, ktorý 
propagoval OH 1936, predbehla nemecká pošta dobu 
aspoň o dvadsať rokov. O strojových propagačných 
pečiatkach sme sa už zmienili. Teraz však ukážka 
známok, ktoré sú na dnešné časy vrcholom ryteckej 
práce tlačiarenskej techniky. Osemkusovú sériu navrhol 
mníchovský výtvarník Eschle a jednofarebnou 
ocelotľačou ju vytlačil v berlínskej ríšskej tlačiarni (1). 
Treba konštatovať, že nemecká pošta filatelistov veľmi 
nešetrila. Na rozdiel od Američanov, ktorý sa obišli bez 
príplatkov na známkach k OH 1932 v Los Angeles, 
presahujú príplatky na berlínskych olympijských 
známkach tolerovanú hranicu 50 % nominálnej 
hodnoty. Nuž, každý špás niečo stojí, len nie je jasné, 
prečo si to majú odskákať práve filatelisti. Náklad 
berlínskej série bol 300 000 kompletov, no nižšie 
hodnoty boli vydané v mnohonásobne vyššom počte, 
takže zisk v prospech organizátorov bol zanedbateľný. 
Neskôr, keď sa tisícročná ríša definitívne potápala, 
neboli ani príplatky typu 12+88 pf či 42+108 pf žiadnou 
vzácnosťou. Vtedy to však boli už len papieriky, tie 
bankovky snáď ešte viac než tie známky. V čase 
berlínskych hier však bola ríšska marka prepočítavaná za 
10 „dobrých" československých korún, a tak to išlo 
mierne do peňazí. A to sme sa ešte nezmienili o ďalšom 
novom hite, ktorý sa objavil práve v deň otvorenia IX. 
OH v Berlíne. 1. augusta totiž vydala nemecká pošta prvé 
dva hárčeky v dejinách olympijskej filatelie. Použila 
obrazové motívy zo spomínanej série vždy vo štvorici. 
Na rozdiel od známok série, tlačených v hárkoch na 
tenšom papieri s priesvitkou „hákové kríže", boli 
hárčeky tlačené na hrubšom papieri rôznej kvality a 
farby lepu od bielej po žltavú. Hárček však mal na 
hornom a dolnom okraji, ktoré boli bez hakenkrajcovej 
priesvitky, čitateľný priesvitkový nápis OLYMPISCHE 
SPIELE BERL1N 1936 (2). Išlo teda o špeciálny papier, 
vyrobený len pre toto hárčekové vydanie. A hla, napriek 
nemeckej dôkladnosti sa podarilo vytlačiť niekoľko 
hárčekov tak, že priesvitka sa ocitla dolu hlavou. A keďže 
unikli i výstupnej kontrole, ktorá býva v tlačiarni cenín 
inak svedomitá, bola zrazu. na svete rarita. Cena párika 
takýchto zmätkov sa iste vyrovná solídnemu autu 
značky BMW. A aby neostalo' pri jednom „seku", uniklo 
ostražitému oku výrobcov 10 párov hárčekov, ktoré 
neboli ozúbkované, neprešli teda perforačným 
zariadením. Alebo že by to bol úmysel? Nebol by to 
jediný ani posledný prípad, keď sa rarity vyrábali na 
objednávku. Na našom, obyčajnom hárčeku si však 
všimnime niečo iné. Nesie tri rôzne pečiatky a je 
nalepený na zadnej strane obálky, lebo na prednú by sa, 
i s adresou, nevošiel. A hoci je podobných celistvostí viac 

