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3. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Zimní olympiáda v Soèi 2014“

4. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Zimní paralympiáda v Soèi 2014“

Podle § 35 odst. 1 zákona è. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o poštovních
službách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, poštovní známky vydává Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Vydání
poštovní známky zveøejní Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR v Poštovním vìstníku.

3. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Zimní olympiáda v Soèi 2014“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 5. února 2014 pøíležitostnou poštovní známku nomi-
nální hodnoty 25 Kè Zimní olympiáda v Soèi 2014. Na známce je vyobrazen snowboardista. 

XXII. zimní olympijské hry se budou konat 7. až 23. února 2014 v ruském Soèi. Rozhodlo o tom hlasování
èlenù Mezinárodního olympijského výboru (MOV) v Guatemale 5. èervence 2007. Hry budou organizovány ve dvou
centrech, v pobøežním mìstì Soèi a v horském støedisku Krasnaja Poljana. 

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø a grafik Pavel Hrach, autorem rytiny FDC je
grafik a rytec Bohumil Šneider.

Známku o rozmìrech obrazové èásti 40 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové èíslo 797 a platí od 5. února 2014 do odvolání.

Praha 24. ledna 2014
Ing. Jiøí Øehola v. r.

øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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4. Vydání pøíležitostné poštovní známky „Zimní paralympiáda v Soèi 2014“

Ministerstvo prùmyslu a obchodu Èeské republiky vydá dne 5. února 2014 pøíležitostnou poštovní
známku nominální hodnoty 13 Kè Zimní paralympiáda v Soèi 2014. Na známce je vyobrazen sledge-hokejista. 

Poèátky paralympijských her jsou pøipsány neurologovi a neurochirurgovi profesoru Ludwigu Guttman-
novi, který se stal zakladatelem International Stoke Mandeville, her pro lidi s postižením pohybového aparátu.
Tyto hry byly vzorem pro paralympijské hry. První zimní paralympijské hry se konaly v roce 1976 v Örnsköld-
sviku ve Švédsku.

Na hrách IX. zimní paralympiády v ruském Soèi 2014 se bude soutìžit v pìti sportovních disciplínách:
alpském lyžování, biatlonu, bìhu na lyžích, Ice Sledge hokeji a curlingu.

Autorem výtvarného návrhu emise je akademický malíø a grafik Kryštof Krejèa, autorem rytiny FDC je
grafik a rytec Bohumil Šneider.

Známku o rozmìrech obrazové èásti 30 × 23 mm vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., plnobarev-
ným ofsetem v tiskových listech po 50 kusech. 

Známka má katalogové èíslo 798 a platí od 5. února 2014 do odvolání.

Praha 24. ledna 2014

Ing. Jiøí Øehola v. r.
øeditel odboru poštovních služeb
a služeb informaèní spoleènosti
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