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Vážení přátelé, příznivci fi latelie,

Klub fi latelistů 06 – 10 z  pověření Svazu českých fi latelistů je organizátorem 
2. česko-slovenské fi latelistické výstavy, která se uskuteční ve dnech 2.–5. června 2016 
v sále Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou. 

Žďárští fi latelisté navazují na dřívější výstavy klubové, propagační a oblastní, i  té 
dosud největší – Národní ŽĎÁR 2004, v  jejímž rámci se konala soutěžní výstava 
PREMIÉRA.

Klub každoročně organizuje ve žďárské výstavní síni Staré radnice výstavy grafi ckých 
děl, rytin a návrhů poštovních známek předních výtvarných umělců spojené 
s besedami a autogramiádami. Od roku 1993 představila svoji tvorbu téměř třicítka 
výtvarníků a rytců, mezi nimiž byli Josef Herčík, Josef Liesler, Miloš Ondráček, Oldřich 
Kulhánek, Vladimír Suchánek, Karel Franta a mnoho dalších. Grafi ci a rytci poštovních 
známek Bedřich Housa a Jiří Bouda přijali čestné členství v klubu a jsou častými hosty 
na různých klubových akcích. Ve dnech 13.–18. 1. 2001 byla otevřena výstava, na které 
se mohla veřejnost seznámit s vynikajícím úspěchem grafi ků a rytců Bedřicha Housy 
a Františka Horniaka v prestižní soutěži GRAND PRIX WIPA 2000 o nejkrásnější známky 
světa. Česká známka „Přadlena“ a slovenská „Krajina z Terchovej“ získaly 2. a 3. místo. 
Společná prezentace obou umělců u připomenutí tohoto úspěchu byla ve své podstatě, 
po rozdělení republiky, vůbec první česko-slovenskou výstavou, která představila české 
a slovenské umění poštovní známky. Slavnostního zahájení se,  mimo obou umělců, 
zúčastnili zástupci okresu a města, obou poštovních správ a fi latelistických svazů.  
Společenský dosah výstavy byl významný pro navázání partnerské spolupráce mezi 
naším klubem a slovenským KF 52 – 51 Plastika v Nitře. 

Žďárský klub fi latelistů, jako první v České republice, uspořádal v roce 1996 křest 
poštovní známky Zelená hora z emise „Krásy naší vlasti“ autorů ak. mal. Evy Haškové 
a rytce Martina Srba. Křest probíhal v historických prostorách žďárského kláštera za 
účasti obou autorů, zástupců okresu a města, GŘ České pošty, SČF a početné veřejnosti. 

Za společenské a kulturní aktivity spojené s popularizací fi latelie ve veřejnosti bylo 
našemu klubu roku 1999 Federací evropských fi latelistických svazů, jako jednomu 
z  prvních klubů v  Evropě, uděleno Čestné uznání a na slavnostním večeru v  Brně 
v březnu roku 2000 předáno nejvyššími představiteli FIP a FEPA .

Jsme přesvědčeni, že na připravované výstavě uvidíme mnoho zajímavých exponátů 
a předpokládáme, že bude stejně úspěšná jako obě první předešlé výstavy, ve Vysokém 
Mýtě roku 2011 a v Nitře roku 2013.

Organizační výbor výstavy       

PŘEDMLUVA POŘADATELE VÝSTAVY
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ZÁŠTITA 

Hejtman Kraje Vyso ina 

MUDr. Ji í B hounek 

UD LUJE ZÁŠTITU 

MUDr. Ji í B hounek 
hejtman Kraje Vyso ina 

Jihlava 25. kv tna 2015 

2. esko-slovenské filatelistické výstav , která se 
uskute ní v roce 2016 ve Ž á e nad Sázavou 
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Historie

Osada Žďár vznikla při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem z Obřan roku 1252. 
O Žďáře jako městečku se poprvé zmiňuje listina z roku 1293.