než oných desať: predsa ide prinajmenšom o veľkú 
vzácnosť: A o nej si niečo teraz povieme.  
   Pýchou nemeckej techniky boli už od konca 
dvadsiatych a predovšetkým v 30. rokoch impozantné 
vzducholode nesúce meno svojho tvorcu — grófa 
Zeppelina. Ten ich konštruoval už na počiatku nášho 
storočia, no ich zlaté obdobie nastalo až vtedy, keď 
dokázali prekonať Atlantik. Šíry oceán bol tvrdým 
orieškom pre rozvíjajúce sa letectvo, a tak bol prvý let 
vzducholode, nazvanej po ríšskom maršalovi a 
poslednom prezidentovi weimarskej republiky 
Hindenburgovi, do Lakehurstu v Spojených štátoch 
potvrdením absolútnej prevahy Nemecka na tomto poli. 
Pre filatelistov zostal na pamiatku pekný kašet (3), na 
ktorom čítame miesto tragédie, ktorá sa tam odohrala o 
rok neskôr. Áno, Lakehurst! Píše sa rok 1936. Do 
propagandistickej mašinérie je zapojená i 
supervzducholod'. V skorých ranných hodinách v deň 
otvorenia hier štartuje na svoj olympijský let. Zásielky 
dostávajú okrem pečiatky vzducholodného letiska vo 
Frankfurte nad Mohanom i cyklámenový, resp. 
zriedkavejšie oranžovočervený kašet, ktorý je na 
celistvosti (2) vpravo. Preletiac nad Nemeckom blíži sa 
po poludní majestátna striebristá cigara dlhá 246,7 m k 
olympijskému štadiónu. Zakrúži nad ním a pristane na 
ústrednom letisku v Berlíne, kde dostanú na jej palube 
prepravené zásielky príchodziu pečiatku (kilavo). O tom, 
prečo je práve táto celistvosť vzácnosťou, však 
nabudúce.  
                                             MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Kamery boli pri tom 
 

Olympijský let vzducholode Hindenburg v roku 
1936 bol vopred ohlásený a nemeckí i zahraniční 
filatelisti mali možnosť zaslať na miesto štartu 
ofrankované obálky, resp. poštové lístky, ktoré potom z 
Berlína zas pošta rozosiala adresátom. Prvá a 
posledná olympijská vzducholodná pošta prepravila 
61 370 listov a 57 700 Iístkov, väčšinou nemeckých, 
no i z Rakúska, Francúzska, Lichtenštajnska, 
Holandska, ba i z Albánska a Islandu, či ďalekej Ho-
landskej Indie, dnešnej Indonézie. Túto možnosť 
mali i československí filatelisti, no využili ju len 
minimálne. I preto sú filatelistické doklady s 
československými známkami vzácnejšie než iné. 
Prečo však bola vzácnosťou obálka, frankovaná 
olympijským hárčekom, ktorú sme si ukázali minule? 
Odpoveď je jednoduchá. Olympijský let sa konal v 
deň otvorenia hier, ktorý bol zároveň dňom vydania 
oboch hárčekov. Keďže sa štartovalo skoro ráno, 
nemali zrejme mnohí filatelisti vôľu vstať, vybrať sa 
na poštu, kúpiť hárček a odobrať sa na letisko vo 
Frankfurte, aby ho, nalepený na obálke, včas podali na 
odoslanie. Ranostajom sa však kratší spánok vyplatil. 
A zberatelia majú čo zháňať, ak chcú túto udalosť 
onakvejšie dokumentovať. Iným vzácnejším 
materiálom je obálka z tohto letu, ktorá nesie tzv. 
palubnú pečiatku vzducholode (1). Ako k nej prišla? 
Väčšina zberateľov sa, z kapacitných a predovšetkým 
finančných príčin (nebol to vôbec lacný špás!), nemohla 
zúčastniť na lete a svoje zásielky odoslali do 
Frankfurtu, kde boli až do štartu deponované. 
Opečiatkovali ich dennou pečiatkou letiska. Týchto 
pečiatok bolo osem a Iíšili sa rozlišovacími písmenami 
a — h. Palubnú pečiatku však mohla dostať len 
zásielka, ktorú podal účastník letu do zvláštnej 
poštovej schránky priamo na palube Hindenburga, 
vrcholnou by bola kombinácia palubnej pečiatky a 
hárčeka..., ale také zberateľské šťastie sa na mňa 
neusmialo. 

