
Světová výstava poštovních známek Praga 2008

Světová výstava poštovních známek se konala v Praze ve dnech 12.-14. září 2008 v průmyslovém
paláci na výstavišti v Holešovicích. Poslední světová výstava v Praze byla v roce 1988, je to vlastně

20. výročí minulé světové výstavy poštovních známek na našem území.

Pokusím se čtenářům trochu přiblížit tuto výstavu jako návštěvník i jako filatelista. Bylo totižopravdu
na co koukat. Instalováno přes 2 tisíce výstavních rámůa 528 exponátůod soutěžících z 61 zemí

světa. Odhadovaná návštěvnosti za 3 dny kolem 50.000 lidí. Potud trochu statistiky.

Největším magnetem byl samozřejmělegendami opředený MODRÝ MAURITIUS, který byl vystavený
společněs Červeným Mauritiem v Dvoraněslávy. Zde byla tak obrovská fronta, že návštěvníci čekali i

přes 4 hodiny! Já osobnějsem čekal kolem 2 hodin, ale to jsem byl jižve frontěasi 15 minut před
zahájením výstavy! V Dvoraněslávy kromězmíněných Mauritiůbyla z královské sbírky slavná obálka
s více známkami „Black penny“ z roku 1840, dále nádherné exponáty například Staroitalských států,

nebo Afghanistánu.

Fronta čekajících návštěvníků Modrý Mauritius fotografovaný
na Dvoranu slávy autorem článku

Vlastní výstava, která, jak jsem jižuvedl představovala 528 exponátůse sestávala ze 4 soutěžních kategorií:
Třída tradiční filatelie, třída poštovní historie, jednorámové exponáty a filatelistická literatura.

Podle počtu získaných bodůse udělovaly tyto medaile: Velká zlatá, zlatá, velká pozlacená, pozlacená, velká
stříbrná, stříbrná, postříbřená a bronzová.



Velkou zlatou medaili, cožpředstavovalo 95 bodůa více získalo celkem 22 exponátů. Nejvíce bodů, tj. 97
získaly 3 exponáty. Hugo Goeggel z Kolumbie za klasický Ecuador 1865-1872, Harvey Mirsky z USA za

exponát U.S. 1847 vydání a Knut Heister z Německa za exponát Venezuela 1790-1880.
Velkou zlatou medaili bohužel nezískal žádný vystavovatel z České republiky.

Zlatou medaili, cožpředstavuje 90 bodůa více získalo rovných 90 exponátů.
Zde se jižumístili i čeští filatelisté. Nejlepším z nich byl pan Otto Grosz, který vystavoval Československo
1918-1939 a získal za ně91 bodů. Další nášvystavovatel, který získal 90 bodůa zlatou medaili byl Miloš

Červinka za poštovní historii Děčínského regionu.

Velkou pozlacenou medaili získalo 115 exponátůza 85-89 bodů. Zde vyjmenuji alespoňnaše české držitele
této medaile: Václav Košťál, Bohumír Pospíšil, Pavel Bouda, Milan Kračmar, MilošHauptman, Zdeněk

Koupal, Miroslav Šťotka, Karel Špaček, Pavel Aksamit, Květa Vinklátová a Vladimír Munzberger.

Pozlacenou medaili získalo 113 exponátůza 80-84 bodů. Čeští držitelé této medaile jsou: Vladislav Beneš,
Antonín Šmíd, Ivana Šárová, Pavel Paščák, Jindřich Vomela, Pavel Hauzner, Miloslav Mann, Jaroslav

Maleček, Václav Svoboda, Jiří Sedlák, Josef Kotek, Jaroslav Petrásek a Petr Mazoch.