Klášter se svým panstvím se dostal v roce 1588 pod pravomoc olomouckého biskup-
ství, v r. 1606 byl zrušen a přešel přímo do vlastnictví kardinála Františka z Ditrichštej-
na. Ten roku 1607 povýšil městečko Žďár na město, udělil mu nová privilegia a nový 
znak. Dnešní podobu získal bývalý klášter při rozsáhlých přestavbách za opata Václava
Vejmluvy. Přestavby provedené v duchu „barokní gotiky“ navrhl Jan Blažej Santini 
Aichl. Roku 1784 byl klášter císařem Josefem II zrušen. 

Ve druhé polovině 19. století se ve městě rychle rozvíjí národní život. Byly založeny 
první větší podniky, hlavně obuvnické a město získává železniční spojení. Dochází těž 
k prvním větším zásahům do městské zástavby. Na frontách I. světové války v letech 
1914–1918 zahynula řada občanů města. Druhá světová válka silně postihla město 
v květnových dnech roku 1945. Bylo zničeno a poškozeno mnoho domů. V roce 1949 
došlo ke spojení města Žďáru s obcí Zámek Žďár a v roce 1950 přijalo město název Žďár 
nad Sázavou.

Po válce došlo k prudkému vzrůstu počtu obyvatel v souvislosti s výstavbou stro-
jírenského závodu ŽĎAS. Vznikla nová sídliště a v  sedmdesátých letech bylo takřka 
úplně přestaveno celé historické jádro města.

Dnes má město okolo 22 tisíc obyvatel, sestává se ze sedmi částí a přidružených obcí 
Stržanov, Veselíčko, Mělkovice a Radonín. Nejvíce pracovních příležitostí je zde v prů-
myslu, částečně v zemědělství a v soukromém podnikání.

S památkou UNESCO – chrámem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a jako vý-
chodisko do nejkrásnější části Českomoravské vysočiny je stále více navštěvovaným 
centrem turistiky. Jsou zde velké možnosti rekreačního kulturního vyžití, například 
každoročně pořádané Slavnosti jeřabin, folkový festival Horácký džbánek a místní ak-
tivity výtvarné, hudební, dramatické a literární. Tyto aktivity probíhají jak v kulturních 
zařízeních města, tak v areálu zámku Kinských.

Co tedy dodat ještě více? Snad již jenom to, že město Žďár nad Sázavou Vás srdečně 
vítá.

Žďár nad Sázavou 
– město na Vysočině

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – MĚSTO NA V YSOČINĚ
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Současnost

Žďár nad Sázavou je dvacetidvoutisícové okresní město. Rozkládá se v severovýchodní 
části kraje Vysočina. Je zde umístěna řada veřejných institucí, což se odvíjí z bohaté 
administrativní historie města. Město Žďár nad Sázavou spolupracuje se třemi zahranič-
ními partnerskými městy: Cairanne (Francie), Flobecq (Belgie) a Schmölln (Německo). 

Nejvýznamnějším sektorem hospodářství města je oblast průmyslu, zejména zdejší 
strojírenské podniky. Ve městě je široké spektrum škol a školských zařízení. Ve Žďáře 
nad Sázavou se celoročně koná řada kulturních, sportovních a společenských akcí. 
K těmto účelům slouží Dům kultury, Městské divadlo, Knihovna M. J. Sychry, kulturní 
centrum Batyskaf, kino Vysočina, muzea a výstavní síně. Město a jeho okolí patří k nej-
významnějším destinacím cestovního ruchu v kraji Vysočina. Zdejší kulturní památky 
spolu s přírodními podmínkami poskytují dobré podmínky k rozvoji turismu. Městem 
prochází několik cyklotras a pěších tras. V zimním období město a okolí nabízí vyžití 
pro běžkaře, ale i vyznavače sjezdového lyžování. Informace o městě poskytuje infor-
mační centrum na náměstí Republiky v budově Staré radnice a informační centrum 
v Muzeu nové generace zámku Kinských. 

