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Světový pohár FIFA 2018 Rusko 
 
 

První fotbalové vlaštovky k MS 2018 v Rusku byl název článku ve Zpravodaji Olympsportu 
č. 168 loni v březnu, kde jsme publikovali první vydání Ruské pošty k MS 2018. 

Dnes máme po skončení kvalifikace, naši fotbalisté se na MS neprobojovali, takže 
šampionát můžeme příští rok sledovat v klidu a bez nervů. Smůlu měli i fotbalisté 
Slovenska, kteří i když skončili na druhém místě ve skupině, které prakticky zajišťovalo 
účast v baráži o MS, tak o baráž přišli jako tým s nejhorší bilancí z týmů na druhých místech. 
My si teď můžeme také v klidu projít to, co Ruská pošta vydala k MS 2018 od výše 
publikovaného článku vloni ve Zpravodaji. 
 

28.10.2016   Legendy ruské kopané I. 
Poštovní známky zobrazují fotbalisty, kteří 

získali velkou popularitu a proslavili sovětský 
a ruský fotbal v mezinárodním měřítku. 

 

Viktor Maksimovič Bannikov (1938-2001) -
brankář, trenér. Účast-
ník turnaje světového 
poháru v roce 1966. 
Stříbrný medailista z 
ME v roce 1972. 
 
 
 

Konstantin Ivanovič Beskov (1920-2006) - 
přední trenér národního 
týmu SSSR. 
Pod jeho vedením 
získal národní tým 
stříbro v roce 1964 v 
Poháru evropských 
národů UEFA (ME v 
kopané), bronz na 

Hrách XVI. olympiády a zúčastnil se turnaje 
světového poháru v roce 1982. V roce 2004 
získal od FIFA Řád za zásluhy. 
 

Nikolaj Gavrilovič  Latyšev (1913-1999) - 
Rozhodčí mezinárodní a 
světové kategorie. 
Člen výboru rozhodčích 
FIFA a rozhodčí finále 
světového poháru v ro-
ce 1962. Držitel Zlaté 
píšťalky FIFA. 
 

 

Slava Kalistratovič Metreveli (1936-1998) -
útočník, trenér. Účast-
ník turnaje světového 
poháru v roce 1962, 
1966 a 1970, Mistr 
Evropy (vítěz poháru 
evropských národů 
UEFA) z roku 1960. 
Hlavní stadión v Soči 

nese jeho jméno. 

Nikolaj Petrovič Morozov (1916-1981) - 
Střední záložník, trenér národního týmu SSSR v 

letech 1964-1966. Pod 
jeho vedením se 
národní tým účastnil 
turnaje světového 
poháru v roce 1966, 
kde získal čtvrté 
místo a dosáhl 
nejlepšího výsledku 

v historii sovětské a ruské kopané. 
 

Igor Aleksandrovič Netto (1930-1999) - 
záložník, kapitán 
národního týmu SSSR, 
trenér. Účastník turnajů 
světového poháru v 
roce 1958 a 1962, 
olympijský vítěz z roku 
1956, vítěz Poháru 
evropských národů 

UEFA v roce 1960.   

Galimzjan Salichovič Chusajnov (1937-
2010) – útočník, 
trenér. Účastník 
turnajů světového 
poháru v roce 1962 a 
1966, stříbrný 
medailista ME v roce 
1964. 
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   Celá série byla vydána v tiskovém listu 
(4x4, 7 známek a 9 kupónů), jednotlivé 
známky série na FDC. V den vydání 
používala příležitostné razítko hostitelská 
města Světového poháru 2018: 
Jekatěrinburg, Kaliningrad, Kazaň, Moskva, 
Nižnyj Novgorod, Rostov na Donu, Samara, 
Saransk, Sankt-Peterburg, Soči, Volgograd a 
dále ještě Krasnodar, kde se žádný zápas 
šampionátu nebude konat. 
 

28.10.2016 Legendy ruské kopané II. 
 

Anatolij Andrejevič Baniševský (1946-1997) 
– útočník, trenér. 
Účastník turnaje 
světového poháru 
v roce 1966, stříbrný 
medailista ME 1972. 
 
 

 
Valerij Ivanovič 
Voronin (1939-
1984) – záložník, 
trenér národního týmu 
SSSR. Účastník turnajů 
světového poháru 
v roce 1962 a 1966,  
 

 

stříbrný medailista ME 1964 a čtvrtý na ME 1968. 
Stal se členem symbolického týmu World XI na 
turnaji světového poháru v roce 1962. 
 

