SPORTOVNÍ DISCIPLINY ZIMNÍCH OLYMPIÁD
41. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2013/2014

Uplynulo již hodně let od doby, kdy byla náplní filatelistické olympiády sportovní
tematika. Letošní ročník pro vás připraví výlet mezi sportovce. Protože v roce 2014
vyvrcholí jejich snažení na zimních olympijských hrách v Soči, budete mít možnost se
blíže seznámit s jednotlivými zimními sporty, které na olympijských hrách uvidíte.
Sportování během letních měsíců je mezi většinou lidí rozšířenější. Důvodem může
být nejenom vhodnější počasí, ale především je více možností výběru sportovních aktivit.
Zimní sportování je vázáno na vhodné podmínky nebo odpovídající možnosti ve
speciálních sportovních halách. Přestože současné podnebí přináší spíše problémy, stává
se zimní sportování stále více vyhledávané.
Jako inspirace mohou posloužit následující příklady, které ale nemusíte použít.
Každý má svoji hlavu a přijít na vlastní originální řešení je základem úspěchu při
hodnocení vytvořených albových listů v rámci filatelistické olympiády. Opět je možné

využívat veškerý dostupný filatelistický materiál a výsledek bude záležet pouze na
schopnostech tvůrce.
Návrhy témat:
1. Vznik zimních olympiád
Ve dnech 29.5. – 4.6.1925 se v Praze konal VIII. Mezinárodní olympijský kongres.
Zasedání bylo rozděleno na technický a pedagogický kongres. Protektorem výborů
kongresu se stal prezident ČSR T. G. Masaryk. Po rezignaci barona Pierra de Coubertina
byl předsedou MOV zvolen belgický hrabě Henri de Baillet Latour. Hlavní osobou
přípravy kongresu byl člen MOV Jiří Guth - Jarkovský. Generální tajemník ČSOV Josef
Rӧssler - Ořovský podal návrh, aby se konaly samostatně zimní olympijské hry. Kongres
tento návrh schválil a dodatečně prohlásil týden zimních sportů v Chamomix v roce 1924
za první zimní olympijské hry.

2. Jednotlivé discipliny
1. Lyžování
Alpské lyžování - sjezdové lyžování je disciplína závodního lyžování, v níž se závodník
snaží o projetí dané trati ze svahu dolů v co nejkratším čase. Trať je na svahu vyznačena
bránami, které závodníci musí projet způsobem odpovídajícím pravidlům konkrétní
disciplíny.
Slalom se jezdí na trati, která je nejkratší ze všech disciplín a má brány nejblíže u sebe.
Dosahované rychlosti jsou nejnižší ze všech disciplín a závodníci trať projíždějí krátkými
oblouky v rychlém sledu. Závod se jezdí dvoukolovým systémem na stejném svahu
v jednom dni, pro každé kolo je postavena jiná trať.
Obří slalom je delší než slalom a brány jsou dále od sebe. Dosahované rychlosti jsou
vyšší než u slalomu a závodníci trať projíždí delšími oblouky ve volnějším sledu. Závod se
jezdí dvoukolovým systémem na stejném svahu v jednom dni, pro každé kolo je postavena
jiná trať.
Super obří slalom je delší než obří slalom a brány jsou také dále od sebe. Dosahované
rychlosti jsou vyšší než u obřího slalomu a závodníci trať projíždějí dlouhými oblouky ve
volném tempu. Trať obvykle obsahuje také skoky a sjezdové pasáže. Závod se jezdí
jednokolovým systémem. Vítězem se stává závodník s nejrychlejším časem.
Sjezd je nejrychlejší disciplínou alpského lyžování. Trať je nejdelší ze všech disciplín a
brány v podstatě jen ohraničují trať. Sjezd obsahuje náročné oblouky ve vysokých
rychlostech, skoky a rovné pasáže. Závod se jezdí jednokolovým systémem. Vítězem se
stává závodník s nejrychlejším časem.

