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ÚSPĚCHY ČESKÉHO BIATLONU 
 

ve filatelii 
 
 
 

 
 
 

  

2003 - 2018 
 
 
 
                                                                 autor: Ladislav Janoušek 
 
 
   Od tohoto čísla budeme na stránkách Zpravodaje pravidelně na pokračování 
uveřejňovat exponáty členů společnosti Olympsport. A začínáme exponátem 
místopředsedy Ladislava Janouška o sportu, který za posledních deset let 
zaznamenal strmý vzestup popularity a nám přinesl mnoho radosti a medailí 
z velkých sportovních akcí. Tím sportem je samozřejmě biatlon.   
   Pokračování najdete na straně 68, z toho důvodu, aby článek Olympijští medailisté a filatelie byl jako 
vždy umístěn uprostřed časopisu. Děkuji za pochopení.                                                                                           
                                                                                                                                                                     redaktor    
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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 4 )  

 

XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (8. část) 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                      (pokračování z minulého čísla) 
GYMNASTIKA 
 
NDR – stříbro v soutěži družstev mužů a bronz v soutěži družstev žen 
FM Z  GRENADA a GRENADINY   1989 Yv. 967 (964/7) Mi. 1113 (1111/8) 
 
GOGOLADZE „Lado“ Vladimir (SSSR) – zlato v soutěži družstev 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv. Mi. 214 (211/5) 
 
IKETANI Yukio (Japonsko) – bronz v soutěži družstev mužů a bronz v prostných (spolu s Lou Yun, Čína) 
FM Z  GRENADA 1989 Yv. BF208 (208/9) Mi. BF217 (217/8) 
 
SHUSHUNOVA Yelena (SSSR) – zlato v soutěži ženských družstev, zlato v soutěži jednotlivkyň, stříbro ve cvičení 
na kladině a bronz ve cvičení na hrazdě 
FM Z  NEVIS  1992 Yv. 633 (630/3) Mi. 665 (659/66) 
 
SILIVAS Daniela (Rumunsko) – zlato v prostných, zlato ve cvičení na bradlech, zlato ve cvičení na kladině, stříbro 
v soutěži ženských družstev, stříbro v soutěži jednotlivkyň a bronz ve cvičení na koni 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. 199 (199/200) Mi. BF250 (4509/12) 
     Yv. BF199 Mi. 4509 (4509/12) 
 
SSSR – zlato v soutěži družstev žen a zlato v soutěži družstev mužů 
FM Z  TANZANIA 1989 Yv. BF86 Mi. BF99 (598) 
 
LOU Yun (Čína) – zlato ve cvičení na koni a bronz v prostných (spolu s Iketani Yukio, Japonsko) 
(další filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
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JUDO 
 
LEGIEN Waldemar (Polsko) – zlato ve váze do 78kg (polo-střední) 
FM Z  GRENADA 1995 Yv. 2571 (2570/7) Mi. 
 
SAITO Hitoshi (Japonsko) – zlato ve váze nad 95kg (těžké) 
FM Z  SIERRA LEONE 1989 Yv. 939 (938/41) Mi. 1165 (1164/71) 
 
WIENEKE Frank (BRD)- stříbro ve váze do 78kg (polo-střední) 
SEISENBACHER Peter (Rakousko) - zlato ve váze do 86kg (střední) 
(další filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ZÁPAS ŘECKO-ŘÍMSKÝ 
 
MAENZA Vincenzo (Itálie) – zlato ve váze lehké muší (do 48kg) 
MIYAHARA Atsuji (Japonsko) – stříbro ve váze muší (48-52kg) 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 
 
SIKE András (Maďarsko) – zlato ve váze bantamové (52-57kg) 
FM Z  PANAMA 1989 Yv. 1053 (1052-4+A541)  Mi.1685 (1684/7) 
  SIERRA LEONE 1989 Yv. 941 (938/41) Mi. 1171 (1164/71) 
 
 
ZÁPAS VE VOLNÉM STYLU 
 
 
GOBEDISHVILI David (SSSR) – zlato ve váze supertěžké (100-130kg) 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv. Mi. 214 (211/5) 
    (reprodukce viz u Vladimir Gogoladze, gymnastika) 
 