Anatolij Michajlovič Ilyn (1931-2016) - 
útočník, trenér. 
Účastník turnaje 
světového poháru v 
roce 1958, olympijský 
vítěz z roku 1956. 
Vstřelil první gól v 
historii ME (ve 
čtvrtfinále Poháru 

evropských národů UEFA v roce 1960). 
 

Jevgenij Vasiljevič Rudakov (1942-2011) -
brankář, trenér. 
Stříbrný medailista z 
ME 1972, bronzový 
medailista z Her XX. 
Olympiády 1972 v 
Mnichově. 
 

 

Pavel Fjodorovič 
Sadyrin (1942-2001) 
- záložník, trenér 
ruského národního 
týmu 1992-1994. Pod 
jeho vedením se 
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národní tým účastnil turnaje světového poháru v 
roce 1994. 
Igor Leonidovič Čislenko (1939-1994) - 

záložník. Účastník 
turnajů světového 
poháru v roce 1962 a 
1966, stříbrný 
medailista ME UEFA v 
roce 1964. 
 
 

Albert Aleksejevič Šestěrňjov (1941-1994) - 
stoper, kapitán SSSR, 
trenér. Účastník turnajů 
světového poháru 
v roce 1962, 1966 a 
1970, stříbrný 
medailista ME UEFA v 
roce 1964. 

 
 

   Celá série byla vydána v tiskovém listu 
(4x4, 7 známek a 9 kupónů), jednotlivé 
známky série na FDC. V den vydání 
používala příležitostné razítko hostitelská 
města Světového poháru 2018: 
Jekatěrinburg, Kaliningrad, Kazaň, Moskva, 
Nižnyj Novgorod, Rostov na Donu, Samara, 

Saransk, Sankt-Peterburg, Soči, Volgograd a 
dále ještě Krasnodar, kde se žádný zápas 
šampionátu nebude konat. 
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28.6.2016   Stadióny II. 
Zápasy světového poháru FIFA 2018 se budou konat na 12 stadiónech v 11 ruských 
městech. První série Stadióny představila Olympijský stadión Lužniky, stadión Spartaku 
Moskva, stadión Fišt v Soči a stadión Kazaň aréna. Druhé vydání série poštovních známek je 
věnováno  těmto  stadiónům:  Volgograd Arena,  Jekatěrinburgská aréna,  Rostovská aréna 
a Samara Arena. 
 

        
   Volgograd arena je multifunkční stadión, který se nachází na břehu řeky Volgy. Harmonicky 

zapadá do městského panoramatu a doplňuje soubor Mamajev 
Kurgan. Při návrhu fasády projektanti zapracovali asociaci místní 
tradice tkaní z vinné révy a také téma úzce související s vojenskou 
historií města Volgograd.   
 

   Jekatěrinburgská aréna, 
největší sportovní areál Uralu se 
nachází v blízkosti historického jádra 

Jekatěrinburgu. Stadión je architektonickou památkou. Designe 
fasády je charakteristický pro sovětský neoklasicismus, stejně jako 
monumentální a dekorativní umění, vyjádřené v používání soch, váz 
a různých druhů bannerů. Před Světovým pohárem FIFA 2018 v 
Rusku probíhá rozsáhlá rekonstrukce stadiónu, která zachová historický architektonický komplex a 
lépe ho začlení do okolní dopravní infrastruktury. 
 

   Rostovská aréna se nachází na levém břehu řeky Don. Aréna představuje originální 
architektonické řešení - vitrážová fasáda se skládá z kovových 
konstrukcí a skla, což divákům umožní obdivovat nejkrásnější výhled 
na řeku. Stadión se stane centrem urbanizované krajiny, která 
spojuje kulturní, obchodní a nákupní a zábavní komplexy s objekty 
pro veslování. V budoucnu se plánuje využívat arénu k pořádání 
mezinárodních soutěží, kulturních a zábavních akcí, festivalů, 
koncertů a výstav. 

      Samara Arena, tento sportovní objekt se nalézá na jižním 
straně kopců pod vrcholem Petera (Sultanov) Bugor v severní části 
města. Aréna bude mít obrovskou kopuli o výšce 60 m. Fotbalové 
hřiště bude pod otevřenou oblohou, diváci budou schováni pod 
střechou. Po Světovém poháru FIFA 2018 v Rusku je na stadiónu 
naplánováno zřízení muzea týmu "Křídla sovětů", fitness centrum, 
taneční škola a dětské zábavní centrum. 