Památka UNESCO

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je vrcholným dílem české 
barokní gotiky. Byl postaven v  letech 1719–1722 jedním z největších architektů čes-
kého baroka, Janem Blažejem Santinim Aichlem. Ambit okolo chrámu má půdorys 
deseticípé hvězdy. Samotný chrám je postaven na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. 
Do celého areálu vede pět vchodů, uvnitř chrámu je pět kaplí a pět oltářů. Ve vrcholu 
kopule je umístěn velký jazyk, který představuje symbol svatého Jana Nepomuckého. 
Celou stavbou se prolínají dva slohy, gotika a baroko. Okna mají tři různé tvary. 

Na hlavním oltáři je socha světce, stojícího na zeměkouli a opticky stoupajícího 
vzhůru. Dále je na zeměkouli umístěno pět osmicípých cisterciáckých hvězd, předsta-
vující pět kontinentů, ve kterých bylo šířeno křesťanství. 

Kromě hvězd osmicípých najdeme v kostele i hvězdy šesticípé svatojánské, deseticípé 
a dvanácticípé mariánské. Oltáře po stěnách kostela jsou zasvěceny čtyřem evangelis-
tům.

Výjimečné hodnoty tohoto poutního kostela vedly k tomu, že v roce 1994 byl zapsán 
do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou – místo konání výstavy

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – MĚSTO NA V YSOČINĚŽĎÁR NAD SÁZAVOU – MĚSTO NA V YSOČINĚ
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1. Cíle výstavy
2. česko-slovenská fi latelistická výstava „Žďár 
nad Sázavou 2016“ (dále jen výstava „Žďár nad 
Sázavou 2016“) je podle současně platného 
Výstavního řádu Svazu českých fi latelistů (dále 
jen VŘ) soutěžní fi late listickou výstavou ve 
dvou kategoriích – výstavy 1. stupně a výstavy 
3. stupně. Cílem výstavy je propagovat fi latelii, 
podnítit o ni zájem veřejnosti a prohloubit 
spolupráci mezi fi la telisty v České a Slovenské 
republice. Pro české fi latelisty je to současně 
možnost kvalifi kace na eventuální výstavu 
PRAGA 2018.

2. Pořadatelé výstavy
Pořadatelem výstavy je Svaz českých fi latelistů 
(dále jen SČF) ve spolupráci se Svazem slove n -

VÝSTAVNÍ PROPOZICE
2. česko-slovenské fi latelistické výstavy
„Žďár nad Sázavou 2016“

ských fi latelistů a Českou poštou,  s.  p. 
Výstavu zajišťuje SČF prostřednictvím Klubu 
fi latelistů 06-10 Žďár nad Sázavou, a to za 
fi nanční podpory SČF, kraje Vysočina, města 
Žďár nad Sázavou, Domu kultury a dalších 
sponzorů. O záštitu nad výstavou byl 
požádán předseda vlády České Repub-
liky, hejtman Kraje Vysočina a starosta 
Žďáru nad Sázavou. Výstavu po dobu její 
přípravy a  konání zajišťuje organizační 
výbor (dále jen OV), který má rozhodovací 
pravomoc.

3. Místo a datum konání
Výstava se bude konat v Domě kultury Žďár 
nad Sázavou ve dnech 2. až 5. 6. 2016.

4. Organizační zásady a způsob  
    hodnocení exponátů
Soutěžní fi latelistické výstavy 1. a 3. stupně 
„Žďár nad Sázavou 2016“ se řídí těmito 
výstavními propozicemi a při hodnocení 
exponátů se řídí platnými oborovými řády 
FIP. V  případě velkého zájmu vystavovatelů, 
převyšující prostorové možnosti výstavy 
nebudou některé exponáty vystaveny a bu-
dou hodnoceny tzv. „v trezoru“.

