XX. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2006 TURÍN
Tak nám skončila olympiáda. Pro někoho byly výsledky našich sportovců uspokojivé, někteří očekávali od
našich reprezentantů více.
Díky českým běžcům na lyžích, především tedy zlatu a stříbru Kateřiny Neumannové a druhému místu Lukáše
Bauera se staly XX. ZOH 2006 z hlediska české účasti nejúspěšnější v historii. S bronzem hokejistů má Česko bilanci 1 – 2 – 1. Připomeňme si, že takovou bilanci mělo bývalé Československo jen na ZOH v „Raškově“ Grenoblu.
Na ZOH 1984 v Sarajevu získali Čechoslováci sice šest medailí, ale žádná z nich nebyla zlatá (0 – 2 – 4).
Sčítat můžeme aktiva a pasiva, body a medaile, či úspěchy a neúspěchy. V jednom se ale jistě shodneme
všichni. Jestliže jsme někomu přáli zlato z olympiády nejvíce, potom to byla určitě Kateřina Neumannová. Za celou
svoji sportovní kariéru si ho určitě zasloužila a sportovní Pánbůh to dobře věděl. Proto také si dal pozor a byl
tentokrát doma, aby to neprošvihl.
Uvedená skutečnost se zákonitě také projeví v našich sbírkách. Následující výčet artefaktů to potvrzuje:
Pošta Praha 1 v Jindřišské
používala ve dnech 28.2. - 5.3. ruční
příležitostné razítko s běžící lyžařkou
a textem XX.ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ
HRY - ZLATÁ MEDAILE - KATEŘINA
NEUMANNOVÁ. Toto razítko bylo ještě
používáno 15.3., v první den platnosti
příležitostné známky k XX. ZOH
s přítiskem. Reprodukce razítka je
uvedena na úvodní straně Zpravodaje.
U příležitosti získání zlaté medaile
Kateřiny Neumannové v běhu žen na
lyžích na 30 km volnou technikou
byla dne 15.3.2006 dána do oběhu
známka 9,- Kč - původní známka k XX.
Zimním olympijským hrám, Torino
(vydaná 8.2.2006) - s přítiskem
Kateřina Neumannová zlatá medaile
(viz úvodní strana Zpravodaje).

K této události byla dále vydána
speciální
pamětní
obálka
se
symbolickou kresbou běžkyň na lyžích a
novou známkou 9 Kč s přítiskem,
orazítkována příležitostným ručním
razítkem pošty Praha 1 s datem 15. 3.
2006. Prodejní cena je 20 Kč.
Dobře vypadá také osobní známka, tzv.
personal stamps, s Kateřinou Neumannovou
s využitím české gratulační známky, vydané
1.2.2006 v nominální hodnotě 10 Kč.

