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Korunovační  
klenoty

katalogové číslo: 0915
rok vydání: 2017

Mauritius  
v Česku

katalogové číslo: 0942
rok vydání: 2017

Potrubní  
pošta

katalogové číslo: 0935
rok vydání: 2017

200 let poštovní 
schránky

katalogové číslo: 0945
rok vydání: 2017
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Pozdrav předsedy Svazu českých 
filatelistů (SČF) 

Greetings from the President of the Union 
of Czech Philatelists (SČF)

Výstavou PRAGA 2018 pokračuje tradice světových výstav zahájená výstavou 
poštovních známek PRAGA 1962.  Rok 2018 je pro Českou republiku rokem 
významných výročí a událostí. Patří k nim 100. výročí vzniku Československé 
republiky, 100. výročí vydání první československé známky, 100. výročí založení 
Poštovního muzea, 100. výročí ukončení I. světové války a 25. výročí vzniku České 
republiky. Svaz českých filatelistů chce důstojně přispět k jejich uctění. Proto je 
příjemné konstatovat, že tradice zůstává zachována.

Cílem výstavy je propagace filatelie, rozvoj vzájemných vztahů a filatelistické 
kultury, spolupráce mezi filatelisty celého světa, prezentace kreativity a inovací 
při zpracování výstavních exponátů a také propagace virtuální filatelistické 
výstavy EXPONET. 

Návštěvami výstav a prohlídkami exponátů získávají jak filatelisté, tak i veřejnost 
zajímavé poznatky, ba i poučení. Dá se říci, že filatelie svým způsobem upřesňuje 
a obohacuje naše znalosti. PRAGA 2018 bude světovou přehlídkou výsledků 
dlouhodobé a cílevědomé práce a spolupráce filatelistů z celého světa, ale zároveň 
umožňuje porovnání úrovně sběratelských exponátů celého světa.

Přeji této mimořádné kulturně-společenské události plný úspěch.

Walter Müller
/ předseda Svazu českých filatelistů

The PRAGA 2018 Exhibition continues the tradition of the world stamp exhibitions 
started by PRAGA 1962 World Stamp Exhibition.  The 2018 Year represents many 
important milestones of the Czech Republic. We can count among them the 
centenary of the Czechoslovak independence, the centenary of the first Czechoslovak 
postage stamps, the centenary of the creation of Postal Museum, the centenary 
of WWI end and finally the 25th anniversary of declaration of the Czech Republic. 
Union of Czech Philatelists wishes to celebrate the important anniversaries 
in a respectable manner. It is my pleasure to say, the traditions continue until 
the current days.

The role of PRAGA exhibition is a promoting of the stamp collecting, development 
of philatelic relations and philatelic culture, co-operation among the stamp 
collectors, creativity and innovation in the philatelic exhibiting and promoting 
the EXPONET virtual philatelic exhibition.

The visitors will gain not only the philatelic experience, but also the new information 
and ideas. We can say that philately expands our knowledge and enrich everybody 
by his/her personal development. The PRAGA 2018 Exhibition is a presentation 
of the long-term work of the exhibitors as well as of the philatelic co-operation 
around the globe, it also serves for comparison of the philatelic exhibits originating 
from many countries of the world.

I do wish all the success to this cultural and social event.

Walter Müller
/ Chairman of the Union of Czech Philatelists
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Pozdrav viceprezidenta Mezinárodní 
filatelistické federace (FIP) Greetings from the F.I.P. Vice-President

Svaz českých filatelistů organizuje jednu z hlavních filatelistických událostí Evropy: 
Specializovanou světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2018, která proběhne 
od 15. do 18. srpna 2018, aby připomněla 100. výročí vydání první československé 
poštovní známky.

Již 10 let uplynulo od okamžiku, kdy v Praze proběhla poslední úspěšná výstava 
pod patronátem FIP a mnoho filatelistů z celého světa se již těší na návrat do 
tohoto města.

PRAGA 2018 představí výstavní třídy tradiční filatelie, poštovní historie, filatelistické 
literatury, fiskálních cenin, otevřenou třídu, třídu moderní filatelie a jednorámové 
exponáty (které byly na výstavě PRAGA 2008 jen experimentální třídou). 

Počínaje více než 60 zeměmi účastnícími se na výstavě a 2000 výstavních rámů  
se výstava PRAGA 2018 stane jednou z hlavních filatelistických událostí roku 
a Mezinárodní filatelistická federace (F.I.P.) má potěšení podpořit tuto událost svým 
patronátem.  

Jsem si jist, že výstava PRAGA 2018 bude velmi úspěšná a děkuji všem členům 
Organizačního výboru a všem národním komisařům za práci, kterou výstavě věnují.  

Praha, srdce Evropy, Vás očekává od 15. do 18. srpna 2018!

Bernard Jimenez
/ viceprezident FIP a konzultant pro specializovanou výstavu poštovních 
známek PRAGA 2018  

To celebrate the 100th anniversary of the first Czechoslovak stamp, the Union of 
Czech Philatelists will organize, from August 15 to 18, 2018, a major philatelic event 
in Europe: the specialized world stamp exhibition PRAGA 2018. 

It has been 10 years since the last FIP exhibition was successfully held in Prague and 
many collectors from all over the world are excited to come again.

PRAGA 2018 will present the classes of traditional philately, postal history, philatelic 
literature, revenues, open-class, modern philately and one-frame exhibits (which 
was an experimental class in PRAGA 2008). 

With more than 60 countries participating and close to 2 000 exhibit frames, this 
exhibition will be one  of the top philatelic events of the year and the Federation 
Internationale de Philatelie (F.I.P.) is very pleased to support and extend its 
patronage to PRAGA 2018. 

I am very confident that PRAGA 2018 will be a great success and I thank all 
the members of the Organising Committee and all the national commissioners 
for their work.

From August 15 to 18, 2018, Praga, the heart of Europe, is awaiting you!

Bernard Jimenez
/ FIP Vice-President and Consultant for PRAGA 2018 Specialized World Stamp Exhibition

2. /
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Pozdrav prezidenta Federace evropských 
filatelistických svazů (FEPA)

Greetings From the President of the Federation 
of European Philatelic Associations (FEPA)

Je mi potěšením pogratulovat Specializované světové výstavě poštovních známek PRAGA 2018 ke stému 
výročí vzniku Československé republiky, vydání první čs. poštovní známky, založení Poštovního muzea 
v Praze a ukončení První světové války, stejně jako k 25. jubileu založení České republiky.

Česká filatelie má impozantní historii mezinárodních výstav poštovních známek, která byla otevřena 
výstavou PRAGA 1938 a pak pokračovala výstavními akcemi konanými v létech 1955, 1962, 1968, 1978, 
1988, 1998 a 2008. Všechny tyto výstavy se staly milníky v rozvoji filatelie a zaznamenaly velký úspěch.  

Je výborné, že Česká republika opět hostí nejdůležitější filatelistickou akci roku a že výstava PRAGA 
2018 získala patronát Světové filatelistické federace FIP a uznání Federace evropských filatelistických 
svazů FEPA.  

Výstava PRAGA 2018 bude také hostitelem kongresu Federace evropských filatelistických svazů, jehož se 
zúčastní delegáti ze 44 států, kteří si užijí nejen společný pobyt v Praze, ale i setkání s dalšími filatelisty 
všech pěti kontinentů.  

I v 21. století platí filatelie za jedno z nejrozšířenějších hobby.  Co jí činí zajímavou ve srovnání s dalšími 
sběratelskými směry je skutečnost, že filatelie není jen shromažďováním poštovních známek, ale 
i nositelkou kultury, historie a přátelství mezi lidmi všech států světa. 

Jsem si vědom tvrdé a efektivní práce, kterou na realizaci výstavy odvádí její organizační výbor, Svaz 
českých filatelistů, Česká pošta, Poštovní muzeum, aukční dům Christoph Gärtner, kongresový hotel 
Clarion, Poštovní tiskárna cenin a samozřejmě i město Praha, jehož primátorka poskytla výstavě 
svou záštitu. 

Toto úsilí si zaslouží, abych jménem Federace evropských filatelistických svazů FEPA popřál 
organizačnímu výboru výstavy, zúčastněným institucím, partnerům, vystavovatelům, národním 
komisařům, jurymanům a návštěvníkům hodně úspěchů a nám všem pak skvělou výstavu PRAGA 2018.  

José Ramón Moreno
/ Prezident Federace evropských 
filatelistických svazů (FEPA)  

It is a pleasure for me to congratulate the Specialized World Stamp Exhibition PRAGA 2018 on the 
occasion of such important celebrations as the Centenaries of the establishment of the Czechoslovak 
Republic, of the issue of the first Czechoslovak stamp, of the establishment of the Postal Museum, of the 
end of the World War I and the 25th anniversary of the establishment of the Czech Republic.

Czech Philately has an impressive history of International Exhibitions:  PRAGA 1938 opened a series 
that continued in 1955, 1962, 1968, 1978, 1988, 1998 and 2008, all of them having enormous success and 
being milestones in the development of Philately. 

It is great that the Czech Republic is leading again the World Philately hosting the most important 
philatelic event of the year with PRAGA 2018 which has the FIP Patronage and the FEPA Recognition. 