Alpská kombinace se skládá z jednoho kola sjezdu a jednoho kola slalomu. Všechny časy
jsou sečteny a vítězem je závodník s nejkratším celkovým časem. Sjezd a slalom do
kombinace se konají odděleně od samostatných disciplín a jsou také kratší. Alpské
lyžování se poprvé představilo na zimních olympijských hrách v roce 1936
v německém Garmisch-Partenkirchenu.
Běh na lyžích je také sportovní závodní lyžařská disciplína, ve které je cílem zdolat danou
trať na lyžích v co nejkratším čase. První závody se uskutečnily v Norsku již v 17. století.
Ve střední Evropě se první závody uskutečnily roku 1893. Na programu olympijských her
se běžecké lyžování poprvé objevilo v roce 1924 v Chamonix. Technika běhu na lyžích se
neustále vyvíjí. Nejvýraznějším pokrokem byl vznik tzv. bruslení, které se v oficiální
terminologii nazývá volný styl. V sezóně 1985 – 1986 byla upravena pravidla běžeckého
lyžování a byly odděleny klasická technika a volná technika běhu na lyžích.
Severská kombinace – závod sdružený, kombinuje skoky na lyžích a běh na lyžích.
Vznikl v Norsku v polovině 19. století. Na olympijských hrách se poprvé objevil již roku
1924 v Chamonix. V současné době se v Severské kombinaci pořádají dva typy závodů –
závod jednotlivců a družstev.
Skoky na lyžích jsou zimní sport, v němž se závodník snaží o co nejlépe obodovaný skok
z můstku. Jsou také součástí lyžařské discipliny severské kombinace. Hodnocení se
vytváří na základě součtu dvou údajů: bodů za délku skoku a za stylové provedení. Skoky
na lyžích jsou součástí zimních olympijských her již od první olympiády, která se konala
v Chamonix v roce 1924. Skáče se na středním a velkém můstku. Od roku 1998 soutěží
o medaile i týmy, a to na velkém můstku. Jiří Raška získal zlato a stříbro na OH 1968.
Akrobatické lyžování se skládá ze tří olympijských disciplín – akrobatický sjezd,
akrobatické skoky a skikros. Původní disciplina tohoto sportu byl Balet na lyžích
(AcroSki). Teprve později vznikaly ostatní discipliny, Balet na lyžích zanikl jako závodní
disciplina v roce 1992.
Všechna tato odvětví jezdí jak muži, tak ženy. Na zimních olympijských hrách 2010 se i
skikros stal olympijskou disciplinou.
Akrobatický sjezd - jízda v boulích a skoky. Závodní trať je rozdělená na sekce s boulemi
a 2 skoky. Závodníci musí nejen rychle sjet (25% výsledku) a odskákat kvalitní triky na
skocích (taktéž 25% výsledku), ale hlavně musí mezi boulemi projet technicky čistě, bez
pádu, úhledně a s lehkostí (50% výsledku). ČR špičkově reprezentuje v těchto závodech
Nikola Sudová.
Akrobatické skoky skáčí závodníci na speciálních můstcích a předvádějí skoky
s manévry, salta a salta s vruty. Rozhodčí hodnotí provedení, výšku a délku skoku a
dopad. Známka je pak násobena koeficientem obtížnosti skoku. Nejúspěšnější český
reprezentant historie je Aleš Valenta.
Skikros je disciplína, kde se 4 nebo 6 závodníků současně pustí ze svahu dolů a na točité
trati se každý snaží dojet do cíle dřív než soupeř – nejrychlejší vyhrává. Českou republiku
mimo jiné reprezentuje několikanásobný mistr světa Tomáš Kraus.