V pátek 3.3. používala pošta Praha 6 v
Kafkově ulici výplatní otisk, kde na naznačených
stupních vítězů jsou uvedeni všichni naši
úspěšní medailisté. Olympsport připravil k
tomuto OVS i dopisnici s přítiskem a možná to
ještě není všechno...
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Olympsport připomenul konání XX. ZOH již před rokem, 10.2.2005, kdy zbýval do zahájení olympiády přesně 1
rok, a to OVS a dopisnicí s přítiskem (viz vlevo). Další OVS a dopisnici s přítiskem (2.12.2005) Olympsport věnoval
Olympijské mozaice a cestě ZOH od pražského olympijského kongresu 1925 (kde bylo odhlasováno, že Týden
zimních sportů, konaný v roce 1924 v Chamonix, bude počátkem historie
zimních olympiád) k ZOH 2006 v Turíně. Poslední
OVS loňského roku z 10.12.2005 byl na dopisnici
s přítiskem, kde je zmíněn rok 2006 jako rok
olympijský. Další dva používané štočky ve výplatním
strojku jsou již z letošního roku. První je věnován
stříbrným hokejistům z Innsbrucku 1976 a Ivanu
Hlinkovi – OD INNSBRUCKU 1976 k TURINU 2006,
druhý pak je připomenutím bronzu ze ZOH 1984
v Sarajevu sjezdařky Olgy Charvátové a
zahajovacího ceremoniálu ZOH 2006 (reprodukce
návrhů štočků viz strana 2).
To byl výčet filatelistických materiálů k XX. ZOH
2006 z naší provenience a nyní je na řadě Italská
pošta, pošta pořadatelské země ZOH. Řada
produktů Italské pošty již byla dříve publikována na
stránkách Zpravodaje, ale pro ucelený přehled
v tomto prakticky monotematickém čísle nemohou
chybět.
Ještě se krátce vraťme k olympiádě.
Olympijský oheň vzplál nad Stadio Olympico večer
10.2.2006. Zapálením olympijského ohně byla
poctěna bývalá famózní italská běžkyně na lyžích
Stefania Belmondová. XX. ZOH se zúčastnilo
rekordních 83 výprav. Mezi nimi byla i výprava
České republiky, jejíž vlajkonoškou při slavnostním nástupu byla rychlobruslařka Martina Sáblíková. Na Hrách nás
reprezentovalo celkem 83 sportovců a 89 členů doprovodu, což je také nejvíce v historii ZOH. Běhěm 16 dnů
bojovali sportovci o 84 medailových sad na sportovištích v Turíně, Bardonecchii, Cesaně, Pinerolu, Pragelatu, San
Sicariu, Souze d'Oulxu a Sestriere (více viz Zpravodaj č.4/05, str. 80).
Nejúspěšnější zemí podle počtu získaných medailí se stalo Německo (11-12-6), druhé skončily USA (9-9-7) a
třetí překvapivě sousední Rakousko (9-7-7). Česku v tomto medailovém hodnocení patří slušné 15. místo (za námi
třeba skončili jindy úspěšnější Chorvati, Japonci, Fini či Poláci).
ZOH 2006 měli samozřejmě své hrdiny. Nejcennější medailovou sbírku si z Turína odvezl teprve dvacetiletý
korejský rychlobruslař. Na krátké dráze vybojoval An Hjan-so tři zlaté a jednu bronzovou medaili. Tři zlaté získal
německý biatlonista Michael Greis, který až do olympiády na velký individuální triumf čekal. Tři medaile, dvě zlaté a
jednu stříbrnou, vybojoval Rakušan Felix Gottwald v severské kombinaci, čímž podstatně vylepšil svoji bilanci tří
bronzů ze Salt Lake City. Sven Fischer (biatlon, Německo) a Enrico Fabris (rychlobruslení, Itálie) získali shodně
dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Dvě zlaté shodně vybojovali Rakušané - Thomas Morgenstern ve skocích na
lyžích, Michaela Dorfmeisterová a Benjamin Reich ve sjezdovém lyžování. Nejpilnější sběratelkou olympijských
medailí se stala Cindy Klassenová z Kanady. Na rychlobruslařském oválu získala pět cenných kovů (1-2-2).
Mezi velké postavy Her se zařadila i česká hrdinka Kateřina Neumannová. Její příběh byl obdivuhodný i
dojemný zároveň. Šestkrát jela na olympijské hry a až v úplně posledním závodě se dočkala vytouženého zlata. Ve
skiatlonu navíc přídala do své sbírky, dnes čítající šest olympijských medailí, stříbro.
Na druhém pólu, bez medaile a ovací, skončili velcí favorité jako Bode Miller, Jakub Janda, Giorgio Rocca či
hokejisté Kanady. Skokanovi Janne Ahonenovi stříbro ze závodu družstev náladu z pokažených individuálních
závodů příliš nevylepšilo. Stejně dopadl finský sdruženář Hannu Manninen a francouzský biatlonista Raphael
Poirée (oba pouze bronz ze štafety). Na šest medailí chtěla útočit norská běžkyně Marit Björgenová a nakonec
„brala“ pouhé jedno stříbro.
Ani XX. ZOH se nevyhnuly skandálům. První vypukl ještě před zahájením Her, kdy u podezřele velkého počtu
(12) sportovců byla zjištěna zvýšená hladina hemoglobinu v krvi. To byla příliš velká náhoda. Obešlo se to bez
trestů, pouze s doporučením nestartovat v prvním olympijském závodě, ale málokdo uvěřil předložené verzi, že
zvýšená hladina hemoglobinu byla způsobena reakcí trénovaného organismu na velkou nadmořskou výšku.
Druhým skandálem byl pozitivní test ruské biatlonistky Olgy Pylevové, která musela vrátit stříbrnou medaili ze
závodu na 15 km. Třetí skandál začal policejní razií u rakouských biatlonistů, injekční stříkačky při tom létaly z okna
hotelu a dva nejlepší rakouští biatlonisté Perner a Rottmann odjeli domů. Jejich kontroverzní kouč Mayer se dostal
do konfliktu s rakouskou policií, který skončil dramatickou automobilovou honičkou, zatčením a posléze na
psychiatrii. Příběh tak pro Hollywood.
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Vysoké ceny za ubytování a další služby byly důvodem, proč lidé na olympiádu nejeli a radši si doma pustili
televizi. Bez diváků, bez atmosféry a při špatném počasí, které po většinu dní olympiádě vládlo, v blátě a špíně – to
na náladě nikomu nepřidalo. Italové si řadu problémů zavinili také tím, že určité věci nedotáhli do konce, nechali
spoustu prací na poslední chvíli. Ale takoví Italové jsou. Po organizační stránce Hry hodně propadly. Naštěstí
sportovní výkony vysoce převýšily všechny skandály a časem dají zapomenout i na skřípající organizaci Her!

