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Tisk: ofset   
Formát známek: 44х44 mm 
Nominál známek: 25 R 
Náklad: 540 tis. známek 
FDC: 1 obálka s PR1 Soči,  
        1 obálka s PR1 Moskva.   
Známky tištěny také v TL s 9 známkami (3x3). 
Formát TL: 132x132 mm 
Náklad: 60 tis. TL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19.10. 2012  Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Olympijské zimní sporty»  
                      Серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи.                         (II) 
          Олимпийские зимние виды спорта» (II) 
Počet známek série: 6 
Námět: olympijské zimní sporty 
– alpské lyžování, saně, 
skeleton, rychlobruslení, 
snowboard a freestyle.  
Tisk: ofset se stříbrnou vrstvou 
a vylisovaným profilem 
sportovců.  
Zoubkování: hřeb. 11½:11½ 
Formát známek: 37х37 mm, 
Nominál známek: 25 R, 
Náklad: 880 tis. známek 
FDC: 3 obálky po dvou 
známkách série a PR1 Soči, 
stejné s PR1 Moskva. 
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Jednotlivé známky tištěny také v TL s 8 
známkami a 1 kuponem (3x3).  
Formát TL: 131x131 mm 
Náklad: 110 tis. TL  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 6. 2013   Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Olympijské zimní sporty»   
                      Серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи.                     (III) 
          Олимпийские зимние виды спорта» (III) 
Počet známek série: 3 
Námět: olympijské zimní sporty 
– boby, severská kombinace a 
krasobruslení.  
Tisk: ofset se stříbrnou vrstvou 
a vylisovaným profilem 
sportovců.  
Zoubkování: hřeb. 11½:11½ 
Formát známek: 37х37 mm 
Nominál známek: 25 R 
Náklad: 560 tis. známek 
FDC: 3 obálky po jedné známce 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: 70 tis. TL 
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7.10. 2013    «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Olympijské zimní sporty»   
                   Štafeta olympijského ohně 
                      «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи.  
                Эстафета Олимпийского огня»  
Historie olympijských štafet se začala 
v roce 1936. První štafeta před 
zimními olympijskými hrami se 
uskutečnila v roce 1952. 

Aršík s jednou známkou 
Námět: na známce je logo 
olympijské pochodně k XXII. 
zimním olympijským hrám v roce 
2014 v Soči. V poli aršíku je mapa 
Ruské federace s vyznačením trasy 
štafety s olympijským ohněm; 
pochodeň s olympijským ohněm; 
siluety moskevského Kremlu a 
budov námořního přístavu v Soči.  
Tisk: ofset   
Zoubkování: rámcové 12 
Formát známky: 50х37 mm   
Formát aršíku: 100x100 mm 
Nominál známky: 50 R 
Náklad: 120 tis. aršíků 
FDC: 1 obálka s PR1 Moskva.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. 11. 2013   Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Olympijské zimní sporty»   
                      Серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи.                      (IV) 
          Олимпийские зимние виды спорта» (IV) 
Počet známek série: 3 
Námět: olympijské zimní sporty 
– biatlon, curling a lední hokej.  
Tisk: ofset se stříbrnou vrstvou 
a vylisovaným profilem 
sportovců.  
Zoubkování: hřeb. 11½:11½ 
Formát známek: 37х37 mm 
Nominál známek: 25 R 
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Náklad: 560 tis. známek 
FDC: 3 obálky po jedné známce 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: 70 tis. TL 
 

 
 

15.11. 2013   XXII. zimní olympijské hry a XI. zimní paralympijské hry 2014                                            
                       v Soči. Legendy sportu  (I) 
                       XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние    
                       игры 2014 года в г. Сочи. Легенды спорта 
Aršík s 5 známkami    
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Námět: Vydání je věnované slavným olympijským vítězům sovětské éry. Na známkách jsou 
vyobrazeni olympijští vítězové Jevgenij Grišin, Ludmila Pachomovová, Vladimír Melanin, 
Alexander Ragulin a Anatolij Firsov. Na aršíku mezi známkami jsou sportovní legendy 
zachyceny při soutěžích či v hokejových duelech.     
Jevgenij Romanovič Grišin (Евгений Романович Гришин), (1931-2005) - rychlobruslař, 
čtyřnásobný olympijský vítěz. Dokázal na ZOH 1960 ve Squaw Valley obhájit dvě zlaté ze 
ZOH 1956 v Cortině na tratích 500m a 1 500m. Mistr Evropy 1956 ve víceboji, držitel 
bronzových medailí z mistrovství světa ve víceboji (1954 a 1956). 