KHABELOV Yuri (SSSR) – stříbro ve váze těžké (90-100kg) 
FM Z  GRUZIE  1996 Yv. Mi. 215 (211/5) 
 
PUSCASU Vasile (Rumunsko) – zlato ve váze těžké (90-100kg) 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. BF200 (199/200) Mi. BF251 (4513/6)  
   Yv. BF Mi. 4515 (4513/6) 
 

 

SATO Mitsuru (Japonsko) – zlato ve váze muší (48-52kg) 
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FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1989 Yv. 974 (972/5) Mi. 1115 (1111/8) 
 
SCHRÖDER Andreas (NDR) – bronz ve váze supertěžké (100-130kg) 
FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1989 Yv. 964 (964/7) Mi. 1112 (1111/8) 
 
TRSTENA Saban (Jugoslavie) – stříbro ve váze muší (48-52kg) 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 

 
PLAVÁNÍ 
 
ARMSTRONG Duncan (Austrálie) – zlato na 200 m volný způsob a stříbro na 400m volný způsob 
FM Z  AUSTRALIE 1996 
(poštovní předplacená karta k vydání Durack 1912, viz reprodukce u Rose Murray, XVI. Olympiáda) 
 
BASHKATOV Yuri (SSSR) – stříbro ve štafetě na 4x100m volný způsob 
FM  Z  MOLDÁVIE 1992 Yv 32 (31/2) Mi. 37 (36/7) 
 
BIONDI Matthew (USA) – zlato na 50m volný způsob, zlato na 100 v.z., zlato ve štafetě na 4x100 v.z., zlato ve 
štafetě na 4x200m v.z., zlato v polohové štafetě na 4x100m v.z., stříbro na 100m motýlek, bronz na 200m v.z. 
FM Z  Středoafrická republika   1989 Yv. 804 (803/5+A3818) Mi. 1356 (1355/8) 
     Yv. 803/5+A3818 Mi. 1355/8 
     Yv. 804 jako BF Mi. BF456 (455/8) 
  DOMINIKA 1996 Yv. 1771 (1767/74) Mi. 1988 (1984/91) 
  SIERRA LEONE  1989 Yv. 940 (938/41) Mi. 1168 (1164/71) 
 
NDR – stříbro v mužské štafetě na 4x200m volný způsob 
FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1989 Yv. 972 (972/5) Mi. 1116 (1111/8) 
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GROSS Michael (NSR) – zlato na 200m motýlek a bronz ve štafetě na 4x200m volný způsob 
(filatelistický materiál obou viz XXIII. Olympiáda) 
 
HUNGER Daniela (NDR) – zlato v polohovém závodě na 200m, zlato ve štafetě na 4x100m volným stylem a bronz 
v polohovém závodě na 400m, v soutěži žen 
FM Z  SIERRA LEONE 1994 Yv.  Mi. 2235 (2227/50) 
 
LÓPEZ Miró Sergio (Španělsko) – bronz na 200m prsa 
FM Z  ŠPANĚLSKO 1996 Yv. 3006 (3002/10) Mi. 3271 (3267/75) 
     (se jmény vítězů vytištěnými na okraji aršíku) 
 
LUNG Noemi Ildikó (Rumunsko) – stříbro v polohovém závodě na 400m a bronz v polohovém závodě na 200m, 
v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. BF200 (199/200) Mi. BF251 (4513/6) 
     Yv.  Mi. 4514 (4513/6) 
 
NESTY Anthony (Surinam) – zlato na 100m motýlek 
FM Z  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2588 (2577/95) 
          (jméno na přetisku známky ze série Motýli, přetisk ve zlatě a stříbře) 
  SURINAM  1988 Yv. 1137 Mi. 1282 

1988 FDC s razítkem používané v Paramaribo 1.11.1988 
 
NORD Kathleen (NDR) – zlato na 200m motýlek v soutěži žen 
FM Z  GRENADA a GRENADÍNY   1995 Yv. 1746 (1742/7) Mi. 2098 (2094/9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
(pokračování příště)                                                                             Z italského originálu přeložil Laco Kajaba 
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Ú S P Ě C H Y  Č E S K É H O  B I A T L O N U   v e   f i l a t e l i i              1 .  č á s t  
 