Dosť však bolo lietania, poďme na pevnú zem. 
Vyzdobený Berlín, výkladná skriňa „nového" 
Nemecka, robí všetko, aby presvedčil o svojej 
predchnutosti olympijskými ideálmi. Všetko klape, 
väčšinu zodpovedných funkcií v organizačnej sieti 
prevzali vysokí dôstojníci. Na nákladoch sa nemuselo 
šetriť. Na výstavbe olympijských športovísk sa 
podieľalo 500 firiem a denne tam pracovalo 2600 
robotníkov. Ich centrom bol štadión postavený podľa 
projektu Wernera Marcha (2). Ten bol, spolu s bratom 
Walterom aj autorom urbanistického návrhu Ríšskeho 
športového poľa, za ktorý dostali zlatú olympijskú 
medailu v architektonickej súťaži Xl. OH. 

V usporiadaní veľkolepých akcií mali fašisti 
nepochybne prax. Masové nástupy ako súčasť zjazdov 

jedinej strany, ktoré sa tradične konali v 
Norimbergu (3) boli pre nezaujatého diváka 
strhujúcim zážitkom. 

Na olympijskom štadióne sa po prvý raz v 
dejinách prenosovej techniky rozsvietili dnes už 
trochu archaicky pôsobiace obrovské televízne 
kamery (4), ktoré prenášali dianie do viacerých 
veľkých kín v meste, lebo záujem o hry bol 
väčší než stotisícová kapacita štadióna: 
Otvorenie hier znamenalo pre predsedu MOV 
Henri de Baillet-Latoura nemalý otras. Prečo? 
Otváraciu formulku mala, ako kázala tradícia, 
predniesť hlava štátu. A tou bol ríšsky kancelár 
a vodca Adolf Hitler. Ríšsky kancelár mal totiž 
okrem iných záľub predovšetkým jednu: fana-
ticky rád rečnil. A stotisícová kulisa bola presne 
to, čo mal rád. Nečudo, že sa predseda MOV 
obával, aby k jednej „povinnej" vete nepripojil 
führer hodinový prejav. Nebola to planá obava, 
malú ukážku zažili členovia MOV na recepcii, 
ktorá predchádzala otvoreniu hier. „Kto chce 
zachrániť národ, môže myslieť len heroicky" tak 
skromne dokázal Hitler charakterizovať svoje 
myšlienkové pochody. A kto tomu neverí, nech si 
prečíta tento citát na hárčeku vydanom v roku 1937 
na oslavu „okrúhlych" 48. narodenín vodcu (5). 
                           MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Owensova 
olympiáda 
História Hitlerom nepodanej ruky Owensovi je 
rovnako vytrvalá ako nepravdivá. V 
predchádzajúcej kapitole sme vysvetIili, že obrad 
blahoželania víťazom, samozrejme hlavne 
nemeckým, ktorý chcel Hitler zavíesť, mu Bailler-
Latour nedovolil. A tak Hitler nemal čo Owensovi 
blahoželať. Owens to napokon nepotreboval. 
Svojím výkonom dokázal, že čierny, „menejcenný 
podčlovek" sa môže smelo postaviť nordickému 
„nadčloveku". Pravdou je, že práve prehra 
domáceho diaľkára Lutza Longa zrejme führera 
roztrpčila, a tak ani nevyčkal na medailový 
ceremoniál. Sympatický Long, ktorý svojím 
súperom iste nepohrdol, viedol platným pokusom 
a zlato mal na dosah. Owens však posledným 
skokom prekonal ako prvý na európskej pôde 
hranicu ôsmich metrov a získal už druhú zlatú 
medailu na berlínskych hrách. Stačilo mu na ňu „len" 
806 cm. Rok pred hrami dokázal v Ann Arbore prekonať 
za 46 minút päť svetových rekordov a jeden vyrovnať. 
Do diaľky vtedy skočil 813 cm. Tento výkon bol 
svetovým rekordom až do augusta 1961, keď ho o 8 cm 
prekonal Ralph Boston.  