Ludmila Alexejevna Pachomovová (Людмила Алексеевна Пахомова), (1946-1986) –  
krasobruslařka, která společně s  Alexandrem Gorškovem zvítězila na ZOH 1976 
v Innsbrucku v tancích na ledě, kde byly tance poprvé zařazeny do programu her. V letech 
1970-1976 získala tato dvojice 5 titulů mistrů světa a stejný počet titulů na evropských 
šampionátech. 
Vladimir Michajlovič Melanin (Владимир Михайлович Меланьин), (1933-1994) - 
biatlonista. První sovětský olympijský vítěz v biatlonu v roce 1964 na ZOH v Innsbrucku 
(závod na 20 km). Trojnásobný mistr světa v individuálním závodě na 20 km z let 1959, 
1962 a 1963.  

Alexander Pavlovič Ragulin (Александр Павлович Рагулин), (1941-2004) – hokejový 
obránce. Trojnásobný olympijský vítěz (1964, 1968, 1972). Desetinásobný mistr světa. 
Hrál v ruských hokejových klubech: Chimik Voskresensk a CSKA Moskva. Na MS 1966 byl 
vyhlášen nejlepším obráncem mistrovství a 5x byl členem All-star týmu mistrovství světa.  
Zúčastnil se legendární Super Series "SSSR - Kanada" v roce 1972. 

Anatolij Vasiljevič Firsov (Анатолий Васильевич Фирсов), (1941-2000) - sovětský 
hokejista. Trojnásobný olympijský vítěz (1964, 1968, 1972). Osminásobný mistr světa. 
Hrál v moskevských klubech Spartak a CSKA. Nejlepší útočník MS 1967, 1968 a 1971, 
častý člen All stars týmů. Vítěz kanadského bodování na MS 1967, 1968, 1969, 1971. 
Jeden z nejlepších sovětských útočníků všech dob (koncem 60. let měl pověst i nejlepšího 
hráče světa). Po ZOH 1972 za nejasných okolností ukončil reprezentační kariéru a Super 
Series se uskutečnila bez jeho účasti.  
 

Tisk: ofset   
Zoubkování: rámcové 12:12, Formát známek: 32,5х32,5 mm 
Formát aršíku: 180x87 mm, Nominál známek: 15 R 
Náklad: 130 tis. aršíků 
FDC: 1 obálka s celým aršíkem a PR1 Soči, stejné s PR1 Moskva.    
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29.11. 2013   K Novému roku! Maskoti XXII. zimních olympijských her  
                       a XI. zimních paralympijských her 2014 v Soči 
                       С Новым годом! Талисманы XXII Олимпийских зимних игр  
                       и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 
Námět: Na poštovních známkách jsou vyobrazeni maskoti zimních olympijských a 
paralympijských her v Soči na pozadí pohádkové zimní scenérie. 
 

Tisk: ofset s výsekem polí samolepících známek   
Zoubkování: hřebenové 11½:11½ 
Formát známek: 36,5х29 mm 
Nominál známek: 20 R 
Známky tištěny v TL s 8 známkami (4x2). Mimo 
4 TL s jednotlivými známkami byl vydán ještě TL 
s 8 známkami, který obsahuje 2 série po 4 
známkách maskotů.  
Rozměr TL: 83x136 mm, Náklad: 85 tis. TL  
FDC: oficiálně byly Ruskou poštou vydány 4 
obálky s jednotlivými známkami a PR1 Soči, 
stejné s PR1 Moskva a PR1 Sankt Petěrburg. 
Existují také FDC s celými TL a PR1 Moskva.     

 
30.11. 2013  XXII. zimní olympijské hry 2014 
                      Soči. Olympijské sportovní objekty 
                      XXII Олимпийские зимние игры   
                      2014 года в Сочи. Олимпийские спортивные объекты 
Námět: Na aršíku s šesti známkami jsou sportovní objekty zimních olympijských a 
paralympijských her v Soči. Olympijský stadión Fišt «Фишт», Běžecký a biatlonový 
komplex Laura «Лаура», Komplex pro skoky na lyžích Ruské gorki «Русские горки», 
Ledový palác Balšoj «Большой», Palác zimních sportů Eisberg «Айсберг» a Ledová arena 
Šajba «Шайба»  
 