ITALSKÝ OLYMPIJSKÝ PŘÍSPĚVEK FILATELISTŮM
První filatelistický artefakt, který vzpomněl zimní
olympiádu 2006 v Turínu, nevzešel od Italské pošty.
Zasloužila se o něj městská správa města Pinerolo
(soutěžilo se zde v curlingu) již v době kandidatury
Turína. Otisk výplatního strojku, na kterém je
emblém ZOH používala od 19.1.1998 do 19.6.1999.

První příležitostné razítko s odkazem na kandidaturu Turína
používala centrální pošta v Turíně 2.10.1999 k italské obdobě
naší filatelistické olympiády mladých filatelistů. Ke stejné
filatelistické soutěži mladých bylo 21.7.2001 používáno
v Bardonecchii příležitostné razítko. V textu razítka je zmíněno,
že Bardonecchia bude olympijským městem (probíhaly zde
snowboardové soutěže).

Do třetice první, tentokráte poštovní známku,
vydala POSTE ITALIANE 23.2.2002, předposlední
den konání XIX. ZOH v Salt Lake City. Námětem
první známky k ZOH 2006 se stal emblém těchto Her. Ke známce bylo vytvořeno také razítko pro den vydání
známky se stejným námětem.
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O více než dva roky později, 9.3.2004 vydala Italská pošta K ZOH 2006 sérii 4 známek. Na známkách jsou
vyobrazeny pozoruhodnosti olympijských měst. Námětem známky nominální hodnoty 0,23 € je kostel Santa Maria
Assunta v Pragelatu z konce 17. století, na známce 0,45 € je farní kostel sv. Petra apoštola v Bardonecchii. Známka hodnoty 0,62 € zobrazuje kopuli stavby La Mole Antonelliana v Turíně, ve které bývala původně synagoga a
dnes je zde Muzeum kina a na poslední známce hodnoty 0,65 € je fragment Petrovy fontány z roku 1781 u kostela
sv. Jana Křtitele v Sauze d'Oulx. Na 4 FDC byly známky oráženy příležitostnými razítky se stejnými náměty. Na
páté FDC jsou všechny čtyři známky a razítko římské pošty ROMA FILATELICO a vyobrazení Andělského hradu.

V únoru 2005 byl
v Římě
používán
otisk výplatního stroje
našich
kolegů
(U.I.C.O.S.) s textem
Vstříc
k Hrám
olympiády 2006.

21.3.2005 byla vydána
druhá série čtyř známek
k turínské
olympiádě.
Námětem
byly
opět
pamětihodnosti sportovních
středisek Her. Na první
známce hodnoty 0,23 € je
zvonice gotického kostela sv.
Maurizia
v Pinerolu.
Na
druhé známce hodnoty 0,45
€ je zvonice románského
kostela sv. Jana Křtitele
v části San Sicario města
Cesana Torinese. Na třetí známce hodnoty 0,60 € jsou maskoti ZOH
2006, sněhová koule Neve a ledová kostka Gliz. Na poslední známce
hodnoty 0,62 € je impozantní stavba hotelového komplexu v Sestriere.
Ke každé známce bylo vydáno razítko prvního dne vydání se stejným
námětem a dvě sady FDC.
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XX.ZOH byly připomenuty v roce 2005 ještě na následujících
razítkách: Evropská filatelistická výstava v Riccione (26.8.2005),
Filatelistická výstava hory-turistika-olympiády v Bardonecchii
(9.9.2005), Filatelistická výstava Romafil 2005 – Vstříc Turínu 2006.
Dva dny před zahájením XX. ZOH 2006 v Turíně, 8.2.2006,
vydala Italská pošta aršík, který obsahuje celkem devět známek.
Kromě aršíkové úpravy byly známky vydány také jednotlivě v
tiskových arších. Dále byla vydána jedna FDC s aršíkem, další FDC
s celou sérií 9 známek,
vše
orazítkováno
razítkem prvního dne
vydání a sada 9 ks
analogických pohlednic.
Náměty známek:
0,23 € biathlon
0,45 € krasobruslení
0,65 € hokej
0,70 € curling
0,85 € boby
0,90 € alpské lyžování
1,00 € olymp. oheň
1,30 € saně
1,70 € medaile