PRAGA 2018 will also host the FEPA Congress, receiving Delegates from 44 European countries members 
of the European Federation that will enjoy of the get together in Prague with the other philatelist coming 
from the five continents.

On the 21st Century Philately continues still to be one of the biggest hobbies. And it had a particularity 
over other hobbies. This is that it involves not only stamps collecting but also culture, history and 
friendship amongst people of countries of all around the world. 

I know the hard and efficient work of collaboration amongst the Organizing Committee, the Union of 
Czech Philatelists, the Czech Post, the Postal Museum, Auktionshaus Christoph Gärtner, Congress Hotel 
Clarion Prague, PTC Praha Postal Printing House of Securities, and of course the City of Prague whose 
Mayor has provided the Patronage of the Exhibition.

These efforts well deserves that on behalf of FEPA, the Federation of European Philatelic Associations, 
I wish the Organizing Committee, the Institutions, Partners, Exhibitors, Commissioners, Jurors, and 
Visitors every success for a great PRAGA 2018.

 
José Ramón Moreno
/ President of FEPA
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Pozdrav prezidenta Mezinárodního svazu 
filatelistických autorů a novinářů (AIJP)

Greetings From the President of the World 
Association of Authors And Journalists in 
Philately (AIJP)

Vážení přátelé filatelistické literatury a výstavy PRAGA 2018,

byl jsem velmi potěšen zprávou o realizaci výstavy PRAGA 2018, jelikož se jedná o další příležitost 
k vystavení filatelistické literatury. 

Mezinárodní svaz filatelistických autorů a novinářů (AIJP) má k Praze zvláštní vztah, jelikož tato 
organizace byla v Praze založena skupinou entusiastických filatelistických novinářů a autorů v roce 
1962. Od té doby se na naší činnosti podílela řada českých autorů, z nichž jmenuji jen dva: pana 
Otto Hornunga, jednoho ze zakladatelů a AIJP prezidenta po celou jednu dekádu a pana Miroslava 
Langhammera, člena předsednictva AIJP, který zorganizoval nezapomenutelný kongres a výstavu 
filatelistické literatury v rámci výstavy PRAGA 2008.

Nikdy jsme na jejich přínos nezapomněli. Praha je nejen jedním z kulturních center Evropy, ale má svůj 
specifický šarm. Literatura, a to nejen filatelistická, zde byla vždy hodnocena velmi vysoko. Vzpomeňme 
třeba Franze Kafk y. Ale i filatelie byla vždy v tomto městě doma.

Jako Němec připomínám dlouholetou tradici německo-českých spolků v Praze a dalších městech dnešní 
České republiky. Víme, kolik bolesti a utrpění mnoha lidí přinesla destruktivní politika dřívějších 
generací a tato zkušenost nesmí být nikdy zapomenuta. Ale později se z této zkušenosti zrodila touha 
po svobodě a sebeurčení, jak jsem osobně zažil dne 20. srpna 1968 během své návštěvy Prahy jako 
mladý student.  

To vše mi zůstalo v živých vzpomínkách, když jsem se účastnil předchozích výstav PRAGA 
a filatelistických veletrhů konaných v tomto překrásném městě. Jsem si jistý srdečným uvítáním od 
našich místních přátel. Vše co mohu dnes udělat, je pozvat naše filatelistické autory, aby přišli a připojili 
se aktivní účastí k této pražské výstavě. Doufejme, že se zde setkáme i na příštím kongresu AIJP.

S pozdravem 

Wolfgang Maassen
/ Prezident Mezinárodního svazu filatelistických autorů a novinářů (AIJP)

Dear Friends of Philatelic Literature and of the PRAGA Exhibitions,

It was a great pleasure for us to hear the announcement of PRAGA 2018, all the more so since it is once 
again an occasion  for collectors to exhibit philatelic literature.

 The AIJP has a special relationship with Prague. It is in that city that the association was founded in 
1962 by enthusiastic philatelic journalists and authors. Since then Czech philatelists have been active 
members of our association. I mention but two names: Otto Hornung, founding member and President of 
the AIJP for ten years, and Miroslav Langhammer, board member of the AIJP, who played an active role 
in organizing an unforgettable AIJP congress and a literature exhibition on occasion of PRAGA 2008.

We have never forgotten those contributions full of merit. Prague is one of the cultural capitals of 
Europe with a special charm and flair. Literature – not only philatelic literature – has always had a high 
rank there. Just think of Franz Kafka. But philately has always had a home in that city as well.

As a German I may be allowed to recall the great tradition of German-Czech philatelic societies in 
Prague and in other cities of the Czech Republic. We all know that the disastrous and horrible politics 
of former generations inflicted much pain and suffering on ever so many people, and that must never be 
forgotten. But later emerged the absolute desire for liberty and self-determination which I could witness 
myself in Prague as a young student on 20 August 1968. 

All that stays alive in my memory, even if since those days I have had the opportunity of assisting or 
participating in numerous other PRAGA exhibitions and fairs in this beautiful city. So I am convinced 
that we will meet with a hearty welcome by our friends. All I can do today is to invite our philatelic 
authors: Come and join us and participate actively in this exhibition in Prague. Hopefully we will meet 
there for our next annual AIJP Congress.

Yours sincerely,

 
Wolfgang Maassen
/ President of AIJP 

4. /

/ 11/ 10



Find out more about other 
award-winning Czech stamps 
and where to buy them on 
www.ceskaposta.cz/praga-2018

Buy 
award-winning Czech stamps

This is not a binding proposal to conclude a contract. Availability of the products depends on the stock.

Karel Plicka (1894–1987) 
- Common Czech-Slovak Stamp

Catalogue number: A0575
Year of issue: 2008

1150 Years since the Arrival of Cyril  
and Methodius - Common Czech- 
Slovak-Vatican-Bulgarian Stamp

Catalogue number: A0767, Year of issue: 2013

Jan Jessenius - Common 
Czech-Slovak-Polish- 

Hungarian Stamp
Catalogue number: 0893 

Year of issue: 2016

Franz Kafka
Catalogue number: VZS12

Year of issue: 2013

Nature Protection 
Owls - Eagle Owl

Catalogue number: A0853
Year of issue: 2015

pritisk_vizual_A5.indd   105 24.1.2018   11:09:32

www.ceskaposta.cz/pritisky | tel.: 954 400 692 

Známky s přítiskem na výstavě PRAGA 2018

Nechte si přímo na výstavě vyrobit známky s vlastním přítiskem. Pro rok 2018 připravila 

Česká pošta pro vytváření přítisků nový tiskový list se slavným motivem Hradčan od 

Alfonse Muchy. A pouze na tiskové listy vyrobené přímo na PRAGA 2018 si budete moci 

unikátně nechat přidat na kupón také logo výstavy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dejte svému psaní t
vář
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Stručné představení Prahy

Založena 

8. století n.l.

Počet obyvatel (k 1.1.2017) 

1 280 000

Počet dlouhodobě žijících cizinců 

170 000

Počet městských obvodů 

Praha 1 – 10

Výměra 

496 km2

Nadmořská výška 

177–399 m n. m.

Počasí srpen – průměrné hodnoty teploty 

minimum 13,0 °C 
maximum 23,5 °C

Hlavní pamětihodnosti

•	 Pražský	hrad
•	 Karlův	most
•	 Staroměstská	radnice
•	 Staroměstské	náměstí
•	 Židovské	ghetto
•	 Příkopy,	Celetná	a Pařížská	ulice
•	 Obecní	dům
•	 Prašná	brána
•	 Národní	muzeum
•	 Národní	galerie	
•	 Národní	divadlo	
•	 Stavovské	divadlo
•	 Zoo	Praha
•	 Rudolfinum	–	Česká	filharmonie
•	 Vyšehrad
•	 Městské	hradby
•	 Betlémská	kaple
•	 Strahovský	klášter
•	 Anežský	klášter
•	 Břevnovský	klášter
•	 Petřín	a Kampa

5. /

Zdroj: www.wikipedia.org

Prague @ Glance

City Founded 

8th Century

Number of Inhabitants  (as at 1.1.2017) 

1.280.000

Number of Foreigners on Long-Stay 

170.000

Number of City Districts 

Prague 1 – 10

Size 

496 km2

Sea level 

177–399 m over sea level

August Weather – average temperatures  

minimum 13,0 °C / 55,4 °F  
maximum 23,5 °C / 74,3 °F

Main Sightseeings

•	 Prague	Castle
•	 Charles	Bridge
•	 Old	Town	Hall
•	 Old	Town	Square
•	 Jewish	Ghetto
•	 Příkopy,	Celetná	a Pařížská	Streets
•	 Municipal	House
•	 Powder	Tower
•	 National	Museum
•	 National	Gallery	
•	 National	Theatre
•	 Estates	Theatre
•	 Prague	Zoo
•	 Rudolfinum	&	Czech	Philharmonic	

Orchestra
•	 Vyšehrad
•	 City	fortification
•	 Bethlehem	Chapel
•	 Strahov	Monastery
•	 St.	Agnes	Convent
•	 Břevnov	Monastery	
•	 Petřín	Hill	&	Kampa	District

Source: www.wikipedia.org

Please refer to www.prague.eu for more visitors‘ information.
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Specializovaná světová výstava 
poštovních známek PRAGA 20186. /