Velkou stříbrnou medaili získalo 67 exponátůza 75-79 bodů. Čeští držitelé jsou: Zdeněk Faber, Vladimír
Šimek, Jan Klim, Miroslav Langhammer, Jiří Černý, Lubor Kunc, Vladimír Babák, Petr Radosta, Josef

Svojitka, Petr Fencl, František Dusbábek, Václav Kopecký, Jaromír Klika, Svatopluk Petr a Pavel Aksamit.
Stříbrnou medaili získalo 47 exponátůza 70-74 bodů. Čeští držitelé jsou: Ladislav Procházka, Milan Ptáček,
Karel Holoubek, Ivan Vápenka, Josef Fronc, Radek Černý, Petr Langer, Jaroslav Čtvrtečka, David Schiller,

Josef Neumann, Ladislav Ondruška, Zdeněk Čmelík a Lubor Kunc.

Postříbřenou medaili získalo 34 exponátůza 65-69 bodů. Čeští držitelé jsou: Česká námětová společnost,
Jan Junk, Jan Pelikán, Jiří Horák, Česká pošta, Ladislav Olšina, Jan Kabelka a Emanuel Lukeš.

Bronzovou medaili získalo 15 exponátůza 60-64 bodů. Český držitel je Rudolf Chadim.

Kdyžvýsledky sečteme, bylo tedy uděleno celkem 503 medailí, cožznamená, že
25 exponátůzůstalo bez medaile. Ale musíme si uvědomit, že je to největší filatelistická soutěžna světě,

takže užjen samotná kvalifikace je velkým úspěchem. A výčet českých zástupcůje velmi slušný, i kdyžžádný
nedosáhl na nejvyšší stupeň. Musíme si uvědomit, že špičková filatelie je koníček velmi nákladný a cena

těchto exponátůmůže být i v milionech eur.

Všem výše oceněným byly předány medaile na slavnostním Palmáre (vyhlašování výsledků), které se konalo
v sobotu 13.9.2008 večer v Obecním doměna Vinohradech. Byl to další velký zážitek. Slavnostněpřipravený

sál s živou hudbou, stoly plné dobrot a atmosféra skutečné světověvýznamné události.

Byli přítomni národní komisaři a filatelističtí funkcionáři z celého světa. Předseda FIP (světová filatelistická
federace) pan Jos Wolff, který na výstavězastával funkcí honorárního prezidenta mezinárodní jury, pan Lumír

Brendl – prezident mezinárodní jury, generální komisařpan Bedřich Helm a další.



Slavnostní Palmáre v obecním doměna Vinohradech

Udělená medaile ze světové výstavy v Praze 2008

Současněs touto výstavou probíhala akce Sběratel 2008, cožje jedna z největších prodejních sběratelských
akcí na světě. Pořádá se každým rokem a letos byla spojena se světovou výstavou známek. V sále bylo

hodněfilatelistických firem i obchodníkůz celého světa, kde si sběratelé mohli doplnit svoje sbírky. Nabídka
všech možných materiálůbyla veliká. I zde bylo neustále plno, byl problém vůbec se k některým stánkům

dostat.

Za zmínku určitěstojí, že v rámci výstavy se pořádala celá řada schůzek a akcí v rámci filatelie, jako příklad
můžeme uvést schůzku sběratelůznámkových zemí Geophila – asociace sběratelůznámkových zemí celého
světa, kde byl jižk dispozici právěvydaný Filatelistický atlas Asie od Jiřího Marka. Tímto atlasem Jiří Marek

uzavřel celý svět, protože atlasy ostatních světadílůa organizací vydal v průběhu předchozích let. Tyto atlasy
jako celek by určitěbyly i ozdobou výstavy ve tříděliteratura.

Také musím napsat o propagaci exponátůna Internetu – EXPONET, kde je v současné doběumístěno
k prohlédnutí přes 400 exponátůz celého světa. Na tomto ojedinělém projektu mají zásluhu pánové Milan

Černík a Břetislav Janík.

Co říci závěrem? Každého filatelistu jistěpotěšil velký zájem návštěvníků, coždokládá, že zájem o tento
krásný koníček neupadá, ale podle mnoha mladých tváří je na vzestupu. Pro návštěvníky zase atmosféra

velké světové události, která zanechá dojmy na celý život.
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