SLOVO AUTORA 
 

    Svoji sbírku filatelistických dokumentů o biatlonu jsem začal budovat před více než 20 lety a za tu dobu jsem také 
napsal několik článků o biatlonu pro Olympsport, což je časopis stejnojmenného filatelistického spolku v České 
republice. Později jsem vytvořil dva filatelistické exponáty, které jsem prezentoval na několika soutěžních 
filatelistických výstavách („Biatlon na olympijských hrách“ a „Hvězdy biatlonového sportu“).  
   Doufám, že některý z čtenářů této publikace, bez ohledu na to, zda již podlehl kouzlu těch zoubkovaných „papírků 
s obrázky“ či ne, u sebe objeví nějaký zájem o filatelii, které říkáme obecně filatelie námětová. Prostřednictvím této 
publikace bych rád doložil, že je možné popsat události jakéhokoliv druhu, sportovní nebo jiné, prostřednictvím 
souvisejících poštovních a filatelistických materiálů.  
 

    Tento přehled dokumentuje úspěchy českého biatlonu ve filatelistických materiálech vydaných 
v ČR převážně spolkem sběratelů sportovní a olympijské filatelie OLYMPSPORT ČR a Českou 
poštou, s.p. Proto u jednotlivých sportovců nejsou uvedeny další medailové úspěchy (na ME, 
juniorských a dorosteneckých mistrovství, Universiádě, letním biatlonu atd.). 
Uvedené obrázky jsou oproti originálům zmenšené. 
 

Něco z historie 
   Biatlon je olympijské zimní sportovní odvětví, které spojuje dvě disciplíny - běh na lyžích volnou technikou a 
střelbu z malorážní pušky na kovové terče.  
 

   První závody zorganizovaly v roce 1767 pohraniční hlídky na hranici mezi Norskem a Švédskem. V roce 1924 se 
biatlon (závod vojenských hlídek) objevil jako ukázkový sport na zimních olympijských hrách v Chamonix. První 
mistrovství světa se konalo v Saalfeldenu v Rakousku v roce 1958, roku 1960 se tento sport stal oficiální součástí 
olympiády ve Squaw Valley (USA). 
 

Vojenské hlídky na OH 
Na Zimních olympijských hrách 1924, 1928, 1936 a 1948 byl na programu jako ukázková disciplína zařazen závod 
vojenských hlídek. Do oficiálního programu ZOH ale nebyl zařazen. 

 
Vojenské hlídky na zimní olympiádě 

Místo konání ZOH Účast zemí vítěz Umístění Československa (sestava) 
 

Chamonix 1924 6 Švýcarsko 4. (B. Josífek, J. Mittlöhner, J. Bím, K. Buchta) 
Svatý Mořic 1928 9 Norsko 6. (O. Německý, J. Klouček, J. Bedřich, J. Möhwald  
Garmisch-
Partenkirchen 1936 

9 Itálie 8. (K. Steiner, J. Matčásko, B. Musil, B. Kousour) 

Svatý Mořic 1948 8 Švýcarsko 6. (V. Pavelica, K. Dvořák, J. Šír, O. Skrbek)  

  
Společnost Olympsport ČR vydala 
celinovou dopisnici, razítko 
zobrazuje čs. lyžaře Otakara 
Německého, který na zimní 
olympiádě 1928 startoval také jako 
člen čs. vojenské hlídky, která 
obsadila 6. místo. 
 
O. Německý závodil i v běhu na 
lyžích (18 km) a obsadil 16. místo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,50 Kč a OVS: 1,- Kč Evid. č. OS-2/05  
Výplatní strojek (6001826) Pošta 282 23 Český Brod) Použití: 10. 2. 2005 
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   Český svazu biatlonu – ČSB byl založen v roce 1993 a navázal na Československý biatlonový svaz, který byl 
do r. 1990 součástí Svazarmu. V současné době má okolo 1700 aktivních členů, kteří jsou sdruženi v necelé 
sedmdesátce klubů. Svaz je členem Mezinárodní biatlonová unie – IBU (International Biathlon Union), a 
Českého olympijského výboru. 
 