Soutěžní výstavní třídy:
•	 Tradiční	filatelie		
•	 Poštovní	historie		
•	 Fiskální	ceniny		
•	 Jednorámové	exponáty	 

(tradiční,	poštovní	historie,	fiskální)
•	 Moderní	filatelie 

(tradiční a poštovní historie)
•	 Otevřená	třída
•	 Filatelistická	literatura

Místa konání výstavy PRAGA 2018:

Clarion Congress Hotel ****
www.clarioncongresshotelprague.com
Freyova	33,	Praha	9;	
GPS:		50°6‘38.627N,	14°30‘7.154E
stanice metra Vysočanská  

Poštovní muzeum Praha
www.postovnimuzeum.cz
Nové	mlýny	2,	Praha	1
GPS:	50.0922514N,	14.4285450E
stanice metra Náměstí Republiky 

Olympik Tristar ***
www.olympik.cz/cz/tristar-kontakt
U Sluncové	14,	Praha	8
GPS:		50°	5‘	55.398N,	14°	28‘	14.520E	
stanice metra Invalidovna 

Mucha Museum Praha
www.mucha.cz
Panská	7,	Praha	1
GPS:	50.0843172N,	14.4275172E	
stanice metra Náměstí Republiky či Můstek 

15. 11. 2017  
/ Termín zasílání přihlášek: národnímu 
komisaři	ČR	–	MUDr.	Bedřichu	Helmovi	
(helm.beda1@seznam.cz)

20. 2. 2018 
/ Rozhodnutí akceptace exponátu

15. 4. 2018  
/ Zaplacení	výstavních	poplatků

30. 4. 2018  
/ Termín přijetí exponátů fil. literatury  
(2 exempláře) na adrese :
Poštovní muzeum
Nové	mlýny	1239/2,	110	00	Praha	1

15. 8. 2018  
/ Otevření výstavy PRAGA 2018 

18. 8. 2018  
/ Ukončení výstavy

Více informací najdete na 
www.praga2018.cz

Mapa

Poštovní muzeum / Postal Museum Muchovo muzeum / Mucha Museum
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PRAGA 2018 Specialized World Stamp Exhibition

Competitive Exhibition Classes:
•	 Traditional	Philately
•	 Postal	History
•	 Revenues		
•	 One	Frame	Exhibits 

(traditional,	postal	history,	revenues)
•	 Modern	Philately	 

(traditional,	postal	history)
•	 Open	Class
•	 Philatelic	Literature

Místa konání výstavy PRAGA 2018:

Clarion Congress Hotel ****
www.clarioncongresshotelprague.com
Freyova	33,	Prague	9;	
GPS:		50°6‘38.627N,	14°30‘7.154E
Vysocanska metro station 

Postal Museum Prague
www.postovnimuzeum.cz
Nove	mlyny	2,	Prague	1
GPS:	50.0922514N,	14.4285450E
Námesti Republiky metro station 

Olympik Tristar ***
www.olympik.cz/cz/tristar-kontakt
U Sluncove	14,	Prague	8
GPS:		50°	5‘	55.398N,	14°	28‘	14.520E	
Invalidovna metro station

Mucha Museum Prague
www.mucha.cz
Panska	7,	Prague	1
GPS:	50.0843172N,	14.4275172E	
Námesti Republiky or Mustek metro stations

15. 11. 2017  
/ Deadline	for	sending	the	exhibit	
application to your national 
commissioner

20. 2. 2018 
/ Decision	about	acceptance/	rejecting	of	
an exhibit

15. 4. 2018  
/ Payment of participation fees

30. 4. 2018  
/ Receipt of the hard copies of philatelic 
literature (2 copies) at:
Postal	Muzeum,	Nove	mlyny	1239/2,	 
CZ	110	00	Prague	1,	Czech	Republic

15. 8. 2018  
/ PRAGA 2018 Opening 

18. 8. 2018  
/ Closure

Please refer to www.praga2018.cz 
for more information

Map

Olympik Tristar HotelClarion Congress Hotel
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Filatelistický veletrh EXPO7. /

Chcete se zúčastnit jako vystavovatel prodejního Expa v kongresovém centru hotelu Olympik?

Světová výstava PRAGA 2018 je akcí na nejvyšší filatelistické úrovni, proto počítáme i s účastí 
špičkových firem z oboru. K dispozici mají základní stánky o velikosti od 9 m², které si mohou 
vybavit podle vlastních požadavků.

Prodejní místo je možné objednat jen v kongresovém centru hotelu Olympik, v hotelu Clarion 
budou vystaveny pouze filatelistické exponáty. (ganarální partner Česká pošta a hlavní 
filatelistický partner výstavy, aukční dům Gärtner, budou mít zastoupení na obou místech).

Pozor, počet prodejních stánků je z kapacitních důvodů omezen!  Rezervujte si tedy, prosím, své 
místo včas!

Vystavovatelé se mohou ubytovat přímo v hotelu Olympik, kde se koná prodejní Expo, a to za 
speciální veletržní cenu.

Ceník výstavních ploch najdete na www.sberatel.info/praga2018 

Kontakt:  
Petr Jirásek 
Double Impact, V Zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 
tel.: 223 014 424 
mobil:  602 236 557 
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info 

EXPO Stamp Fair                                                                                   

Would you like to participate as an exhibitor in the Expo sales event in the congress Centre                           
of the Olympik Hotel?

The PRAGA 2018 World Stamp Exhibition is top-level philatelic event and we thus expect that 
leading firms in the field will be present at it as well. They will have at their disposal exhibition 
stands starting at 9 sq.m, which they will be free to equip and furnish at their discretion.  

A sales stand can be booked only in the congress center of the Olympik Hotel; there will be only 
not-for-sale items on display in the Clarion Hotel. (As general partners of the event, the Czech 
Post and Gärtner Auction House will be present at both venues).

Attention! For capacity reasons, the number of sales stands is limited, so book yours in time! 

Exhibitors can find accommodation directly in the Olympik Hotel, where the Expo sales event 
will take place, and for a special event price at that. 

You will find the list of prices of exhibition space at www.sberatel.info/praga2018 

Contact:  
Mr. Petr Jirasek 
Double Impact, V Zarezu 902/4, 158 00 Prague 5 
phone +420 223 014 424 
cell phone:  +420 602 236 557 
e-mail: jirasek.petr@sberatel.info 
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Klíčové rarity prezentované na výstavě 
PRAGA 2018 Partneři a patroni výstavy PRAGA 20188. / 9.	/
/ The Rarities Presented at PRAGA 2018 Exhibition

/ PRAGA 2018 Partners & Patrons

Bombay Cover odeslaný 
roku 1850 se dvěma 
známkami červeného 
Mauritia
/ 
Bombay Cover mailed 
in 1850 being franked 
with two Red Mauritius 
stamps

Červený a modrý Mauritius (s nápisem 
“Post Office”), 1847
/ 
Red & Blue “Post Office” Mauritius, 
1847 

Známka vydaná Českou poštou propagující 
výstavu PRAGA 2018 (2017)                                           
/ 
Czech postage stamp promoting PRAGA 2018 
Exhibition (2017)

Fédération 
Internationale de 
Philatélie  (F.I.P.)
www.f-i-p.ch 

Poštovní muzeum Praha
www.postovnimuzeum.cz 

Mucha Muzeum
www.mucha.cz  

Double Impact s.r.o.
www.sberatel.info

Pražský zpravodaj
www.prazsky-zpravodaj.cz

MARCO POLO 
INTERNATIONAL spol. s r.o.
www.marco-polo.cz  

PRAHA TV s.r.o.
www.prahatv.eu  

Středočeské muzeum Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz 

Poštovní tiskárna cenin, a.s.
www.ptcpraha.cz 

Clarion Congress Hotel
www.clarioncongress 
hotelprague.com  

EUROPRINTY, spol. s r.o.
www.europrinty.eu  

Český porcelán,  
akciová společnost
www.cesky.porcelan.cz 

Auktionshaus  Christoph Gärtner  
Oficiální aukcionář  
/ Official Auctioneer
www.auktionen-gaertner.de 

www.ceskaposta.cz

Federation of 
European Philatelic 
Associations 
www.fepanews.com 

Svaz českých  
filatelistů, z.s. (SČF)
www.informace-scf.cz

Generální partner 
/ General Partner
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Členové organizačního výboru PRAGA 
2018

Národní komisaři nominovaní pro 
výstavu PRAGA 201810. / 11. /

/ Members of PRAGA 2018 Organizing Committee / National Commissioners Appointed to PRAGA 2018 
Exhibition 

Vít Vaníček
Předseda  
/ Chairman
vanicek@praga2018.cz

Kozma Dashi
Albánie / Albania

Abdullah Al Shafi Majumder
Bangladéš / Bangladesh

Reinaldo E. de Macedo
Brazílie / Brazil

Luis Fernando Diaz
Kostarika / Costa Rica

Martin Tůma
Vedoucí výstavního odboru  
/ Head of Exhibition Dept.
tuma@praga2018.cz