   Známky série Stadióny II. byly tištěny v 
arších o 8 známkách (4x2), vydány byly 4 
obálky FDC s příležitostným razítkem pošty 
101000 Moskva. Použití tohoto 
příležitostného razítka v jiném městě se 
nepodařilo zjistit. 
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29.7.2016    Rusko na fotbalovém MS II.  
 

   Sovětský svaz se stal členem Mezinárodní fotbalové federace (FIFA), rok po skončení druhé 
světové války - 25. června 1946. Poprvé národní tým Sovětského svazu hrál na VI. MS v roce 
1958 ve Švédsku. Sovětští či ruští hráči hráli celkem desetkrát na mistrovství světa. Nejlepším 
výsledkem je čtvrté místo, kterého dosáhli na mistrovství světa 1966 v Anglii. 
 

   Známka na známce je námět věnovaný Světovému poháru FIFA a jednotlivým účastem SSSR a 
Ruska na fotbalovém svátku. Druhá série „Rusko na fotbalovém MS" je k účastem v letech 1990, 
1994, 2002 a 2014. 

   XIV. Světový pohár FIFA se konal od 8. do 8. července 1990 v Itálii. 
Zúčastnilo se ho 24 týmů, celkově bylo odehráno 52 utkání. Šampionátu 
se v roce 1990 naposledy zúčastnil sovětský tým. Šampiónem se stal 
německý tým, který vyhrál finále s Argentinou 1:0. 
 

   XV. Světový pohár FIFA se konal od 
17. června do 17. července 1994 ve 
Spojených státech. Poprvé ve finálovém 
utkání nebyl zaznamenán ani jeden gól a 
o mistru světa rozhodly až pokutové kopy.  
Tím se stala Brazílie. 

 
XVII. Světový pohár FIFA se konal od 

31. května do 30. června 2002 v Jižní 
Koreji a Japonsku. Poprvé se závěrečný 
turnaj konal v Asii a současně ve dvou 

zemích. Na turnaji se zúčastnilo celkem 
32 týmů, národní tým Brazílie se stal 
popáté šampiónem, když porazila ve 
finále německý národní tým 2:0. 

 
XX. Světový pohár FIFA se konal od 

12. června do 13. července 2014 na 
stadiónech v Brazílii. Finálového turnaje 
se zúčastnilo 32 týmů. Mistrem světa se 

stalo Německo, když ve finále zvítězilo nad Argentinou 1:0.  
 

Známky série byly vydány ve čtyřblocích s textem na okraji, 
dále byly vydány 4 FDC a příležitostné razítko, které bylo 
používáno v 11 hostitelských městech a Krasnodaru. 
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25.11.2016    Losování Poháru Konfederace 2017 
K rozlosování Confederations Cupu FIFA 2017, který byl pro Rusko a některé stadióny jakousi 

generálkou na MS 2018, došlo v Kazani.  
Ruská pošta vydala k losování celinovou obálku s natištěnou známkou hodnoty A. Na obálce je na 

přítisku stylizovaný pohár Konfederace FIFA. Příležitostná razítka byla v den losování používána v 
Moskvě a Kazani. 

 
9.2.2017     Maskot MS v kopané 2018 

Kampaň na výběr oficiálního maskota 
světového poháru FIFA 2018 v Rusku 
začala v dubnu 2016. V první fázi ruští 
fanoušci vybrali deset kandidátů, pak 
studenti uměleckých vysokých škol 
dokončili postavy a poskytli jim vizuální 
podobu. Zvláštní porota pak vybrala tři 
finalisty - vlka, kočku a tygra. 21. října 
2016 skončilo otevřené hlasování, které 
vyvrcholilo v živém vysílání prvního 
kanálu. Byl vyhlášen vítěz a byl to vlk 
nazvaný Zabivaka. 

Ruská pošta vydala maskota na aršíku s 
jednou známkou nominální hodnoty 100 
rublů. Na obálce prvního dne vydání je celý 
aršík a příležitostné razítko bylo opět 
používáno v 11 hostitelských městech a 
v Krasnodaru. 
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9.3.2017    
Konfederační pohár 2017 

Konfederační pohár je fotbalová 
soutěž mezi národními týmy, která se 
koná pod záštitou FIFA v hostitelské 
zemi Světového poháru rok před 
hlavním turnajem. První konfederační 
pohár byl oficiálně organizován FIFA v 
roce 1997. Stal se nástupcem poháru 
krále Fahda, který se konal v Saúdské 
Arábii. Konfederační pohár FIFA 2017 
se v Rusku konal od 17. června do 2. 
července 2017 na stadiónech v Kazani, 
Moskvě, Petrohradu a Soči. 