Kateřina HOLUBCOVÁ / Jakešová (* 28. června 1976) 
Startovala na Zimních olympijských hrách 1998, 2002 a 2006 a jejím nejlepším individuálním výsledkem je 19. 
místo ve vytrvalostním závodě (15 km) v Salt Lake City 2002. 
Pětkrát stála na stupních vítězů v závodech Světového poháru. V konečném pořadí Světového poháru obsadila v 
sezóně 2002/2003 osmé místo. Mezi elitní třicítku konečné klasifikace SP se prosadila ještě v dalších čtyřech 
případech. Na kontě má i titul mistryně Evropy. 
 

 

 
Na mistrovství světa 2003 
v ruském Chanty-Mansijsku 
triumfovala ve vytrvalostním 
závodě na 15 km a byla třetí ve 
sprintu (7,5 km).  
 

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,- Kč a OVS: 0,40,- Kč Evid. č.: OS-4/03  
Výplatní strojek (60000393) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 2. 5. 2003 do ? 

 
Roman DOSTÁL (* 13. července 1970)  
Startoval na Zimních olympijských hrách 2002, 2006 a 2010, jeho nejlepším individuálním výsledkem je 23. místo 
ze závodu s hromadným startem v Turíně 2006. V závodech štafet pomohl českému týmu k 5. místu v Salt Lake 
City 2002. 
 

 

 
Jeho největším úspěchem byla 
zlatá medaile ze závodu na 20 
km na MS 2005 v rakouském 
Hochfilzenu, kterého dosáhl ve 
svých 34 letech. V závodu 
s hromadným startem byl na 5. 
místě. 
 

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,40 Kč a OVS: 1,10,- Kč Evid. č. OS 5/05  
Výplatní strojek (60000393) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 8. 4. 2005 do ? 
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Michal ŠLESINGR (* 3. února 1983)  
Na Zimních olympijských hrách 2006 v Turíně si odbyl svou olympijskou premiéru a přispěl k šestému místu české 
štafety. Ve Vancouveru 2010 startoval ve všech pěti závodech a nejlepším umístěním bylo 16. místo v závodě 
s hromadným startem. Jako finišman české štafety přijel do cíle na 7. místě. Na juniorských MS získal 7 medailí (v 
roce 2002 zlato ve stíhacím závodě).  
 

 

 
Na mistrovství světa 2007 v Itálii 
(Antholz / Anterserlva) získal 
stříbrnou medaili ve sprintu (10 
km) a bronz ve vytrvalostním 
závodě (20 km). 

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 6,40 Kč a OVS: 1,10,- Kč Evid. č. OS 5/07  
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 20. 3. 2005 do ? 

 

Mistrovství Evropy v ČR 
Ve dnech 17. – 24. února 2008 se v Novém Městě na Moravě, poprvé v České republice, uskutečnilo biatlonové 
ME a MEJ. Startovalo 144 mužů a žen a 150 juniorů a juniorek z 33 zemí. 
 

 

 
ČR získala sedm medailí, 
stříbrné Michal Šlesingr (20 km) 
a Zuzana Tryznová (sprint), třetí 
byl M. Šlesingr (sprint) a štafeta 
mužů (Šlesingr, Moravec, 
Holubec, Vítek). 
 
Juniorka Veronika Vítková 
získala stříbro (stíhací závod)  
a bronz (sprint) a druhá byla i 
štafeta dívek (V. Zvařičová,  
V. Hořejší, V. Vítková).  

 

CDVp Olympsport ČR TZN: 7,50 Kč a OVS: 2,50,- Kč Evid. č. OS-1/08  
Výplatní strojek (61343382) Sdružení sportovních svazů ČR,  
U Pergamenky 3, Praha 7 (pošta 170 04 Praha 74) 

Použití: od 20. 2. 2008 do ? 

 

Nové Město na Moravě 
Do nejvýznamnějšího lyžařského centra Vysočiny, se sjíždí každoročně běžecká špička na závod Světového 
poháru „Zlatá lyže“. V roce 2005 vznikl projekt a následná výstavba nových běžeckých tratí, biatlonové střelnice 
„Vysočina Aréna“, tribun pro 9 000 diváků, tiskového střediska a zázemí pro sportovce. Od roku 2008 se zde konají 
mezinárodní a národní biatlonové soutěže.                                  
                                                                                                                                             - pokračování příště -   