Snowboarding je na sněhu provozovaný zimní sport podobný surfingu. Je provozován na
snowboardu – prkně pevně připnutém k oběma nohám jezdce, které je uzpůsobeno pro
jízdu na sněhu. Od roku 1998 je součástí zimních olympijských her. Jezdí se discipliny
alpské a volné.
Biatlon vznikl v severní Evropě, kombinuje běh na lyžích se střelbou. To se uplatnilo
zejména v armádě. Vojenské hlídky byly čtyřikrát ukázkovou soutěží, od roku 1960 je
biatlon součástí ZOH. Závodí muži i ženy v individuálních disciplínách i štafetách.
2. Bruslení
Krasobruslení se poprvé představilo v roce 1908, kdy bylo stejně jako roku 1920
součástí letních olympijských her. Od roku 1924 je pravidelnou součástí zimních
olympijských her. Soutěží muži, ženy, sportovní dvojice, taneční páry.
Rychlobruslení patří mezi tradiční sporty, soutěže se pořádají již od prvních ZOH v roce
1924. Zpočátku závodili pouze muži, ženy se olympijských soutěží účastní od roku 1960.
Závodí se na tratích od 500 m do 10 000 m v individuálních závodech i stíhacích závodech
družstev.
Short track je nový rychlobruslařský sport na hokejovém stadionu.
Lední hokej se měl poprvé představit na VI. olympijských hrách v Berlíně v roce 1916,
ale hry se z důvodu první světové války neuskutečnily. Premiéru měl tedy až na VII.
olympijských hrách v roce 1920 jako ukázkový sport. Po vzniku zimních olympijských
her (1924) se stal lední hokej jejich nedílnou součástí. Až do roku 1968 se v rámci
olympijského turnaje hrálo i mistrovství světa a od roku 1928 (s výjimkou zimních her
v roce 1932 i mistrovství Evropy. Od roku 1972 se konají tyto soutěže samostatně.
3. Bobový sport
Boby vznikly koncem 19. století ve Svatém Mořici, kde byl založen i první bobový klub,
který od roku 1902 pravidelně stavěl svou bobovou dráhu. Od původních dřevěných
nekapotovaných bobů se postupně přecházelo k laminátu a kevlar-karbonové konstrukci.
Od roku 1924 se staly boby olympijským sportem (Chamonix). Ženy se objevily na
Olympiádě poprvé až v roce 2002 v Salt Lake City.
Skeleton se poprvé objevil na II. zimních olympijských hrách. Specifické požadavky na
skeletonovou dráhu byly příčinou toho, že se tento sport objevil znovu na pořadu her až
v roce 1948, kdy pořadatelem byl opět St. Moritz. Do programu olympijských her se
skeleton vrátil po 54 letech v Salt Lake City.
4. Saně
Poprvé se na zimních olympijských hrách představily v roce 1964. Od počátku se
soutěžilo ve třech disciplínách, a to v jednotlivcích, jednotlivkyních a dvojicích.

5. Curling

Byl zařazen již do programu I. zimních olympijských her v roce 1924 v Chamonix.
V únoru roku 2006, několik dní před zahájením zimních olympijských her, Mezinárodní
olympijský výbor rozhodl, že curling byl v roce 1924 oficiálním sportem zimní
olympiády, a ne sportem ukázkovým, jak tvrdilo mnoho autorizovaných zdrojů.
V letech 1928 až 1992 se curling na olympijských hrách několikrát objevil jako ukázkový
sport. Na olympijských hrách 1936 a 1964 byl na programu jako ukázkový sport
tzv. německý curling (metaná na ledě), který však není považován za curling. Až na hrách
1998 v Naganu byl přidán do oficiálního programu.
3. Úspěchy našich sportovců
I ze zimních olympiád máme řadu olympijských vítězů. Nejslavnější hokejové vítězství
v Naganu máme stále v paměti. Olympijských vítězů bylo ale mnohem více. Alespoň
namátkou připomeňme lyžaře století a olympijského vítěze Jiřího Rašku, úspěšné lyžařky
Neumannovou a Záhrobskou. Kdo bude hledat, určitě najde řadu dalších jmen.
4. Technické podmínky
Každá z disciplín potřebuje technické vybavení, bez kterého se nedá provozovat. Nikdo
dnes nehraje hokej na přírodním ledě, neběhá nebo nejezdí na dřevěných lyžích, neskáče
z můstku ze sněhu. V průběhu let se postupně mění nejenom sportoviště, ale hlavně
vybavení závodníků. Do výroby se zapojuje stále více výzkumných ústavů, sportovci
zkouší vybavení ve speciálních podmínkách. I tady najdete inspiraci pro miniexponát.
5. Dějiště olympiád
Místa pořádání zimních olympijských her se postupně mění. Doložit místa konání her
můžeme velkým množstvím filatelistického materiálu, na kterém najdeme kromě
jednotlivých sportů také sportoviště, a dokonce průběh zahajovacích ceremoniálů, ocenění
vítězných sportovců medailemi atp.
Organizace olympiády
Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy)
pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní
filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké,
bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický
materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené
míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když
tvoří velký výstavní exponát.
Soutěžící smějí používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Albové listy
mohou být nahrazeny běžným kancelářským papírem formátu A4.
I v letošním roce bude uspřádána soutěž v tvorbě albových listů na počítači. Protože
značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit
miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se

v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii
originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO.
Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to
testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba
albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom
tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO,
budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí
z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek
ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z tematických znalostí a je možno za
ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky
mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý
z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a
součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je
bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry
zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi
polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury
zvláštních tabulek.
Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných
pomůcek pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se
předpokládá asi dvě a půl hodiny.