Petr Fencl
Vedoucí filatel.odboru  
/ Head of Philately Dept.
fencl@praga2018.cz

František Beneš
Místopředseda  
/ Vice-Chairman
benes@praga2018.cz

Daneil Hugo Mello Teggia
Argentina / Argentine

Spas Panchev
Bulharsko / Bulgaria

David McLaughlin
Kanada / Canada

Ivan Librić
Chorvatsko / Croatia

Tomáš Mádl
Vedoucí obchodního odboru  
/ Head of Commercial Dept.
madl@praga2018.cz

Lubor Kunc
Generální sekretář  
/ Secretary General
kunc@praga2018.cz

Jiří Sedlák
Generální komisař  
/ Commissioner General
sedlak@praga2018.cz

John Dibiase
Austrálie / Australia

Alexander Ilyushin
Bělorusko / Belarus

Mao-Hsin Lin
Tchaj-wan / Chinese Taipei

Jose Raul Lorenzo
Kuba / Cuba

Bedřich Helm
Zástupce generálního komisaře  
/ Deputy Com. Gen.
helm.beda1@seznam.cz

Gerald Heschl
Rakousko / Austria

Jozef Ghys
Belgie / Belgium

Landu Ditona Odu François
Kongo / Rep. of Congo

Nicos Rangos
Kypr / Cyprus

Julius Cacka
Hospodář  
/ Head of Finance Dept.
cacka@praga2018.cz

Josef Chudoba
Vedoucí odboru inform. 
technologií  
/ Head of IT Dept.
chudoba@praga2018.cz

Kontaktní osobou pro dotazy je pan 
Lubor Kunc (kunc@praga2018.cz)

The contact person for any 
questions is Mr. Lubor Kunc  
(kunc@praga2018.cz)
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Jussi Murtosaari
Finsko / Finland

Jan Huys
Lichtenštejnsko / Liechtenstein

Bedřich Helm
ČR / Czech Republic

Tamaki Saito
Japonsko / Japan

Costas Chazapis
Řecko / Greece

John A. Cardona
Malta

Péter Dunai
Maďarsko / Hungary

Rishi Kumar Tulsyan
Nepál / Nepal

Tono D. Putranto
Indonésie / Indonesia

Hatim Al Attar
Omán / Oman

Claude Desarmenien
Francie / France

Eugenijus Uspuras
Litva / Lithuania

Henrik Mouritsen
Dánsko / Denmark

Kim Seong-Kwon
Korejská republika /                   
Republic of Korea

Carlos E. Rivera Grajeda
Guatemala 

 Salomón Rosenthal
Mexiko / Mexico

Pan Younghua´s
Čína / P. R. China

Arie Zonjee
Nizozemí / Netherlands

John H. Fitzsimons
Irsko / Ireland

Muhammad Aslam Zahid
Pakistán / Pakistan

Walter Bernatek
Německo / Germany

Jos Wolff, RDP
Lucembursko / Luxemburg

Teddy Suárez
Ekvádor / Ecuador

Ali Alrais
Kuvajt / Kuwait

Sergio Bendeck
Honduras

Jean Voruz
Monako / Monaco

Arni Gustafsson
Island / Iceland

Barry Scott
Nový Zéland /New Zealand

Hedy Faibel
Izrael / Israel

Roberto C. Eaton
Paraguay

Yvonne Wheatley
Velká Británie / Great Britain

Sinisha Pavleski
Makedonie / Macedonia (FYROM)

Mahmoud Ramadan
Egypt

Arvis Kenins
Lotyšsko / Latvia

Daniet Szeto
Hong Kong

Tomo Katuric
Černá Hora / Montenegro

Rajan Jayka
Indie / India

Ivar Sundsbö  
Norsko / Norway

Bruno Crevato-Selvaggi
Itálie / Italy

Henry Marquez
Peru
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Oleg Polyakov
Rusko / Russia

Zdzisław Wiatrowski
Polsko / Poland

Miroslav Bachratý
Slovensko / Slovakia

Fredrik Ydell
Švédsko / Sweden

Dmitry Frenkel
Ukrajina / Ukraine

Mohammadkamal Safdar 
Saudská Arábie / Saudi Arabia

Raul Leitão
Portugalsko / Portugal

Veni Ferant
Slovinsko / Slovenia

Jean-Marc Seydoux
Švýcarsko / Switzerland

Vesma Grinfelds
USA

Aleksandar Krstic
Srbsko / Serbia

Hussain R. Al–Ismail
Katar / Qatar

Emil Minnaar
JAR / South Africa

Koray Özalp
Turecko / Turkey

Patrick Choy
Singapur / Singapore

Leonard Pascanu
Rumunsko / Romania

Rafael Acuňa Castillo
Španělsko / Spain

Omar Mohammad Ahmad
Spojené arabské emiráty / United 
Arab Emirates

Generálním komisařem a kontaktní 
osobou pro národní komisaře je pan  
Ing. Jiří Sedlák (sedlak@praga2018.cz)

The Commissioner General & the contact 
person for the national comissioners is 
Mr. J. Sedlak (sedlak@praga2018.cz)

Exponet slouží filatelistům 
již od roku 2004!

/ Exponet Serves Since 2004 to the Stamp Collectors!

EXPONET je nesoutěžní výstava s více než 1.000 exponátů, jejímž cílem je propagovat 
filatelii a návštěvníkům být inspirací, poučením a v neposlední řadě i místem, kde mohou 
předvést výsledky svého sběratelského a studijního úsilí. Na rozdíl od klasických výstav, jsou 
zde exponáty umístěny trvale, aniž by docházelo k poškození vystavených dokladů, a jsou 
dostupné návštěvníkům z celého světa v klidu domova i na cestách. EXPONET proto obsahuje 
jak aktuálně existující exponáty, tak i exponáty vzniklé před určitou dobou, které již neexistují. 
Nachází se zde prostor i pro nahlášení odcizeného filatelistického materiálu a virtuální 
filatelistické výstavy. Tato platforma je užívána i pro publikování odborných textů či dokonce 
publikací, které jsou tak dostupné široké filatelistické veřejnosti. EXPONET je využíván i členy 
jury pro přípravu hodnocení skutečných exponátů na filatelistických výstavách. 

EXPONET is a non-competitive exhibition with more than 1.000 exhibits promoting the 
philately as well as inspiriting and instructing the visitors to create own stamp exhibits. 
EXPONET is an exhibitor ś instrument enabling the easy displaying of an collection to the 
philatelic public. In contrast to the physical stamp exhibitions, the exhibits are permanently 
placed at EXPONET without any damage to the exhibited materials being accessible to the 
visitors from around the world.  EXPONET contains both the currently existing as well as older 
no more existing exhibits, there is also a space to report the stolen philatelic material  or to 
organize the virtual philatelic exhibitions. The tool has been used for publishing the philatelic 
texts or even the philatelic books making the document available to the worldwide philatelic 
public. The jury members use EXPONET for preparation of judging the real exhibits at the 
philatelic exhibitions.

Navštivte www.exponet.info

Visit
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Výstavní pravidla – individuální 
pravidla výstavy (IREX)12. /

Článek 1 

CÍLE VÝSTAVY 

1.1 PRAGA 2018 je specializovaná světová 
výstava poštovních známek s patronátem FIP 
a s uznáním FEPA, konaná u příležitosti oslav: 

• 100. výročí vzniku Československé republiky 
(1918-2018), 

• 100. výročí vydání první československé 
známky, 

• 100. výročí ukončení I. světové války. 

Cílem výstavy je propagace filatelie, rozvoj 
vzájemných vztahů a filatelistické kultury, 
spolupráce mezi filatelisty celého světa, 
prezentace kreativity a inovací při zpracování 
výstavních exponátů a také propagace 
virtuální filatelistické výstavy Exponet 
(www.exponet.info). 

Článek 2 

ORGANIZÁTOR, DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 

2.1 Pořadatelem výstavy PRAGA 2018 je Svaz 
českých filatelistů, z.s., prostřednictvím k tomu 
účelu založeného Spolku Světová výstava 
poštovních známek PRAGA 2018, z.s. 

2.2 Výstava bude zahájena 15. srpna 2018 
a ukončena 18. srpna 2018 

2.3 Výstava se bude konat v Kongresovém 
hotelu Clarion v Praze, Freyova 945/33, Praha 
9 – Vysočany. K dispozici bude přibližně 1500 
výstavních rámů. 

výstavě alespoň pozlacenou medaili. Pro třídu 
4. (jednorámové exponáty) mohou být přijaty 
exponáty, které obdržely na národní výstavě 
minimálně 70 bodů. Pro ostatní třídy není 
požadována žádná kvalifikace. 

4.3 Nesoutěžní třídy: 

Přijetí exponátů do nesoutěžních tříd je vázáno 
na speciální pozvání Organizačního výboru. 