Vystavovatel se rozhodne, a v  přihlášce 
uvede, zda udělí souhlas se zveřejněním svého 
exponátu na výstavě Exponet a to v termínu po 
skončení výstavy. Nebude-li si přát zveřejnění, 
bude zajištěno vymazání tohoto exponátu.

Vzhledem k  omezené kapacitě bude pro-
veden výběr respektující zastoupení všech 
výstavních tříd. Rozhodnutí o výběru 
exponátů pro vystavení je v  kompetenci OV 
a jeho rozhodnutí je konečné.

 
5. Výstavní třídy
A. Nesoutěžní třídy
Třída pozvaných exponátů obsahuje exponáty 
pozvané Organizačním výborem a dále ex-
ponáty, které nemohou být vystavovány 
v soutěžních třídách.

B. Soutěžní třídy
Soutěžní výstavní třídy pro výstavu 
1. stupně jsou:
N.1 tradiční fi latelie
N.2 poštovní historie
N.3 celin
N.4 aerofi latelie
N.5 astrofi latelie
N.6 tematická
N.7 fi skální fi latelie
N.8 fi latelistické literatury
N.9 otevřená (experimentální)
N.10 mládeže 
N.11  maximafi lie

Soutěžní výstavní třídy pro výstavu
3. stupně jsou:
P.1 tradiční fi latelie
P.2 poštovní historie
P.3 celin
P.4 aerofi latelie
P.5 astrofi latelie
P.6 tematická
P.7 fi skální fi latelie 
P.8 fi latelistické literatury
P.9    otevřená (experimentální)
P.10 mládeže
P.11 maximafi lie
                            
6. Podmínky účasti 
Účast vystavovatelů je možná na základě zas-
lání přihlášky OV do 31. 12. 2015. V přihlášce 
vystavovatel uvede, zda si přeje/nepřeje expo-
nát vystavit. O  přijetí či nepřijetí exponátů 
rozhodne OV do 31. 1. 2016 a vyrozumí o tom 
vystavovatele do 30 dnů.

V soutěžních třídách může jeden vystavo-
vatel přihlásit maximálně dva exponáty.

Každý exponát bude mít vymezenou 
výstavní plochu 5-ti rámů. V každém rámů 
bude umíštěno 16 listů formátu A4, nebo 
16 albových listů formátu 26,5 × 29,5 cm 
uspořádaných ve 4 řadách po 4 listech.

Pokud bude exponát zpracovaný ve své 
úplnosti, může být prezentován na ploše 16 
listů formátu A 4 ( 1.rám ), s vyjímkou třídy 
mládeže, otevřené fi latelie a fi latelistické liter-
atury, ve formě tzv. jednorámového expo nátu.

V  přihlášce musí být uveden rozměr 
použitých výstavních listů.

Podmínka pro vystavení exponátu je, 
že bude včas uhrazen výstavní poplatek.

Vystavovatel má povinnost nést náklady 
na dopravu a na případné pojištění svého ex-
ponátu během dopravy (na výstavu a zpět) 
a po dobu výstavy.

V ÝSTAVNÍ PROPOZICEV ÝSTAVNÍ PROPOZICE
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Otevírací doba výstavy:

2. 6. 2016 čtvrtek 16°°hod.  Slavnostní zahájení výstavy

3. 6. 2016 pátek od  900 hod.  do 1800 hod.      
4. 6. 2016 sobota   od  900 hod.  do 1800 hod.      
                 od 1900 hod. do 2200 hod.      
5. 6. 2016 neděle   od  900 hod.  do 1300 hod.      
                                                      13°°hod.     Ukončení výstavy

Palmáre



Na výstavu mohou být přijaty jen exponáty 
s příslušnou kvalifi kací:

Výstava 1. stupně
• Exponáty, které na předchozích region-

álních výstavách získaly nejméně pozla-
cenou medaili (70 bodů). V soutěžních 
třídách může jeden vystavovatel přihlásit 
maximálně dva exponáty. 