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:
Věková skupina Z
A
B
C
------------------------------------------------------Kolo v KMF
1
2
2
3
Oblastní kolo
1
2
3
3
Národní kolo
1
2
3
3

Věkové kategorie soutěžících: Z
A
B
C

9 - 10 let
11 - 13 let
14 - 15 let
16 - 18 let

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2014.
Věkové kategorie platí pro FO i pro soutěž elektronických exponátů.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ MINIEXPONÁT
S TEMATEM FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY
Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2013/2014 pro mladé filatelisty soutěž
o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.
Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy
podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je „Od Velké Moravy k České republice “.
Soutěžící může použít pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál v elektronické
podobě. Možností je na internetu velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech
tvůrce. Stejně tak je možné využít skenování přímo z originálů nebo z různých katalogů a
časopisů. Tím může i mladý filatelista vytvořit exponát, který by jinak nikdy sestavit
nemohl pro jeho finanční nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci
tématu musí být použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé.
Vytvořený miniexponát předá soutěžící na CD ve formátu stránek HTML s obrázky
ve formátu jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v příslušném formátu na adresu
ztopfer@volny.cz v termínu do 20.5.2014. Všechny vytvořené miniexponáty budou
nakonec vystaveny na Internetu.
Výsledky práce mladých filatelistů budou prezentovány v rámci národního kola
filatelistické olympiády, kdy budou také vyhlášeny výsledky a odměněni nejlepší
"elektroničtí" filatelisté.

Přehled filatelistických materiálů
Historie – osobnosti ČOV a OH
ČSSR 1550, 1551, 1933, 1936, 2633, 2744
ČR 46, 109, 215, 269, 475-78, 1099-1100, 1353-1355, 1550-51, 1656-59, 1933-36, 1938-41, 2187-89,
2415-17, 2629-31
Běh – lyžování
ČSSR 2633, 2744, 2826-28, 3001, 34, 46, 105, 1935, 2629
ČR 460, 468
Sjezd, slalom
ČSSR 1939, 2415, CDV31
ČR 83, 144, COB63p
Rychlobruslení
ČSSR 2416
ČR 621, 626, POB4, 5, 6
Biatlon – známkové sešitky
ČR 2631, 3001 ZOH1992
Lední hokej
ČSSR 1033, 1035, 1099, 1353, 1659, 1940, 2189, 2630, 2826
ČR A177, 559
Akrobatické lyžování – Valenta
ČR 314, 318
Krasobruslení
ČSSR 1100, 1656, 1938, 2188
Saně + boby
ČSSR 1354, 1657, 1941, 2417
Skoky na lyžích
ČSSR 1355, 1658, 2187, 2826
Curling
ČR 451
Symbolika ZOH
ČR 34, 167
ZOH
ČR 315, 461, 622

Slovensko
Nepela/Troj 136, 26, 141, 187, 256, 301, 369, 416, 527, 629

VZNIK ZIMNÍCH OLYMPIÁD
V roce 1925 se v Praze konal VIII. Mezinárodní olympijský kongres pod záštitou
T. G. Masaryka. Přípravu vedl Jiří Guth – Jarkovský. Pierr de Coubertin rezignoval na
funkci předsedy MOV. Na základě návrhu Josefa Rӧsslera – Ořovského přijal kongres
usnesení o dodatečném uznání Týdne zimních sportů v Chamomix 1924 jako I. Zimní
olympijské hry.

SJEZD
Sjezdové lyžování je disciplína, kdy se závodník snaží o projetí dané trati ze svahu dolů
v co nejkratším čase. Trať je na svahu vyznačena bránami, které závodníci musí projet
způsobem odpovídajícím pravidlům.

SLALOM
Při slalomu závodník projíždí trasu vytyčenou brankami. Podle uspořádání se dělí na
slalom, obří slalom a super obří slalom. Většinou se jezdí dvě kola a výsledný čas se sčítá.