Pro Olympiádu bylo
v Turíně
vybudováno
metro. Slavnostně bylo otevřeno 4.2.2006.
Být oficiálním sponzorem olympiády, to je na
jedné straně prestiž a obrovská reklama, na druhou
stranu to stojí nějaký peníz.
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Doporučený dopis z Itálie je zapotřebí ofrankovat známkami v hodnotě 2,80 €.
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Italská pošta připravila také 8 příležitostných razítek, která byla používána podle dále uvedeného klíče. Je s
podivem, že mezi těmito razítky bylo jediné, věnované jednotlivému druhu sportu, a to akrobatickému lyžování freestylu. Nedočkali jsme se razítek k jednotlivým druhům sportu, což u Itálie, která vydává razítek značnou
spoustu, přinejmenším překvapilo.
Přehled razítek a jejich použití:
A - razítko 1.dne vydání, bylo používáno pouze 8.2.06
B - PR, používané ve filatelistickém středisku v Turíně
C - PR, používané v olympijské vesnici v Turíně
D - PR pro Olympic Family Hotel Meridien v Turíně
E - PR pro Press Centrum Turín Lingotto
F - PR pro Sauze d´Oulx, místo freestylových soutěží
G - PR pro Olympic Village Bardonecchia
H - PR pro Olympic Village v Sestriere
8/2/2006
od 10 do 26/2/2006

od 10 do 26/2/2006

od 10 do 26/2/2006

G

od 10 do 26/2/2006

H

11-15-22-23/2/2006

Přehled míst a dat služeb, kam bylo možné zasílat
své zásilky k orazítkování a zpětnému odeslání:

Philatelic Service Torino Centro, via Alfieri 10,
10121 TORINO
Dny: 8.2. a od 10.2. do 26.2.
Používána razítka A B C D E a F (Razítko F
bylo používáno ve dnech 11., 15., 22. a 23.2.2006)
Press Centrum Torino Lingotto - 10127 TORINO
od 10 do 26/2/2006
od 10 do 6/2/2006
Dny: 8.2. a od 10.2. do 26.2. Používána razítka A B E
Olympic Village Torino Lingotto - 10127 TORINO
Dny: 8.2. a od 10.2. do 26.2. Používána razítka A C E
Na závěr přehledu je nutné připojit ještě razítka,
Olympic Family Hotel Meridien – 10127 TORINO
která byla věnována přenosu olympijského ohně.
Dny: 8.2. a od 10.2. do 26.2. Používána razítka A D E
Návrat ohně po 50 letech, to jsou dvě ruční a jedno
Olympic Village - 10052 BARDONECCHIA /TO/
strojové razítko. Razítka byla používána v Belluno
Dny: 10.2. - 26.2. Používáno razítko G
Castello a Cortině d'Ampezzo. Další razítko připomnělo, Post-Office Bardonecchia - 10052 BARDONECCHIA
že od VII. ZOH 1956 v Cortině d'Ampezzo již uplynulo /TO/ Dny: 10.2. - 26.2. Používáno razitko G
50 let. Poslední razítko bylo vydáno k filatelistické
Olympic Village 10058 SESTRIERE /TO/
výstavě v Longarone. Výstava byla zaměřena na zimní Dny: 10.2. - 26.2. Používáno razítko H
sporty. Všechna razítka byla používána v lednu 2006.
Post-Office Sestriere - 10058 SESTRIERE
Dny: 10.2. - 26.2. Používáno razítko H

Kašet, u kterého se zatím nepodařilo identifikovat původce, byl otištěn na
zadní straně vráceného dopisu z olympijské vesnice v Bardonecchii.

Pokud v tomto italském přehledu něco z filatelistického materiálu k XX. ZOH 2006 v Turíně postrádáte, dejte
vědět redaktorovi Zpravodaje, aby byl přehled doplněn.
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