• Ve třídě mládeže (N10) je kvalifi kačním 
předpokladem nejméně velká stříbrná 
medaile (65 bodů) z předchozích výstav 3. 
a 2. stupně. 

•  Ve třídě fi latelistické literatury se předchozí 
kvalifi kace nevyžaduje. Exponáty vy stavené 
ve třídě fi latelistické literatury se vyžadují 
ve dvou exemplářích, které po skončení 
výstavy zůstanou k  dispozici SČF/OV; ex-
ponáty pro tuto třídu musí být předány OV 
v termínu do 31. 3. 2016 (v souladu s ustano-
vením Výstavního řádu SČF 2 měsíce před 
zahájením výstavy)

Výstava 3. stupně
Každý vystavovatel v soutěžních třídách N.1 – 
N.7 a N.9 bude mít pro svůj exponát přiděleno 
pět  výstavních ploch. Ve třídě mládeže N.10 
bude přidělen počet výstavních ploch v sou-
ladu s rozdělením na věkové kategorie podle 
Výstavního řádu SČF. 

Výstavní plocha má kapacitu 16-ti stan-
dardních albových listů (26,5 × 28,5 cm) nebo 
listů formátu A4, uspořádaných ve čtyřech 
řadách po čtyřech listech. Jednotlivé listy 
musí být vloženy do průhledných ochran-
ných obalů a vzadu opatřeny číslem listu 
a jménem vystavovatele. 

7. Výstavní poplatky
Vystavovatel je povinen nejpozději do 28. 2. 
2016 uhradit výstavní poplatek na určený 
účet organizačního výboru za podmínek, 
stanovených SČF. Vystavovatelé ve třídě 

mládeže a pozvaní vystavovatelé jsou od 
výstavních poplatků osvobozeni.

Výše výstavního poplatku za jednu výstavní 
plochu (t.j. 16 listů) činí 200 Kč. V případě, 
že exponát bude hodnocen v  trezoru, výše 
výstavního poplatku za jednu výstavní plochu 
činí jen 50 Kč. Případný rozdíl bude vrácen 
vystavovateli do 15 dnů po skončení výstavy. 
Za jeden vystavený titul ve třídě fi latelistické 
literatury činí poplatek rovněž 200 Kč.

U zahraničních vystavovatelů za jednu 
výstavní plochu, resp.za jeden vystavený titul 
výše poplatku činí 8 Euro.

Nebude-li poplatek ve stanovené době za-
placen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení 
exponátu.

8. Výstavní odměny
Vystavené exponáty v soutěžních třídách po-
suzuje výstavní jury jmenovaná výkonným 
výborem SČF. Hodnocení exponátů bude pro-
vedeno podle směrnic SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle 
získaného bodového ohodnocení jury 
diplomem dle výstavního řádu SČF a obdrží 
jednotnou výstavní medaili. Hodnota zís-
kané medaile bude uvedena na diplomu. Jury 
vybere exponát s mimořádnou hodnotou 
či mimořádně zajímavým zpracováním 
pro ocenění velkou cenou výstavy (v obou 
kate goriích). Jury může udělit kromě 
diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za 
mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu 
exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší 
exponát v jednotlivé výstavní třídě.

9. Manipulace s exponáty
Písemně potvrzené a přijaté exponáty zasí-
lané poštou musí být odeslány s předstihem 
tak, aby byly k  dispozici OV v termínu do 
27.  5. 2016. Po předchozí dohodě s OV mo-
hou exponáty předat vystavovatelé osobně ve 

výstavních prostorách dne 31. 5. a 1. 6. 2016 
v době od 9 do 17 hodin. 

Současně s exponátem (s výjimkou exponátů 
fi latelistické literatury a dosud nevystavených 
exponátů) je vystavovatel povinen předat 
i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkaz 
nebude předložen jury do zahájení její práce, 
nemusí být hodnoceny. Vystavení duplikátu 
průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajem-
níkem SČF v dostatečném předstihu.