SKOKY
Skoky na lyžích jsou zimní sport, v němž se závodník snaží o co nejlépe obodovaný skok
z můstku. Skoky na lyžích jsou také integrální součástí lyžařské discipliny severské
kombinace. Hodnocení se vytváří na základě součtu dvou údajů: bodů za délku skoku a za
stylové provedení. Skáče se na můstcích různé velikosti.

BĚH NA LYŽÍCH
Běh na lyžích je závodní lyžařská disciplína, ve které je cílem zdolat danou trať na lyžích
v co nejkratším čase. Závodí muži i ženy v individuálních disciplinách i družstvech. Běhá
se klasickou i volnou technikou.

BIATLON
Biatlon vznikl na severu Evropy. Později se uplatnil běh na lyžích spojený se střelbou
v armádě. Na ZOH je od roku 1924 ukázkově a od roku 1960 jako jejich součást.

RYCHLOBRUSLENÍ
Rychlobruslení je zimní individuální olympijský sport, ve kterém se závodí v bruslení na
čas. Rychlobruslení se koná na dlouhých oválných ledových drahách, v kategorii short
track pak na dráze dlouhé 111,12 metrů. Rychlobruslení se dělí do tří základních kategorií:
speed skating, short track a in-line.

KRASOBRUSLENÍ
Archeologické nálezy (brusle vyrobené z kostí) datují vznik bruslení až do doby bronzové.
První historické zmínky o bruslení pocházejí ze severní Evropy ze 12. století. Kolébkou
krasobruslení je Velká Britanie, odtud se krasobruslení šířilo do celé Evropy a Ameriky.
V USA přidali ke krasobruslení ještě hudbu a taneční a baletní prvky. Bruslení se později
rozdělilo do dvou různých sportovních disciplín, krasobruslení a rychlobruslení.

KRASOBRUSLENÍ
Zajímavostí krasobruslení na olympijských hrách je zařazení do programu letních
olympijských her v Antverpách v roce 1920. Od roku 1924 již bylo krasobruslení součástí
zimních olympijských her. Závodí muži, ženy i dvojice.

BOBY
Boby vytvořili koncem 19. století angličtí vojáci při zimních radovánkách, když přidali
řídící mechanismus na klasické saně. Ve Svatém Mořici vznikl rovněž i první bobový
klub, který od roku 1902 pravidelně stavěl svou bobovou dráhu. Od původních dřevěných
nekapotovaných bobů se postupně přecházelo k laminátu a kevlar-karbonové konstrukci.
Od roku 1924 se staly boby olympijským sportem. Ženy se objevily na Olympiádě poprvé
až v roce 2002 v Salt Lake City.

HOKEJ
Lední hokej se hraje na olympijských hrách od roku 1924. Až do roku 1968 byl současně
mistrovstvím světa nebo Evropy.

NAGANO
Na olympijský turnaj v Naganu mohli poprvé přijet i profesionálové. Všechny týmy byly
v nejsilnějších sestavách. Turnaj označovaný jako „turnaj století“ nakonec vyhráli naši
hokejisté a získali poprvé olympijské zlato.

SÁNĚ
Jízda na saních patří na olympiádě k relativně starým sportům, premiéru měla jízda na
saních na olympijských hrách v Insbrucku v roce 1964. Na rozdíl od bobu, kdy jsou
závodníci alespoň trochu chráněni kapotou samotného bobu, je jízda na saních opravdu
pro odvážné – závodníci leží pouze na saních, bez jakékoli ochrany (pomineme-li helmu a
kombinézu) a řítí se ledovým korytem obrovskou rychlostí. Snad právě proto jsou tyto
závody na každých olympijských hrách jedním z nejoblíbenějších sportů.

CURLING
Curling (česky nepřesně lední metaná) je týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit
po ledu své kameny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru. Na zimních olympijských
hrách se curling objevil poprvé v roce 1924 jako tzv. ukázkový sport. I na hrách v letech
1932, 1988 a 1992 byl curling jako ukázkový. Od her v Naganu v roce 1998 se
v programu her opět objevuje plnohodnotně (a to jak turnajem pro muže, tak pro ženy).

NETRADIČNÍ SPORTY
Po dlouhé řadě let byly do programu olympijských her zařazovány nové sporty. Freestyle
v roce 1992, snowbord v roce 1998.
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