Tisk: ofset, Zoubkování: hřebenové 12:12½, Formát známek: 65х32,5 mm 
Rozměr aršíku: 160x140 mm, Nominál známek: 20 R, Náklad: 150 tis. TL  
FDC: 6 obálek s jednou známkou série a PR1 Soči, stejné s PR1 Moskva. 
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14.12. 2013   XXII. zimní olympijské hry  
                       a XI. zimní paralympijské hry 2014 v Soči. Legendy sportu  (II) 
                       XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние    
                       игры 2014 года в г. Сочи. Легенды спорта (II) 
Aršík s 5 známkami 
Námět: Druhé vydání známek Legendy sportu není věnované jen slavným olympijským 
vítězům sovětské éry, ale také zakladatelům olympijských a paralympijských her, jejichž 
jména jsou zapsána zlatým písmem v dějinách světového sportu. Na známkách jsou 
vyobrazeni olympijští vítězové Klaudija Bojarskich, Vsevolod Bobrov a Taťána Averina. 
Zakladatel OH Pierre de Coubertin a zakladatel paralympijských her Ludwig Guttmann.  
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Klaudia Sergejevna Bojarskich (Клавдия Сергеевна Боярских), (1939-2009) - lyžařka. Na 
ZOH 1964 v Innsbrucku získala 3 zlaté v běhu na lyžích na 5 km, 10 km i ve štafetě. Na 
mistrovství světa 1966 v Oslu vyhrála závod na 10 km, na poloviční trati získala stříbro a 
byla členkou vítězné štafety na 3x5 km. 

Vsevolod Michajlovič Bobrov (Всеволод Михайлович Бобров), (1922-1979) - fotbalista a 
hokejista. S hokejovou reprezentací Sovětského svazu získal zlatou olympijskou medaili na 
ZOH 1956. Na mistrovství světa získal jedno zlato (1954) a dvě stříbra (1955 a 1957). Byl 
kapitánem fotbalové i hokejové reprezentace. V letech 1972-1974 působil jako trenér u 
sovětské hokejové reprezentace.  

Taťana Borisovna Averina (Татьяна Борисовна Аверина), (1950-2001) – rychlobruslařka. 
Na ZOH 1976 v Innsbrucku získala zlaté medaile na tratích 1000 a 3000 m, bronzové 
medaile vybojovala na tratích 500 a 1500 m. Taťana se stala v roce 1978 mistryní světa ve 
víceboji.  

Pierre de Coubertin (1863-1937) - Obnovitel novodobých olympijských her. Na kongresu na 
pařížské Sorbonně 23. června 1894 byl založen Mezinárodní olympijský výbor a Coubertin 
se stal jeho generálním tajemníkem a o dva roky 
později předsedou.  

Ludwig Guttmann (1899-1980) - Organizátor 
prvních paralympijských her. Neurochirurg, který 
založil a vedl speciální kliniku pro léčbu vážných 
poranění páteře a míchy - první svého druhu na 
světě - v malé obci Stoke Mandeville severně od 
Londýna. Profesor Guttmann pocházel z 
hornoslezského města Toszeku. Svou lékařskou 
dráhu zahájil ve Vratislavi, od roku 1928 pak 
působil v Hamburku. S nástupem nacistů k moci 
přišel pro židovské lékaře zákaz praktikovat v 
nežidovských nemocnicích a profesor Guttmann se 
vrátil do Vratislavi, kde pracoval v místní židovské 
nemocnici. V roce 1939 s manželkou a dvěma 
malými dětmi uprchl do Velké Británie. Všichni jeho 
ostatní příbuzní zahynuli v koncentračních 
táborech. 
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Tisk: ofset, Zoubkování: rámcové 12:12, Formát známek: 32,5х32,5 mm, Formát aršíku: 
180x87 mm, Nominál známek: 15 R, Náklad: 130 tis. aršíků. 
FDC: 1 obálka s celým aršíkem a PR1 Soči, stejné s PR1 Moskva.    
 
24.1. 2014   Série «XXII. zimní olympijské hry v Soči. Olympijské zimní sporty»   
                     Серия «XXII Олимпийские зимние игры в Сочи.                       (V) 
             Олимпийские зимние виды спорта» (V) 
Počet známek série: 15 
Námět: olympijské zimní sporty   
Tisk: ofset se stříbrnou vrstvou  
a vylisovaným profilem sportovců.  
Zoubkování: hřeb. 11½:11½ 
Formát známek: 37х37 mm 
Nominál známek: 25 R 
Známky tištěny v TL s 15 
známkami a 1 kuponem (4x4).  
Formát TL: 168x168 mm 
Náklad: 115 tis. TL 
FDC: 5 obálek po třech známkách 
série a PR1 Soči, stejné s PR1 
Moskva a PR1 Sankt Petěrburg.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                   