Předávané exponáty OV budou uspořádány 
tak, aby byly listy za sebou v aritmetické řadě 
a odděleny po 16 albových listech (po 1 ploše). 
Na oddělovací záložce bude vyznačeno řazení 
jednotlivých listů na výstavním rámu (vodoro-
vné a svislé řazení).

Po ukončení výstavy dne 5. 6. 2016 budou ex-
ponáty podle předem dohodnutého harmono-
gramu připraveny k  osobnímu odběru a  od 
14.00 hod. budou vydávány vystavovatelům. 
Nevyzvednuté exponáty budou odeslány poštou 
do 10 dnů v cenném balíku.

10. Dodatečné ustanovení 
Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným 
členem OV do okamžiku jeho předání vystavo-
vateli, národnímu komisaři nebo k přepravě 
poštou zajistí OV veškerá bezpečnostní 
opatření. Při splnění těchto povinností OV 
výstavy, SČF, členové jury, členové OV ani je-
jich spolupracovníci nezodpovídají za škody, 
ztráty a další újmy na exponátech či jiném 
majetku vztahujícím se k výstavě. Pokud by 
takový případ nastal, bude řešen podle plat-
ných zákonů ČR.

Některá ustanovení propozic uvedená ve 
článku 9. neplatí pro slovenské vystavovatele. 
Kvalifi kační podmínky podléhají platným 
předpisům ZSF. Dopravu exponátů zajistí 
národní komisař jmenovaný ZSF, RNDr. Vojtěch 
Jankovič, e-mail:vojtech.jankovic@gmail.com.  
OV si vyhrazuje právo provést úpravy těchto 

výstavních propozic po předchozím projed-
nání s předsedy SČF a ZSF.

Přihlášku a bližší informace o výstavě 
budou zveřejňovány na stránkách výstavy 
a  stránkách SČF a ZSF, s  případnými dotazy 
kontaktujte předsedu OV.

11. Kontaktní údaje, 
     adresy a odkazy
Předseda OV:
Ing. Volfgang Macourek
Sázava 179, 592 11 Velká Losenice
tel.: 777 794 921, e-mail: macourek@saz.cz

Tajemník OV:
Josef Duba
Santiniho 7, 591 02 Žďár nad Sázavou 2           
tel.: 723 183 722, e-mail: duba@satt.cz

Adresa pro zasílání korespondence:
Ing. Jan Hrdina
Sadová 666/15, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 
tel.: 725 470 618, 
e-mail: janhrdina.zdar@gmail.com 
                                    
12. Přehled termínů pro účast 
      na výstavě
poslání přihlášky: do 31. 12. 2015
vyrozumění o přijetí závazné přihlášky: 31. 1. 2016
uhrazení výstavního poplatku: do 28. 2. 2016
odeslání naskenovaného exponátu: do 28. 2. 2016
doručení exponátu OV poštou do: 27. 5. 2016
osobní předání exponátu: 31. 5. nebo 1. 6. 2016
zahájení výstavy: 2. 6. 2016
ukončení výstavy: 5. 6. 2016.
výdej exponátů: 5. 6. 2016 od 14 hodin
odeslání exponátů: do15. 6. 2016

Propozice byly schváleny na jednání OV dne 
4. 5. 2015
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Klub fi latelistů 06-10 vás srdečně zve na zahájení výstavy

Pavel Sivko 
Grafi cká a známková tvorba
dne 3. listopadu 2015 v 17.00 hodin 
ve výstavní síni Staré radnice ve Žďáře nad Sázavou. 
Výstava potrvá do 29. listopadu 2015

Ak. malíř Pavel Sivko je autorem návrhu připravované poštovní známky, 
která bude vydaná k 2. česko-slovenké fi latelistické výstavě.
Vydání známky se předpokládá 4. 5. 2016.

SČF – KLUB FILATELISTŮ 06-10
Žďár nad Sázavou

www.fi lateliezdar.webnode.cz