   Americká známka pripomenula Jamesa Clevelanda 
Owensa (1913-1980) až po vyše polstoročí, no v USA už 
tradične nezobrazujú na známkach ešte žijúce osobnosti 
(1). A pripomenula ho v tej najtypickejšej podobe - na 
štarte šprintu. Okrajové kusy na hornom, resp. dolnom 
okraji tlačového hárku nesú i krátky vysvetľujúci text, no 
ak ho niekto dodnes nepotrebuje, tak je to práve „Jesse" 
Owens. Na Xl. OH získal ešte tri zlaté medaily. V behu na 
100 m najprv v medzibehu vyrovnal výkonom 10,2 s 
vlastný svetový rekord z roku 1935, no pre prílišnú 
podporu vetra nemohol byť uznaný: Apropos, vydržal 
byt' svetovým 21 rokov. Vo finále zabehol „len" 10,3, no 
i na OH v Melbourne v roku 1956 by s ním stovku vyhral 
s prehľadom! Ďalšie zlaté získal na dvojnásobnej 
šprintérskej trati a rozbiehal i víťaznú americkú štafetu, 
ktorá časom 39,8 s vytvorila v behu na 4 x100 m nový 
svetový rekord. Štyri zlaté na jednej olympiáde v 
„Owensových" disciplínach dokázal zopakovať až po viac 
než polstoročí v Los Angeles Carlton (Carl) Lewis. Na 
„svoju" známku v USA si ešte počká...  

   Okrem pestrej škály ručných pečiatok existuje menej 
pestrý výber olympijských R-nálepiek, ako sa medzi 
filatelistami nazývajú nálepky, ktoré poznáme už viac 
než sto rokov z doporučenej korešpondencie (2).  

 
Provizórne R-nálepky používali už i na olympijskom 
štadióne v Amsterdame v roku 1928, no tam bol domicil 
(miesto použitia) vyznačený len odtlačkom gumovej 
pečiatky. Nemecká pošta s typickou dôslednosťou 
pripravila desiatky tlačených R-nálepiek, líšiacích sa pri 
rovnakom domicile typom písma a rozlišovacím 
písmenom. Na našom doporučenom liste to je písmeno 
„a” vpravo na R-nálepke (3). Je na ňom však i iná 
zaujímavosť. Použité známky hodnôt 3, 4, 6 a 12 fenigov 
sú nalepené v dvojiciach. Okrem bežných, v hárkoch 
tlačených známok a olympijských hárčekov, o ktorých 
sme už hovorili, vyšli nižšie hodnoty okrem 8-fenigovej i 
v hárkoch v sútlačiach. Striedali sa v nich zvislé pásy 
spomínaných hodnôt, ktoré sa predávali v celkoch po 
päť kusov z každej hodnoty v tzv. známkových zošitkoch. 
Táto praktická vec, ktorá dá používateľovi služieb pošty 
„k ruke" praktickú zostavu známok najpoužívanejších 
nominálnych hodnôt, nemá u nás, na rozdiel od iných 
krajín (Francúzsko, Švédsko, Nemecko či USA) veľkú 
tradíciu. Pokus o zavedenie ,automatov" na známkové 
zošity v 70-tych rokoch sa skončil neúspechom. 
Nemecký zošitok z roku 1936 (4) je prvým 
„olympijským". Ten vyobrazený nesie na obale 
uhlopriečky pás a na vnútornej ploche obalu praktickú 
informáciu o poštových tarifách do zahraničia v štyroch 
jazykoch. Vzhľadom na menší náklad je vzácnejší ten 
„bez pásu", kde bol text len v nemčine. Hľa, služba 
zákazníkom, ktorí však zároveň prispeli na organizáciu 
hier - ved' z ceny zošitka 2 marky tvoril 75 fenigov 
príplatok!  
                                                 MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 