Článek 5 

VÝSTAVNÍ TŘÍDY 

5.1 Nesoutěžní třídy: 

A/ Čestný dvůr  

B/ Pozvané exponáty 

5.2 Soutěžní třídy: 

Třída 1. Tradiční filatelie 

A/ Československo – národní třída 

B/ Evropa 

C/ Amerika 

D/ Asie, Oceánie a Afrika 

Třída 2. Poštovní historie 

A/ Československo – národní třída 

B/ Evropa 

C/ Amerika 

D/ Asie, Oceánie a Afrika 

Třída 3. Filatelistická literatura 

A/ Filatelistické knihy a studie (vydané po 1. 
lednu 2014) 

B/ Filatelistické časopisy a periodika (vydané 
po 1. lednu 2017) 

C/ Katalogy (vydané po 1. lednu 2017) 

Článek 3 

PATRONÁT, UZNÁNÍ A PŘEDPISY 

3.1 PRAGA 2018 je specializovaná světová 
výstava s oficiálním patronátem Mezinárodní 
filatelistické federace FIP uděleným 74. 
kongresem FIP, který se konal dne 26. října 
2016 v Taipei, Taiwan. 

PRAGA 2018 se koná také s uznáním FEPA, 
uděleným kongresem FEPA , který se konal dne 
1. května 2016 v Portu, Portugalsko. 

3.2 Výstava PRAGA 2018 se řídí těmito 
předpisy: 

• všeobecné řády FIP pro výstavy (GREX), 

• všeobecná pravidla FIP pro hodnocení 
soutěžních exponátů na výstavách FIP (GREV), 

• speciální řády FIP pro hodnocení soutěžních 
exponátů na výstavách FIP (SREVs), 

• výstavní propozice PRAGA 2018 (IREX) 
(článek 3.10 řádu GREX). 

• V případě odchýlení od GREX, GREV nebo 
SREVs platí IREX. 

Článek 4 

PODMÍNKY ÚČASTI 

4.1 Soutěžní výstavní třídy: 

Přihlásit se mohou vystavovatelé, kteří jsou 
členy národních federací/společností/svazů 
Mezinárodní filatelistické federace FIP. 

4.2 Pro třídu 1. (TR), 2. (PH) a 7. (FSC) mohou 
být přijaty exponáty, které obdržely na národní 

Vystavovatel, který bude přihlašovat exponát 
ve třídě literatury, vyplní kromě přihlášky 
ještě samostatný „Informativní formulář pro 
filatelistickou literaturu“. 

Třída 4. Jednorámové exponáty 

A/ Československo – národní třída 

B/ Evropa 

C/ Amerika 

D/ Asie, Oceánie a Afrika 

Exponáty v této třídě musí vycházet z úzkého 
filatelistického objektu, který odpovídá 
rozsahu jednoho výstavního rámu. Není 
dovolen výběr z mezinárodně oceněného 
vícerámového exponátu  (5 nebo 8 rámů). 

Hodnocení bude provedeno na základě 
udělených bodů (60 – 100) a vystavovatel 
obdrží pouze diplom bez medaile. V případě 
hodnocení méně než 60 bodů bude uděleno 
potvrzení o účasti. 

Exponáty budou hodnoceny pouze ve třídách: 

- Tradiční filatelie (TR), viz Třída 1., 

- Poštovní historie (PH), viz Třída 2.,

- Fiskální ceniny (FSC), viz třída 7. . 

Vystavovatel je povinen uvést přesnou 
identifikaci exponátu v přihlášce, do které 
uvede třídu, do níž má být exponát zařazen 
(TR, PH, FSC). 

Třída 5. Moderní filatelie (21. století) 

Tato třída má povzbudit sběratele mladého 
filatelistického materiálu k jeho vystavení na 
nejvyšší úrovni a ukázat poštovním správám 
širokou základnu filatelistů, kteří sbírají 
a studují materiály vydané v 21. století (po roce 
2000). 
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Článek 8 

PŘIHLÁŠKY A PŘIJETÍ EXPONÁTU 

8.1 Vystavovatel vyplní pro každý exponát 
samostatnou přihlášku, kterou podá 
prostřednictvím národního komisaře 
příslušné země, jak je uvedeno v článcích 11 a 21 
řádu GREX. 

8.2 Organizační výbor má po poradě 
s konzultantem FIP právo přihlášku přijmout, 
nebo odmítnout bez oznámení důvodů. 

8.3 Správně vyplněné přihlášky současně 
s kopií plánu exponátu v jednom z úředních 
jazyků FIP budou předány prostřednictvím 
národních komisařů generálnímu komisaři 
nejpozději do 15. listopadu 2017. 

8.4 Vystavovatel může vystavovat svůj exponát 
pod pseudonymem. Jeho identita musí být 
známa Organizačnímu výboru (článek 16 řádu 
GREX). 

8.5 Oznámení o přijetí či nepřijetí, spolu 
s počtem přidělených rámů, obdrží 
vystavovatel prostřednictvím příslušného 
komisaře nejpozději do 20. února 2018. 

8.6 Národní komisaři vyberou výstavní 
poplatky od vystavovatelů a odešlou je 
Organizačnímu výboru do 15. dubna 2018. 

8.7 Každý exponát bude uveden ve výstavním 
katalogu pod názvem uvedeným v přihlášce. 

8.8 Pokud se název exponátu liší od původního 
názvu (bez ohledu na to, zda je o drobnou, 
nebo významnou změnu), musí být původní 
název také uveden v přihlášce. Dále v ní musí 
být uvedeno identifikační číslo exponátu FIP. 
Toto ID číslo je možné obdržet na sekretariátu 
příslušné federace. Sekretariát FIP každoročně 
zasílá národním federacím seznam ocenění 
a ID čísel současně s předpisem ročních 
členských příspěvků. 

Organizační výbor zřídil tuto třídu pro 
exponáty odpovídající speciálním směrnicím 
FIP pro třídu Tradiční filatelie a Poštovní 
historie. 

Exponát pro třídu Moderní filatelie musí 
obsahovat filatelistický materiál vydaný 
poštovními správami v 21. století. Jedná 
se například o poštovní známky a další 
dokumenty vydané po roce 2000. Nicméně 
v případě nutných souvislostí může exponát 
obsahovat i malé procento materiálu vydaného 
před rokem 2000. 

Exponáty třídy Moderní filatelie budou 
hodnoceny podle řádů SREVs vydaných FIP 
pro výše uvedené soutěžní třídy v daném čase. 

Přidělení odpovídajícího množství bodů 
bude odpovídat skutečnosti, že vystavený 
filatelistický materiál je hodný studia, je 
obtížné jej získat a jeho ucelená prezentace 
seznamuje  filatelistickou veřejnost s méně 
známými skutečnostmi, i když krátká doba od 
jeho vydání neumožňuje objektivně zhodnotit 
jeho důležitost či vzácný výskyt. 

Exponát obdrží odpovídající medaili a bude 
zařazen do seznamu FIP. Potvrzení o účasti 
bude uděleno v případě hodnocení méně než 
60 bodů. 

Přijetí přihlášky do třídy Moderní filatelie 
pro výstavu PRAGA 2018 bude závislé na 
doporučení národního komisaře a rozhodnutí 
Organizačního výboru výstavy PRAGA 2018. 

Přihlašovány mohou být pouze pětirámové 
exponáty a přijetí nevylučuje účast exponátů 
v ostatních třídách. 

Třída 6. Otevřená třída 

Třída 7. Fiskální ceniny 

Článek 9 

VÝSTAVNÍ POPLATKY 

9.1 Výstavní poplatek v nesoutěžní třídě 
nebude vybírán. 

9.2 Výstavní poplatek pro soutěžní třídy                           
(s výjimkou třídy 3. a 4.) je € 70 za rám. 

9.3 Výstavní poplatek ve třídě filatelistické 
literatury (třída 3.) je € 75 za exponát. 

9.4 Výstavní poplatek pro jednorámový 
exponát (třída 4.) je € 110. 

Článek 10 

MANIPULACE S EXPONÁTY 

10.1 V případě, že je exponát doručen pozdě 
nebo selže přepravce, nebo v případě, že 
velikosti listů nejsou v souladu s článkem 7.1, 
exponát nebude hodnocen a výstavní poplatek 
se nevrací. 

10.2 Každý list exponátu musí být 
v průhledném ochranném obalu a očíslován 
v pravém dolním rohu. 

10.3 Organizační výbor potvrdí přijetí 
exponátů vystavovateli prostřednictvím 
národního komisaře. 

10.4 Organizační výbor zašle obálky na listy 
exponátu a soupisku exponátu vystavovatelům 
prostřednictvím národního komisaře. 

10.5 Každý exponát bude doručen v oficiální 
obálce (jedna obálka pro jeden rám). Soupiska 
exponátu bude vložena do obálky pro první 
rám. 

10.6 Organizační výbor požaduje bez výjimky, 
aby exponáty byly doručeny národními 
komisaři. Osobní doručení exponátu 
vystavovatelem nebo jím pověřenou osobou 
nebude akceptováno. 

10.7 Vystavovatelé ve třídě Filatelistická 
literatura (třída 4.) musí zaslat dva exempláře 

Článek 6 

HODNOCENÍ EXPONÁTŮ A OCENĚNÍ 

6.1 Exponáty v soutěžních třídách budou 
hodnoceny jmenovanými hodnotiteli 
s akreditací FIP v souladu s principy 
uvedenými v řádech GREV a SREVs. 
Jakékoliv odchylky musí být odsouhlaseny 
předsednictvem FIP. 