Ruská pošta vydala ke konání 
Konfederačního poháru jednu známku, 
FDC a příležitostné razítko, které bylo 
používáno ve čtyřech hostitelských 
městech. Na známce i razítku je 
zobrazena hlavní trofej Poháru 
konfederace. Známky byly tištěny v 
bloku o 9 známkách (3x3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.8.2017     Stadióny III. 
 

   Ruská pošta v letošním roce vydáním série poštovních známek Stadióny III. završila představení 
fotbalových stadiónů, na kterých se budou v příštím roce hrát zápasy mistrovství světa. Poslední série 

Stadióny je věnována 
fotbalovým arénám v 
Kaliningradu, Nižném 
Novgorodu, Sankt-
Petěrburgu a Saransku. 
 

 Stadión Mordovija aréna v Saransku Stadión Nižnyj Novgorod 

Stadión Kaliningrad Stadión Sankt-Petěrburg 



107 
 

   Známky série Stadióny III. byly 
tištěny v arších o 8 známkách (4x2), 
vydány byly 4 obálky FDC s 
příležitostným razítkem pošty 101000 
Moskva. Stejné příležitostné razítko 
bylo také používáno na poštách 
236022 Kaliningrad, 603000 Nižnyj 
Novgorod, 190000 Sankt-Petěrburg, 
430005 Saransk. Ruská pošta má 
ještě v plánu vydat známkový sešitek, 
ve kterém budou poštovní známky s 
vyobrazením všech stadiónů.  
  

 
17.10.2017      Konfederační pohár FIFA 2017 
 

   Známka vydaná 9.3.2017 ke Konfederačnímu poháru FIFA 2017 
byla opatřena přetiskem s výsledkem finálového zápasu 1:0 a názvy 

zemí obou hlavních aktérů finále, 
týmů Německa a Chile. Na 
okrajích tiskového listu s 9 
známkami (3x3) jsou pak 
natištěny názvy zemí všech 
účastníků poháru. Přetištěna byla 
i původní nominální cena 35 rublů 
na 50 rublů, přetištěno takto bylo 
12 tisíc kusů tiskových listů.  
 

 
 
 
 
 
Informace z webu Rusmarka 
zpracoval  -jpb- 
 

Dokončení příště 
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Stručně na závěr:  1.                         4.                                   7. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
                                                               
                             5.                             9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6.                                       8. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Irsko, 27.7.2017, Světový pohár v rugby žen (Dublin, Belfast 9.-26.8.2017) 
2.-3. Norsko, 30.6.2017, Mistrovství světa v silniční cyklistice 
4. Holandsko, 16.8.2017, Šampiónky 2017 – vítězky ME v kopané žen 
5. Holandsko, 7.10.2017, Dirk Kuijt – fotbalista Feyenoordu Rotterdam 
6. Maďarsko, 2.10.2017, Florián Albert – 50 let od zisku Zlatého míče 
7. Chorvatsko, 1.12.2017, 50. Zlatá pirueta, krasobruslařské klání v Záhřebu 
8.-9. Kanada, 29.10.2017, 100 let klubu NHL Toronto Maple Leafs 

 

Do dnešního čísla přispěli: Václav Diviš, Radek Jásek, Laco 
Kajaba a Peter Osuský.    

Všem za to upřímně děkujeme a redakce se těší na další  
příspěvky i od Vás. 

 

   
Uzávěrka příštího čísla je 1. března 2018 

                                                      

 

Zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii 
při  České olympijské akademii Českého olympijského výboru 
a samostatné  odborné společnosti  Svazu Českých  filatelistů 
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Místopředseda  Josef KOČÍ, Okružní 7, 779 00 Olomouc                                    joseph.koci@seznam.cz 
Sekretář Václav DIVIŠ, Pavrovského 14, Praha 13                                       divis@olymp-sport.cz 
Redaktor Jan PETRÁS, U lesíčka 5, 620 00 Brno                                      petras.jan13@seznam.cz 
Knihovník    Radek JÁSEK, Havlíčkova 271, 281 21 Červené Pečky             radek.jasek@seznam.cz 


