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Příležitostná razítka  
Razítka prvního dne vydání jsou uvedena v přehledu se známkami, aršíky a sériemi.  
 
27.3. 2011   XXII. zimní olympijské hry v Soči  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Od 27.3.2011 byla v Moskvě, Saratově, Ufě, Čeljabinsku a 
Jekatěrinburgu používána uvedená příležitostná razítka. 
Existují poštovní zásilky také z  roku 2012 oražené těmito 
razítky. Do kdy byla razítka používána není známo. 

27.4. 2012   Maskoti XXII. zimních olympijských her  

Příležitostné razítko bylo používáno na hlavní poště v Soči 
(PSČ 354000) v den vydání obálky s originální známkou. 

od dubna 2012   XXII. zimní olympijské hry 2014  
Příležitostná razítka byla používána na hlavní poště v Soči a 
v Novosibirsku.  

 

 

 

 

 

 

 
 

25.9. 2012  500 dní do zahájení XXII. ZOH 2014 

Příležitostná razítka byla používána na hlavních poštách v Soči, Moskvě a 
Novosibirsku. Ve stejný den byla vydána dopisnice s přítiskem 500 dnů do zahájení 
ZOH. O měsíc později byla vydána dopisnice s přítiskem 500 dnů do zahájení 
zimních paralympijských her, ale žádné příležitostné razítko nebylo 25.10. 2012 
používáno. 
 

7.10. 2013 – 6.2. 2014   Olympijská štafeta 

Olympijská štafeta navštívila všech 83 územních subjektů Ruské federace. 21 
republik, 9 krajů, 46 oblastí, 1 autonomní oblast, 4 autonomní okruhy a 2 federální 
města. Bylo používáno celkem 87 příležitostných razítek, v převážné většině 
v administrativních centrech subjektů Ruské federace. 
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Od prosince 2013 do 23.2. 2014  

bylo používáno na poštách v Soči příležitostné razítko k XXII. ZOH 
2014 v Soči, uprostřed s datovým můstkem. Přehled poštovních 
směrovacích čísel pošt, kde bylo razítko používáno: 354000, 354002, 
354003, 354008, 354022, 354024, 354030, 354037, 354040, 
354054, 354055, 354065, 354067, 354068, 354071, 354340, 
354348, Krasnaja Poljana 354382 a 354392.. 
Další razítka byla používána na poště 354349 v Soči: 
Hlavní mediacentr, Dům fanoušků sborné Ruska, Pobřežní vesnice  
Na poště 354392 v Krasnoj Poljaně byla používána razítka: 
Horská vesnice, Doplňková horská vesnice 

  

7.2. 2014 Zahájení XXII. zimních olympijských her 2014 v Soči  

Příležitostná razítka byla používána v den zahájení XXII. ZOH na hlavní poště 
354000 v Soči a také na poště 685000 v Magadanu. 

 
 
 
 

14.2. 2014   Dům fanoušků týmu Ruska 

Další dvě příležitostná razítka byla používána v únoru 2014 na poště 354349 v Soči 
 
7.2. – 23.2. 2014   Příležitostná razítka druhy sportů 
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V průběhu ZOH byla razítka druhy sportů používána na více poštách v Soči. Mimo hlavní 
poštu 354000 byla razítka používána na poštách 354340 – Hotel MOV, 354349 – Hlavní 
mediacentr, 354349 – Pobřežní vesnice, 354349 – Dům fanoušků týmu Ruska. V Krasnoj 
Poljaně pak na poštách 354392 – Horská vesnice, 354392 – Doplňková horská vesnice. 
Uvádíme pro srovnání otisky razítka s piktogramem biatlon ze všech pošt, která razítka 
druhy sportů používala: 

   
 Celkem bylo  používáno 7 sad  
 po 15 razítkách s jednotlivými   
 druhy  sportů, což  je  celkem  
 105 různých razítek. 
 
 
 

23.2. 2014   Zakončení XXII. zimních olympijských her 2014 v Soči 

Příležitostné razítko modré barvy bylo používáno na hlavní poště v Soči.     
 

7.-16. 3. 2014   XXII. zimní paralympijské hry 2014 Soči  

Podobně jako při ZOH byla používána příležitostná razítka 
k paralympiádě na různých poštách v Soči: 354000, 354002, 354003, 
354008, 354022, 354024, 354030, 354037, 354054, 354055, 354065, 
354067, 354068, 354071, 354340, 354348, 354349 a Krásné Poljaně 
354382, 354392  
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Další razítka byla k dispozici na poště 354349 v Soči: Hlavní mediacentr, Dům fanoušků 
sborné Ruska a Pobřežní vesnice. Na poště 354392 v Krasnoj Poljaně byla používána 
razítka: Horská vesnice, Doplňková horská vesnice. 

 
Na poště 354340 v Soči bylo používáno razítko Hotel MOV 

 
7.-16. 3. 2014   Razítka druhy sportů 

V době konání XI. zimních 
paralympijských her v Soči bylo na 
hlavní poště 354000 používáno 6 
razítek druhy sportů. Další 3 sady těchto razítek byla 
k dispozici na poště 354349 v Soči - Hlavní mediacentr, 
Dům fanoušků týmu Ruska a Pobřežní vesnice a 2 sady 
razítek používali na poště 354392 v Krasnoj Poljaně - 
Horská vesnice, Doplňková horská vesnice.  

 
 
 
 
 

 
Rozdíly u jednotlivých používaných sad razítek můžete vidět na razítku 
para alpské lyžování.    

 
 

16.3. 2014   Zakončení XI. zimních paralympijských  

                     her 2014 v Soči 
 
 
 
 
 
Připravil a zpracoval: -jpb- 