Článek 7 

VELIKOST VÝSTAVNÍCH RÁMŮ A JEJICH 
PŘIDĚLOVÁNÍ 

7.1 Výstavní rámy pro výstavu PRAGA 2018 
budou o velikosti 97 cm x 120 cm. Rám pojme 
16 listů formátu A4 ve čtyřech řadách po 
čtyřech listech (4 x 4) vložených v průhledném 
ochranném obalu, nejvýše 295 mm vysokých 
a 245 mm širokých. Větší formáty listů mohou 
být přijaty, ale musí být v násobcích standardní 
velikosti a předem schváleny Organizačním 
výborem. 

7.2 Všechny exponáty musí být na bílých nebo 
světlých listech. 

Exponáty na tmavých nebo černých listech 
nebudou na výstavu přijaty. 

7.3 Jury musí mít k dispozici originál 
certifikátů, který se vloží na zadní stranu 
příslušného listu. V pravém dolním rohu 
výstavního listu bude uvedeno malé ©. 

7.4 Každému exponátu bude přiděleno 5 nebo 
8 výstavních rámů (s výjimkou tříd 3. a 4.) 
v souladu s články 6.3 a 6.4 řádu GREX. 

Pět rámů obdrží exponát, který získal alespoň 
pozlacenou medaili na národní úrovni. 

Osm rámů obdrží exponát, který získal na 
předchozích výstavách FIP alespoň velkou 
pozlacenou medaili. 
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Článek 15 

PRÁVA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU 

15.1 Má se za to, že každý vystavovatel, který 
podal přihlášku na výstavu PRAGA 2018, 
souhlasí s podmínkami uvedenými v řádu 
IREX. 

15.2 Organizační výbor má rozhodovací 
pravomoc ve věcech, které nejsou upraveny ve 
směrnicích FIP nebo v tomto řádu IREX, a jeho 
rozhodnutí je konečné. 

15.3 Organizační výbor si vyhrazuje 
právo na změnu řádu IREX po konzultaci 
s konzultantem FIP. V takovém případě budou 
vystavovatelé neprodleně informováni buď 
přímo, nebo prostřednictvím národního 
komisaře. 

Článek 16 

SOUHLAS S TĚMITO PROPOZICEMI 

16.1 Podepsáním přihlášky vystavovatelem 
se považuje za důkaz vyjádření souhlasu se 
zněním řádů IREX, GREX, GREV a SREVs. 

16.2 V případě jakýchkoliv nejasností v textu 
vzniklých překladem je rozhodující znění 
v angličtině. 

16.3 Pro řešení případných právních sporů jsou 
závazné právní předpisy ČR a případné právní 
spory budou řešeny příslušnými soudy v ČR. 

Článek 17 

KONTAKTNÍ ADRESY 

17.1 Generální sekretář: Lubor Kunc,  
e-mail: kunc@praga2018.cz 

17.2 Generální komisař: Jiří Sedlák,  
e-mail: sedlak@praga2018.cz 

17.3 Konzultant FIP: Bernard Jimenez, 
viceprezident FIP, e-mail:  
b.m.jimenez@wanadoo.fr 

každého titulu nejpozději do 30.dubna 2018                           
z důvodu předběžného hodnocení. Tyto 
exempláře se nevrací. Periodika mohou být 
vystavena pouze jako kompletní ročník. 
Jednu sadu exponátu si ponechá Svaz českých 
filatelistů, druhá bude zaslána FIP. Poštovné 
hradí Organizační výbor. 

10.8 Adresa pro zasílání exponátů filatelistické 
literatury bude včas sdělena Organizačním 
výborem. 

Článek 11 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ EXPONÁTŮ 

11.1 Montáž a demontáž exponátů zajistí 
Organizační výbor. V případě, že vystavovatel 
nebo 

národní komisař požádá o spoluúčast při 
montáži nebo demontáži, Organizační výbor 
určí způsob a podmínky, za kterých to může 
být provedeno. 

11.2 Vystavovatel nebo národní komisař platí 
veškeré náklady spojené s doručením exponátu 
na výstaviště, stejně jako náklady na převzetí 
exponátu po ukončení výstavy a jeho dopravu 
zpět vystavovateli. 

11.3 Doručení exponátů organizačnímu výboru 
a vrácení exponátů prostřednictvím Air Cargo 
není přípustné. 

11.4 Po demontáži a předání exponátu 
vystavovateli nebo národnímu komisaři 
nenese Organizační výbor odpovědnost za 
případně vzniklé problémy. 

11.5 Požadavky na vrácení nebo demontáž 
exponátu v průběhu výstavy nebudou 
akceptovány. 

Článek 12 

CELNÍ ŘÍZENÍ 

12.1 Organizační výbor vynaloží veškeré 

17.4 Adresa stránek výstavy: 
www.praga2018.cz

přiměřené úsilí pro zajištění zjednodušeného 
postupu pro vstup exponátů do ČR s Celní 
správou ČR. Podrobnosti o řízení a případné 
požadavky budou oznámeny všem 
vystavovatelům prostřednictvím národních 
komisařů.  

Článek 13 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

13.1 Organizační výbor přijme veškerá 
přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti 
a zabezpečení všech exponátů od jejich přijetí 
po vrácení. Organizační výbor nicméně 
neodpovídá za ztrátu nebo poškození 
jakéhokoliv exponátu během jeho dopravy 
na výstavu a z výstavy, od přijetí do vrácení 
exponátu a během výstavy. 

13.2 Až Organizační výbor provede montáž 
exponátu, musí národní komisař zkontrolovat, 
zda jsou všechny listy a filatelistické 
materiály v pořádku. V případě, že některá 
položka chybí, musí národní komisař 
o této skutečnosti neprodleně informovat 
Organizační výbor. Národní komisař podepíše 
a předa Organizačnímu výboru potvrzení, že 
je nainstalovaný exponát v pořádku. Tento 
postup je třeba provést před dnem zahájení 
výstavy. Výjimku představuje případ, kdy byl 
exponát obdržen až po dni zahájení výstavy; 
v takovém případě bude toto potvrzení 
podepsáno a předáno při nejbližší příležitosti. 

13.3 Každý vystavovatel musí svůj exponát 
na vlastní náklady pojistit (článek 50.2 řádu 
GREX). 

Článek 14 

EXPERTNÍ SKUPINA (článek 45 řádu GREX) 

14.1 Expertní skupina bude jmenována 
Organizačním výborem po konzultaci 
s konzultantem FIP. 
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Exhibition Regulation – Individual Regulations 
(IREX)

Article 1

PURPOSE OF EXHIBITION

1.1 PRAGA 2018 is a specialized world stamp 
exhibition with the FIP patronage and the 
FEPA recognition, held on the occasion of 
celebrations of:

• the 100th anniversary of the establishment of 
the Czechoslovak Republic (1918-2018),

• the 100th anniversary of the issue of the first 
Czechoslovak stamp,

• the 100th anniversary of the end of the World 
War I.

The objective of the exhibition is to promote 
philately, to develop mutual relations and 
philatelic culture, to maintain cooperation 
among philatelists throughout the world, 
to present creativity and innovation when 
treating exhibits, and to promote the Exponet 
(www.exponet.info) virtual philatelic 
exhibition.

Article 2

ORGANIZATION, DATE AND VENUE

2.1 PRAGA 2018 is organized by Svaz českých 
filatelistů, z.s. (Union of Czech Philatelists) 
through the entity Spolek Světová výstava 
poštovních známek PRAGA 2018, z.s. (PRAGA 
2018 World Stamp Exhibition Association), 
established for this purpose.

2.2 The exhibition will open on 15th August 
2018 and close on 18th August 2018.

Article 4

CONDITIONS OF PARTICIPATION

4.1 Competitive Exhibition Classes:

Exhibitors who are members of national 
federations/societies/associations of the 
Fédération Internationale de Philatélie (FIP) 
are eligible for participation.

4.2 The following exhibits can be accepted: for 
Class 1 (TR), 2 (PH) and 7 (FSC) – exhibits that 
received at least a vermeil award at a national 
exhibition; for Class 4 (one frame exhibits) 
– exhibits that received at least 70 points 
at a national exhibition. No qualification is 
required for the remaining classes. 

4.3 Non-Competitive Classes:

Entries in non-competitive classes shall be 
by special invitation at the discretion of the 
Organizing Committee.

Article 5

EXHIBITION CLASSES

5.1 Non-Competitive Classes:

A/ Court of Honour

B/ Invited Exhibits

5.2 Competitive Classes:

Class 1. Traditional Philately

A/ Czechoslovakia – National Class

B/ Europe

C/ America

D/ Asia, Oceania and Africa

Class 2. Postal History

 A/ Czechoslovakia – National Class

 B/ Europe

2.3 The exhibition will be held at the Clarion 
Congress Hotel in Prague, Freyova 945/33, 
Prague 9 – Vysočany. Approximately 1,500 
exhibition frames will be available.

Article 3

PATRONAGE, RECOGNITION AND 
APPLICABLE REGULATIONS

3.1 PRAGA 2018 is a specialized world stamp 
exhibition with the official patronage of the 
Fédération Internationale de Philatélie (FIP) 
granted by the 74th Congress of FIP that was 
held in Taipei, Taiwan on 26th October 2016.

PRAGA 2018 will also be held with the FEPA 
recognition granted by the FEPA Congress that 
was held in Porto, Portugal on 1st May 2016.

