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XXII. zimní olympijské hry 2014  Soči          Vydání Ruské pošty  

XI. zimní paralympijské hry 2014 Soči 
 

Známky 
 

11.3. 2011    Soči – hlavní město XXII. zimních olympijských her 2014 
                      Сочи – столица ХХII Олимпийских зимних игр 2014 года 
 

Aršík s jednou známkou 
Námět: logo XXII. zimních olympijských 
her, v pozadí zasněžené svahy Krásné 
Poljany, stylizovaný plamen olympijského 
ohně se stuhami v olympijských barvách.  
Tisk: ofset  
Zoubkování: rámcové  12½ : 12 Formát 
aršíku: 90х60 mm  
Rozměr známky: 42х30 mm 
Nominál známky: 25 R  
Náklad: 120 tis. aršíků  
FDC: 1 obálka s příležitostným razítkem 
Soči a Moskva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.9. 2011    Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Turistika na černomořském   
                      pobřeží Ruska» (I) 
                      Серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Туризм на   
                      Черноморском побережье России» 
Počet známek série: 4 
Námět: Černomořské pobřeží Kavkazu, výspa 
na jihu Ruska. Nachází se zde mnoho 
jedinečných přírodních a turistických lokalit a 
architektonických památek. 
Na jednotlivých známkách: lyžařské středisko 
Krásná Poljana, budovy námořního přístavu v 
Soči, hora Velký Achun s rozhlednu, 
Lazarevskoje - Volkonský dolmen.  
Tisk: ofset, Zoubkování: hřebenové 12½ : 12 
Formát známek a kupónů: 42x30 mm 
Nominál známek: 15 R, 20 R, 25 R, 30 R 
FDC: 2 obálky po dvou známkách série s PR1 
Soči a stejné s PR1 Moskva. Existují také 
sady 4 obálek (na každé obálce 1 zn. s kuponem) s  PR1 Moskva ve všech šesti jazykových 
mutacích (toto není produkt Ruské pošty).  
Známky tištěny v TL se 4 známkami a 4 kupony (4x2). Byly vydány tiskové listy v šesti 
jazykových mutacích – v ruštině, angličtině, čínštině, němčině, francouzštině a španělštině.  
Rozměr TL: 102x140 mm. 



 9 

 
 
 
 
 
Náklad: 320 tis. TL v ruštině, 150 tis. TL v angličtině, 130 tis. TL v čínštině, 120 tis. TL 
v němčině, 120 tis. TL ve francouzštině, 120 tis. TL ve španělštině.  
                                                                                                   
                                            
3.10. 2011   Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Olympijské zimní sporty»  
                      Серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи.                         (I) 
          Олимпийские зимние виды спорта» (I) 
Počet známek série: 3 
Námět: olympijské zimní sporty – short track, skoky na lyžích a běh na lyžích.  
Tisk: ofset se stříbrnou vrstvou a vylisovaným profilem sportovců.  
Zoubkování: hřeb. 11½:11½ 
Formát známek: 37х37 mm 
Nominál známek: 25 R 
Náklad: 960 tis. známek 
FDC: 3 obálky s jednotlivými 
známkami série a PR1 Soči, 
stejné s  PR1 Moskva. Dále 
byla vydána 1 obálka se 3 zn. 
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série a PR1 Soči, stejné s PR1 Moskva.   
Známky tištěny také v TL s 8 známkami  
a 1 kuponem (3x3).  
Formát TL: 131x131 mm 
Náklad: 120 tis. TL  

 

 
21.10.  2011 Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Turistika na černomořském  
                      pobřeží Ruska» (II) 

Серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Туризм на 
Черноморском побережье России» (выпуск №2) 

Počet známek série: 4 
Námět: Stejný jako u vydání 27.9. 2011 - Černomořské pobřeží Kavkazu. 
Na jednotlivých známkách: lyžařské středisko Krásná Poljana, budovy námořního přístavu v 
Soči, hora Velký Achun s rozhlednu, Lazarevskoje - Volkonský dolmen.  
Tisk: ofset  
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Zoubkování: hřebenové 12½ : 12, Formát známek a kupónů: 42x30 mm 
Nominál známek: 15 R, 20 R, 25 R, 30 R 
Známky tištěny v TL se 6 známkami a 6 kupony v 6 světových jazycích. (4x3). Na každém 
TL jsou postupně kupony (od shora dolů a zleva doprava) – v ruštině, angličtině, 
francouzštině, němčině, španělštině a čínštině.  
FDC: 2 obálky po 2 zn. s PR1 Soči a stejné s PR1 Moskva. Existují také sady 4 obálek (na 
každé obálce 1 zn. s kuponem) s  PR1 Moskva ve všech šesti jazycích, použitých v textu na 
kuponech TL (mimo Ruskou poštu).  
Rozměr TL: 138x137 mm 
Náklad: 140 tis. tiskových listů 
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27.2. 2012  XXII. olympijské hry v Soči. Maskoti 
                     XXII Олимпийские игры в Сочи. Талисманы 

