
Pokyny pro kategorii moderní filatelie 
 

Cílem kategorie moderní filatelie, o které se v poslední době někdy hovoří jako o „propagační třídě“, 
je zejména povzbudit sběratele mladého či moderního filatelistického materiálu, aby jej vystavovali 
na nejvyšší úrovni na výstavách FIP. Dalším cílem je ukázat poštovním správám, že existuje široká 
základna filatelistů, kteří sbírají a studují materiály vydané těmito poštovními správami během 
posledních 25 let, tj. přibližně od roku 1991 do současnosti.  
 
Výbor FIP nyní tuto kategorii zpřístupňuje na všech světových a specializovaných výstavách FIP pro ty 
moderní exponáty, které vyhovují oborovým řádům (SREV) tříd tradiční filatelie, poštovní historie a 
celin. V blízké budoucnosti je plánováno, že se kategorie moderní filatelie rozšíří i na třídy 
aerofilatelie, tematické filatelie a fiskální filatelie.  
 
Kvalifikované exponáty pro kategorii moderní filatelie musí obsahovat filatelistický materiál vydaný 
poštovními správami během přibližně posledních 25 let. Jedná se například o známkové série 
s filatelistickými tématy, které byly vydány v zásadě po roce 1991. Na dobu vydání vystaveného 
materiálu se však vztahuje určitá volnost a neplatí žádný svévolně stanovený limit říkající, že materiál 
vydaný před rokem 1991 nemůže být vystavován, a to za předpokladu, že většina exponátu kritéria 
kategorie moderní filatelie splňuje. 
 
Exponáty kategorie moderní filatelie budou posuzovány podle příslušných řádů SREV, které aktuálně 
platí pro výše zmíněné soutěžní třídy. Body se udělují následovně: 
 
Prezentace       5 bodů 
Zpracování (25) a význam (5)    30 bodů 
Znalosti a výzkum    35 bodů 
Stav a vzácnost     30 bodů 
Stav   (10) 
Vzácnost    (10) 
Obtížnost získání  (10) 
  Celkem                100 bodů 
 
Přidělení odpovídajícího počtu bodů bude odpovídat skutečnosti, že vystavený materiál moderní 
filatelie je hodný studia a v mnoha případech je obtížné jej získat, zpracovat a představit, neboť 
krátká doba od jeho vydání neumožňuje přesně zhodnotit jeho význam či vzácnost. 
 
Příslušné exponáty obdrží medaili FIP a budou zapsány do seznamu ocenění FIP. Exponáty, kterým 
bylo uděleno méně než 60 bodů, obdrží diplom za účast. 
 
V dohledné budoucnosti bude přijetí přihlášky do kategorie moderní filatelie na světových a 
specializovaných výstavách FIP závislé na doporučení národního komisaře a rozhodnutí organizačního 
výboru příslušné výstavy. Vystavovatelé mohou pro každý exponát žádat o 3 nebo 5 rámů. Přijetí 
přihlášek do kategorie moderní filatelie nevylučuje účast exponátů v jiných třídách. Pro exponáty 
z této kategorie budou platit všechny ostatní požadavky řádu IREX příslušné výstavy. 
 
 
 
 
 
 
 



Otázky a odpovědi: 
 
Otázka: Jaký je rozdíl mezi kategorií moderní filatelie a propagační třídou? 
 
Odpověď: Žádný – jde v podstatě o jedno a totéž. Moderní filatelie je nejnovější a poslední název pro 
kategorii přibližující moderní filatelistické emise v kratším formátu 3 až 5 rámů. 
 
Otázka: Proč exponáty z kategorie moderní filatelie dostávají medaile FIP, zatímco exponáty z třídy 
otevřené filatelie a jednorámové exponáty nikoliv? 
 
Odpověď: Témata exponátů z kategorie moderní filatelie představují vlastně součást již zavedených 
formálních tříd tradiční filatelie, poštovní historie a celin, které mají vlastní řády SREV. Další dvě 
kategorie jsou zcela odlišné, pokud jde o obsah a rozsah vlastních exponátů.  
 
Otázka: Stane se někdy kategorie pro moderní filatelii samostatnou třídou? 
 
Odpověď: Ne. Vzhledem k tomu, že exponáty jsou materiálem ze tříd tradiční filatelie, poštovní 
historie a celin, posuzovaným podle příslušných řádů SREV, mohou exponáty z kategorie moderní 
filatelie posuzovat jurymani akreditovaní FIP pro tyto třídy. 
 
Otázka: Může exponát z kategorie moderní filatelie obdržet velkou zlatou medaili? 
 
Odpověď: Z důvodu krátké doby od vydání exponátů jsou jejich vývoj a význam omezené, takže není 
možné splnit nároky na dosažení ocenění v podobě velké zlaté medaile. 
 
Otázka: Proč mít další kategorii exponátů? 
 
Odpověď: Je zde zájem o vystavování novějšího filatelistického materiálu na mezinárodní úrovni. 
Tento zájem projevují zejména začínající vystavovatelé a novější federace, které teprve začínají 
produkovat vystavovatele na úrovni FIP. 
 
Otázka: Může být v rámci kategorie moderní filatelie vystavena známková série, která byla poprvé 
vydána v roce 1985 a stále se používá? 
 
Odpověď: Exponáty z kategorie moderní filatelie zdůrazňují materiál vydaný v posledních přibližně 20 
letech. Nejde však o striktní časové pravidlo, a pokud většina materiálu do období posledních 20 let 
spadá, lze jej takto vystavit jako exponát z kategorie moderní filatelie. 