3.2 The following regulations shall be 
applicable to PRAGA 2018:

• The General Regulations of the FIP for 
Exhibitions (GREX),

• The General Regulations of the FIP for the 
Evaluation of Competitive Exhibits at FIP 
Exhibitions (GREV),

• The Special Regulations for the Evaluation 
of Competitive Exhibits at FIP Exhibitions 
(SREVs),

• The Individual Regulations of PRAGA 2018 
(IREX) (Article 3.10 of GREX).

• Where IREX deviates from GREX, GREV or 
SREV’s, IREX shall apply.

 C/ America

 D/ Asia, Oceania and Africa

Class 3. Philatelic Literature

A/ Philatelic books and research papers 
(published after 1st January 2014)

B/ Philatelic magazines and periodicals 
(published after 1st January 2017)

C/ Catalogues (published after 1st January 
2017)

Exhibitors entering an exhibit in the Philatelic 
Literature Class are requested to fill in 
the separate “Philatelic Literature Exhibit 
Information Form“ in addition to the “Exhibit 
Application Form“.

Class 4. One Frame Exhibits

A/  Czechoslovakia – National Class

B/  Europe

C/  America

D/  Asia, Oceania and Africa

Exhibits in this class should be based on 
a narrow philatelic subject corresponding to 
the scope of one exhibition frame. An extract 
from a past International award winning 
multiple frame exhibit (5 or 8 frames) is not 
allowed. 

Evaluation shall be performed on the basis of 
awarded points (60 – 100) and the exhibitor 
shall receive only a certificate without a medal. 
The Certificate of Participation will be given to 
exhibits attaining less than 60 points.

Exhibits shall only be evaluated in the 
following classes:

- Traditional Philately (TR),                                     
see Class 1,

- Postal History (PH), see Class 2,

- Revenues (FSC), see Class 7.
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7.2 All exhibits must be mounted on white or 
coloured sheets.

No exhibit mounted on dark-coloured or 
black sheets will be accepted.

7.3 The original copy of Expertizing certificate 
must be placed at the disposal of the Jury by 
inserting it at the back of the page. A small 
letter © is to be denoted at the right bottom 
corner of the display sheet.

7.4 Every exhibit shall be allotted 5 or 8 
exhibition frames (with the exception of 
Classes 3 and 4) in accordance with Articles 6.3 
and 6.4 of GREX. 

Five frames shall be allotted to exhibits 
that obtained at least a vermeil award at the 
national level.

Eight frames shall be allotted to exhibits that 
obtained at least a large vermeil award at 
previous FIP exhibitions.

 

Article 8

APPLICATIONS AND ACCEPTANCE

8.1 Exhibitors shall fill in one Exhibit 
Application Form for each exhibit and submit 
it through the National Commissioner of their 
respective countries, as provided for in Articles 
11 and 21 of GREX.

8.2 The Organizing Committee, after 
consulting the matter with the FIP Consultant, 
shall have the authority to accept or reject the 
application without specifying the reason.

8.3 Exhibit Application Forms duly filled 
shall be submitted, together with a copy 
of the introductory page, in one of the 
FIP’s official languages, through the National 
Commissioners to the Commissioner General 
by 15th November 2017. 

8.4 Exhibitors may enter exhibits under                               
a pseudonym. However, their true identities 

The exhibitor is obliged to identify the exhibit 
exactly in the application form, in which the 
Class that the exhibit is entering (TR or PH) 
shall be designated. 

Class 5. Modern Philately (21st century)

The objective of this class is to encourage 
collectors of Modern Philatelic materials to 
exhibit at the highest level and to demonstrate 
to the Postal Administrations that there is an 
extensive body of philatelists who collect and 
study materials issued in the 21st century (after 
2000).

The Organizing Committee has made this class 
available for exhibits complying with the FIP 
special regulations for Traditional Philately 
and Postal History.

Qualifying exhibits for the Modern Philately 
must contain philatelic material issued by the 
Postal Administrations in the 21st century. 
These are, for example, postal stamps and 
other documents issued after 2000. However, 
the exhibit may include a small percentage of 
material issued prior to 2000 that is important 
and relevant to the exhibit.

Modern Philately exhibits will be judged 
according to the respective FIP SREVs 
currently in force for the above-mentioned 
competitive classes.

The distribution of the appropriate number 
of points shall correspond to the fact that 
the exhibited philatelic material is worthy 
of study, is difficult to acquire and that its 
comprehensive presentation introduces the 
philatelic public to less known facts, while the 
short passage of time since its issue makes it 
impossible to objectively judge its importance 
or rarity.

must be notified to the Organizing Committee 
(Article 16 of GREX). 

8.5 Notification of acceptance or rejection, 
together with the number of allotted frames, 
shall be sent to the exhibitor through the 
respective Commissioner no later than by 20th 
February 2018.

8.6 The National Commissioners shall collect 
the participation fees from the exhibitors and 
remit them to the Organizing Committee by   
15th April 2018.

8.7 Each exhibit shall be listed in the exhibition 
catalogue under its given title as stated in the 
application form.

8.8 When the title of the exhibit differs from 
the original title (irrespective of minor or 
major changes), the previous title of the 
exhibit must be also stated in the Exhibit 
Application Form. Furthermore, the exhibit 
identity number created by FIP must be stated. 
This ID number can be obtained from the 
secretary of the respective Federation. The FIP 
Secretariat circulates annually a list of Awards 
and ID numbers to the National Federations 
together with the annual membership fees due.

Article 9

PARTICIPATION FEE

9.1 There is no fee for Non-Competitive Class 
entries.

9.2 The participation fee for Competitive 
Classes (except for Classes 3 and 4) is € 70 per 
frame.

9.3 The participation fee for Philatelic 
Literature (Class 3) is € 75 per exhibit.

9.4 The participation fee for One Frame Exhibit 
(Class 4) is € 110.

The exhibit shall receive the appropriate medal 
and will be included in the FIP Awards records. 
The Certificate of Participation will be given to 
exhibits attaining less than 60 points.

Acceptance of entry into the Modern Philately 
Class for the PRAGA 2018 exhibition will be 
based on the recommendation of the National 
Commissioner and on the decision of the 
PRAGA 2018 Organizing Committee. 

Only five-frame exhibits can be entered 
and their acceptance will not preclude 
participation of the exhibits in other classes.

Class 6. Open Philately

Class 7. Revenues

Article 6

JUDGING OF EXHIBITS AND AWARDS

6.1 Exhibits in the Competitive Classes will be 
judged by the appointed and accredited FIP 
judges in accordance with the principles laid 
down in the GREV and SREVs. Any deviation 
in the judging system has to have the prior 
approval of the FIP Board.

Article 7

FRAME SIZE AND ALLOTMENT OF FRAMES 

7.1 The exhibition frames at PRAGA 2018 
shall be 97cm x 120cm. Each frame shall 
have a capacity for 16 A4 sheets (four sheets 
in four rows – 4 x 4) enclosed in a transparent 
protective cover no more than 295mm high 
and 245 mm wide. Larger sheet formats may 
be accepted but have to be in multiples of the 
standard size and approved in advance by the 
Organizing Committee.
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Article 13

SECURITY MEASURES

13.1 The Organizing Committee shall take all 
appropriate measures to ensure the security 
of the exhibits from arrival to return thereof. 
However, the Organizing Committee shall not 
be liable for any loss or damage to an Exhibit 
that might occur during the transportation to 
and from the exhibition; from receipt to return 
of the Exhibit; and during the exhibition.

13.2 After the exhibit is mounted by the 
Organising Committee, the National 
Commissioner is required to check that all 
pages and philatelic items are intact. In the 
event of any missing items, the National 
Commissioner must inform the Organising 
Committee immediately. A confirmation form 
shall be signed by the National Commissioner 
to be returned to the Organising Committee to 
confirm that the exhibit mounted is in order. 
This procedure is to be executed prior to the 
Opening day of the exhibition, except where 
an Exhibit is received after the Opening day 
when such report shall be made at the soonest 
opportunity.

13.3   Every exhibitor has to insure his or her 
exhibit at own expense (GREX Article 50.2).

Article 14

EXPERT GROUP (Article 45 of GREX)

14.1 An Expert Group will be appointed by the 
Organizing Committee after consultation with 
the FIP Consultant.

Article 15

RIGHTS OF ORGANIZING COMMITTEE

15.1 Every exhibitor applying to exhibit at 
PRAGA 2018 is deemed to have accepted the 
stipulations of the IREX.

Article 10

HANDLING OF EXHIBITS

10.1 In the event an exhibit is delivered late or 
the carrier fails, or in the event the sheet size 
does not comply with the provisions of Article 
7.1, the exhibit will not be judged and the 
participation fee shall not be refunded.

10.2 Each exhibit sheet shall be placed in 
a transparent protective cover and numbered 
in the lower right hand corner. 

10.3 The Organizing Committee shall certify 
the receipt of the exhibits to the exhibitors 
through the National Commissioner.

10.4 The Organizing Committee shall 
distribute exhibit envelopes and exhibit 
inventory forms through the National 
Commissioner to the exhibitors.

10.5 Each and every exhibit shall be delivered 
in the official envelope (one envelope per 
frame). The exhibit inventory form shall be put 
in the envelope for the first frame.