Aršík se třemi samolepícími známkami. 
Námět: Maskoti XXII. zimních olympijských her, 
které vybrali na základě celoruského hlasování, 
leopard (Леопард), zajíc (Зайка) a bílý medvěd 
(Белый Мишка) .  
Tisk: ofset s figurálním výsekem samolepících 
známek  
Formát aršíku:117х75 mm  
Nominál známek: 15 R  
Náklad: 220 tis. aršíků  
FDC: 1 obálka s třemi PR1 Soči (PR1 s leopardem, 
zajícem  a  bílým medvědem), 1 obálka s třemi PR1 
Moskva. 
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27.2. 2012  XI. paralympijské hry v Soči. Maskoti. Plamínek a Vločka 
           XI Паралимпийские игры в Сочи. Талисманы. Лучик и Снежинка 

Aršík s jednou samolepícími známkou. 
Námět: Maskoti XI. zimních paralympijských her, 
Vločka (Снежинка) a Plamínek (Лучик) . Mají být 
zosobněním základních principů paralympismu – 
síly ducha a vůle po vítězství.   
Tisk: ofset s figurálním výsekem samolepící 
známky.  
FDC: 1 obálka s PR1 Soči a 1 obálka s PR1 Moskva. 
Formát aršíku: 80х70 mm.  
Nominál známky: 30 R, Náklad: 220 tis. aršíků  

 
 

 
 

 
27.4.2012   Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Turistika na    
                    černomořském pobřezí Ruska» (III) 

 Cерия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Туризм на    
 Черноморском побережье России» (III) 

Počet známek série: 4 
Námět: Černomořské pobřeží Kavkazu. 
Na jednotlivých známkách:  
Gelenžik - skála Parus,  
Soči – vlakové nádraží,  
Soči – Děndrarium,  
Soči – Orechovský vodopád.  
Tisk: ofset  
Zoubkování: hřebenové 12½ : 12  
Formát známek a kupónů: 42x30 mm 
Nominál známek: 15 R,20 R,25 R,30 R 
FDC: 2 obálky po 2 zn. s PR1 Soči a 2 
obálky po 2 zn. s PR1 Moskva.  
Známky tištěny v TL se 4 známkami a 4 
kupony (4x2). Byly vydány tiskové listy 
v šesti jazykových mutacích – v ruštině, 
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angličtině, čínštině, němčině, francouzštině a španělštině. 
Rozměr TL: 102x140 mm 
Náklad: 200 tis. TL v ruštině, 100 tis. TL v angličtině, 100 tis. TL v čínštině, 100 tis. TL 
v němčině, 100 tis. TL ve francouzštině, 100 tis. TL ve španělštině.  
Také tato série známek byla vydána ve velkých TL, které obsahují 6 známek a 6 kuponů 
v 6 světových jazycích (4x3). Na každém TL jsou postupně kupony (od shora dolů a zleva 
doprava) – v ruštině, angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a čínštině. Existují 
také sady 4 obálek (na každé obálce 1 zn. s kuponem) s  PR1 Moskva ve všech šesti 
jazykových mutacích a sada 4 ks FDC s celými 
velkými TL (nejde o vydání Ruské pošty).  
Rozměr TL: 137x138 mm 
Náklad: po 110 tis. TL od každé hodnoty 

  
 
 
 
 
                                                    jazyková 
                                                     mutace 

 
 
 
    

                                                                                                      anglická               čínská       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            německá          francouzská          španělská 
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18.9. 2012   XXII. zimní olympijské hry 2014 v Soči. Známka s QR kodém 

            XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи.  
            Марка с QR-кодом 

QR Code  (Quick Response) – je dvourozměrný čárový kód, 
který poskytuje rychle informace při načtení do mobilního 
telefonu. QR kód umožňuje zakódovat veškeré informace, 
například text, telefonní číslo, odkaz na webové stránky nebo 
vizitky. 

Jedna samolepící známka 
Námět: Na známce je oficiální logo XXII. zimních olympijských 
her 2014 v Soči a matice kódu (QR - kód), ve které je šifrovaný 
odkaz na webové stránky www.sochi2014.com. Každý, pomocí 
aplikace v mobilním telefonu je schopen se rychle dostat na 
oficiální stránky her.  