10.6 The Organizing Committee requires, 
without exception, that all exhibits be delivered 
by the National Commissioners. Personal 
delivery of the exhibit by the exhibitor (or by 
a person authorized by the exhibitor) shall 
not be accepted. 

10.7 Exhibitors in the Philatelic Literature 
Class (Class 4) must send two copies of each 
title no later than by 30th April 2018 in order 
that preliminary judging may take place. None 
of these copies are returnable. Periodicals may 
be exhibited as a complete volume only. One 
set of the exhibits will be kept by the Union of 
Czech Philatelists and the other to be sent to 
FIP, mail charges to be borne by the Organizing 
Committee.

10.8 The address to which Philatelic Literature 
exhibits must be sent shall be communicated 
by the Organizing Committee in due time.

15.2 The Organizing Committee shall have the 
right to adjudicate any matters arising that are 
not covered by FIP Regulations or by this IREX, 
and its decisions shall be final.

15.3 The Organizing Committee shall have the 
right to revise the IREX after consultation with 
the FIP Consultant. In such case, exhibitors 
shall be promptly notified of any such revision 
either directly or through the National 
Commissioner. 

Article 16

ACCEPTANCE OF THESE REGULATIONS

16.1 By signing the Exhibit Application Form, 
the exhibitor shall be deemed to accept the 
stipulations of the IREX, GREX, GREV and 
SREVs.

16.2 In the event of any discrepancies in the 
text arising from translation, the English text 
shall prevail.

16.3 Any legal cases shall be governed by the 
legal regulations of the Czech Republic and 
settled by the relevant courts in the Czech 
Republic. 

Article 17

CONTACT ADDRESSES

17.1 Secretary General: Lubor Kunc,  
email: kunc@praga2018.cz

17.2 Commissioner General: Jiří Sedlák,  
email: sedlak@praga2018.cz

17.3 FIP Consultant: Bernard Jimenez,                                 
FIP Vice-President,  
email: b.m.jimenez@wanadoo.fr

17.4 Exhibition website: www.praga2018.cz

Article 11

MOUNTING AND DISMOUNTING OF 
EXHIBITS

11.1 The mounting and dismounting of the 
exhibits shall be undertaken by the Organizing 
Committee. In the event the exhibitor or the 
National Commissioner requests to participate 
in mounting or dismounting of his/her exhibit, 
the Organizing Committee shall determine the 
manner and conditions under which this may 
be undertaken.

11.2 The exhibitor or the National 
Commissioner shall pay for all costs associated 
with delivery of the exhibit to the exhibition 
site as well as with collecting the exhibit at the 
close of the exhibition and its transport back to 
the exhibitor.

11.3 Delivery of exhibits to the Organizing 
Committee and their return by means of Air 
Cargo is not allowed.

11.4 The Organizing Committee shall not be 
responsible for any problems occurred after 
dismounting of the exhibit or its handover to 
the exhibitor or the National Commissioner.

11.5 Request for return or dismounting of the 
exhibit during the exhibition period shall not 
be accepted.

Article 12

CUSTOMS REGULATIONS

12.1 The Organizing Committee shall make all 
reasonable effort in order to secure simplified 
customs procedures for entry of the exhibits 
to the Czech Republic with the Customs 
Administration of the Czech Republic. Details 
of the customs procedures and possible 
requirements shall be communicated to all 
exhibitors through the respective National 
Commissioners. 
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Vše o známkách České pošty a možnostech jejich zakoupení najdete na
www.ceskaposta.cz/praga2018

Toto reklamní sdělení není závazným návrhem k uzavření smlouvy. Dostupnost zboží je odvislá od skladových zásob.

PRAGA 2008: Společné vydání  
s Rakouskem – Spěšná pošta 1750

katalogové číslo: A0574, rok vydání: 2008

PRAGA 2008: Ledeburská zahrada
katalogové číslo: A0562, rok vydání: 2008

Historie výstav – PRAGA 1998 
katalogové číslo: A0171, rok vydání: 1998

Umělecká díla  
na známkách 
Paul Gauguin:  
Útěk (PRAGA 1998)
katalogové číslo: 0192
rok vydání: 1998

Umělecká díla  
na známkách  
František Kupka:  
Amorfa (PRAGA 1998)
katalogové číslo: 0191
rok vydání: 1998

Doplňte svou sbírku 
o speciální známkové emise vydané k předchozím výstavám PRAGA

pritisk a PRAGA 2018_vizual_A5.indd   2 24.1.2018   14:23:05

Svaz českých filatelistů
Union of Czech Philatelists
založen 1990 / founded 1990

Zapsaný spolek sdružující sběratele např.
•	 poštovních	známek	
•	 celin,	poštovně	prošlých	celistvostí	
•	 pohlednic
•	 poštovní	historie
•	 regionální	historie
•	 R-nálepek	a nálepek	APOST
•	 zásilek	polních	post
•	 zásilek	autopošt	a vlakových	pošt
•	 aerofilatelistických	celistvostí
•	 astrofilatelistických	celistvostí
•	 zásilek	polární	filatelie
•	 zásilek	olympijské	a sportovní	filatelie

•	 Společnost	sběratelů	čs.	a české	známky
•	 Společnost	sběratelů	knihtiskových	

známek
•	 Společnost	sběratelů	celin	s neoficiálním	

přítiskem
•	 Společnost	sběratelů	celin
•	 Společnost	přátel	Poštovního	muzea
•	 Společnost	aerofilatelie
•	 Společnost	teritoriální	filatelie
•	 Sekce	Známkové	země	Ruska
•	 Sekce	Polsko
•	 Sekce	USA	a OSN

•	 Odborná	společnost	komise	znalců
•	 Českomoravská	společnost	pro	

poštovní historii
•	 Sekce	Polní	pošty
•	 Společnost	sběratelů	R-nálepek
•	 Společnost	poštovní	historie
•	 Sekce	Kolky
•	 Sekce	Perfiny
•	 Odborná	společnost	Kosmos
•	 Odborná	společnost	Polární	filatelie
•	 Sekce	Doprava
•	 Olympsport

Více informací Vám podá sekretariát Svazu českých filatelistů
Opletalova 29, 110 00  Praha 1 (naproti Hlavnímu nádraží)

Tel.: 222 541 395  /  sekretariat@informace-scf.cz  / www.informace-scf.cz

Staňte se členy některého z klubů filatelistů v místě Vašeho bydliště, nebo členy celostátně 
působících odborných filatelistických společností. Speciální kluby pro mladé filatelisty!

Svaz českých filatelistů navazuje 
na své předchůdce, jejichž historie 
sahá až do roku 1887, kdy byl 
založen Český klub filatelistů 
v Praze. Roku 1926 se čeští 
a slovenští filatelisté podíleli na 
založení Mezinárodní filatelistické 
federace (F.I.P.) a v roce 1989 na 
ustavení Federace evropských 
filatelistických svazů (FEPA).
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Aukti onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bieti gheim- Bissingen
Tel. +49-(0)7142-789400 
www.aukti onen-gaertner.de

Aucti on Galleries Hamburg
vormals SCHWANKE GmbH | Kleine Reichenstr. 1
20457 Hamburg | Tel. +49-(0)40-337157
www.auction-galleries.de

Aukti onshaus Edgar Mohrmann & Co
Kleine Reichenstr. 1 | 20457 Hamburg
Tel. +49-(0)40-6894700
www.edgar-mohrmann.de  

COLLECTORS WORLD

PHILATELY, STAMPS, COINS & BANKNOTES

BIETIGHEIM | STUTTGART 
MÜNCHEN | HAMBURG

At all our locations we offer:

• FREE CONSULTATION 
• FREE VALUATION
• CONSIGNMENTS
• OUTRIGHT PURCHASE

Give us a call: 
+49-(0)7142-789400
Or contact us by mail: 
info@aukti onen-gaertner.de

Pr
ag

a 
Bu

lle
tin

 2
01

7

Christoph Gärtner

Meet us personally at our STAND and consign or sell directly to us!

Our upcoming aucti ons:
Auktionshaus 
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG

39th AUCTION 
February 8 - 9, 2018 /  banknotes & coins
February 20 - 23, 2018 / philately & picture postcards
Closing date for consignments: December 24, 2017

40th AUCTION 
June 5 - 6, 2018 / banknotes & coins
June 12 - 15, 2018 / philately & picture postcards
Closing date for consignments: April 15, 2018

SPECIAL AUCTION PRAGA 2018 
Philatelic Partner & Offi  cial Aucti oneer
August 16 - 17, 2018 / internati onal rariti es
Closing date for consignments: May 30, 2018

www.auktionen-gaertner.de                                                                                                                         

AUCTION GALLERIES Hamburg
vormals Schwanke GmbH

November 24 - 25, 2017 / 6. Aucti on
March 2 - 3, 2018 / 7. Aucti on
June 8 - 9, 2018 / 8. Aucti on
Closing date for consignments 2 months before each aucti on

www.auction-galleries.de                                                                                                                         

AUKTIONSHAUS EDGAR MOHRMANN & CO
Internat. Briefmarken-Aukti onen GmbH

210. Aucti on / May 8, 2018
Closing date for consignments 2 months before each aucti on

www.edgar-mohrmann.de


