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                                                   2. 

 

                  Záměr výstavy: 

 
Úvod: 

Projekt výstavy je zpracován v souladu s výstavním řádem SČF. Výstava ,,Žďár nad 

Sázavou 2016“ je všeobecnou soutěžní filatelistickou výstavou ve dvou kategoriích – výstava 

1.stupně a výstava 3. stupně. Cílem výstavy je propagovat filatelii a podnítit zájem veřejnosti 

o filatelii, prohloubit spolupráci mezi filatelisty v České a Slovenské republice.  

 

 

Název výstavy: 

 

2. česko-slovenská filatelistická výstava 

„Žďár nad Sázavou 2016“ 

 
 Důvod: 

Výstava se uskuteční při příležitosti 180. výročí otevření poštovního úřadu SAAR –

Žďár.Výstava bude prezentovat filatelii jako jednu z důležitých součástí společenského a 

kulturního života a tím ji přiblížit veřejnosti, především mládeži, jako jednu z možností 

ušlechtilé zábavy a současně propagovat českou poštovní známku. 

 

 Výstava bude především soutěžní, s kvalifikací pro eventuelní Světovou výstavu 

poštovních známek PRAGA 2018. 

  

Klub filatelistů 06 – 10 ve Žďáře nad Sázavou, kterému bylo v roce 1999 uděleno 

Čestné uznání FEPA – Federací evropských filatelistických asociací a který má výraznou 

podporu Rady města a Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou, splňuje všechny předpoklady 

uspořádat výstavu takového druhu a rozsahu. Město Žďár nad Sázavou s bohatou historií a 

rozvinutou infrastrukturou, nacházející se v Chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů je 

schopno vytvořit důstojný rámec výstavě a současně propagovat město a kraj Vysočina doma i 

v zahraničí.                                                      

                                                              

Místo konání výstavy: 

 

Dům kultury Žďár nad Sázavou 

    Dolní 183/30   

Žďár nad Sázavou 1 

Termín konání výstavy: 

 

       čtvrtek 2. června – neděle 5. června 2016  

 

 



                                                            3. 

       

Záštita nad výstavou: 

Záštitu nad výstavou převzali předseda vlády České Republiky, hejtman Kraje 

Vysočina a  rada města Žďáru nad Sázavou. 

 

Rozsah výstavy: 

V soutěžních třídách předpokládáme 200 výstavních rámů se 3 200 albových listů. 

V soutěžních třídách budou vystavovat filatelisté z České republiky a Slovenska. Exponáty 

v nesoutěžní třídě budou vystavovat pozvaní filatelisté nejen z České republiky a Slovenska. 

Celá expozice výstavy, včetně nesoutěžní třídy, bude umístěna v sále Domu kultury, který má 

podlahovou plochu  924 m
2 

.  

 

Soutěžní třídy: 

- tradiční filatelie 

- poštovní historie 

- celin 

- aerofilatelie 

- astrofilatelie 

- tematická 

- fiskální filatelie 

- filatelistické literatury 

- otevřená filatelie 

- mládeže 

- maximafilie 

-  

V nesoutěžní třídě budou vystavovat pouze pozvaní vystavovatelé.  

                                                                

 

Harmonogram přípravy, realizace a likvidace výstavy: 
 

únor – červen 2015 

- uzavření nájemné smlouvy s pronajimatelem výstavních ploch 

      Domem kultury ve Žďáru nad Sázavou 

- zajištění záštity nad výstavou 

- jednání s různými subjekty o zabezpečení financování výstavy 

- publikování záměru výstavy ve filatelistickém a svazovém tisku, oslovení 

filatelistických sekcí a společností SČF a SF k získání vystavovatelů 

- zpracování výstavních propozic a jejich schválení SČF, schváleno 13.6.2015 

- zpracování  Směrnice pro činnost organizačního výboru k zabezpečení 

     2. česko-slovenské výstavy Žďár nad Sázavou 2016, proj.ve výboru 1.6.2015  

- zpracování  přihlášky pro vystavovatele 

- vydání Bulletinu č.1 

 



                                                                       4. 

 

 

květen – listopad 2015 

- rozesílání  přihlášek exponátu vystavovatelům 

prosinec 2015-leden 2016 

- výběr soutěžních exponátů 

- výběr pozvaných exponátů 

únor 2016 

- příjem přihlášek exponátu soutěžních i pozvaných vystavovatelů 

-    zpracování grafického návrhu příležitostného razítka a výstavních tisků 

- vyrozumění o přijetí závazné přihlášky 

do 28. února 2016   
- uhrazení výstavního poplatku 

- příjem naskenovaného exponátu 

únor – duben 2016 

- zajištění příležitostných tisků k výstavě 

- objednání příležitostného poštovního razítka 

- tisková konference 

- zajištění diplomů a plaket 

- vydání Bulletinu č.2 s dalšími pokyny vystavovatelům 

- zadání podkladů pro katalog ke grafickému zpracování 

- zřízení P.O.Boxu na poště Žďár nad Sázavou 1 

           do 30. dubna 2016 

 -   tisk výstavních katalogů 

           do 27. května 2016 

- příjem exponátů doručených poštou                                                                   

30. – 31. května 2016 

-     dovoz materiálu, instalace výstavních ploch 

 31. května a 1. června 2016 

  -     příjem osobně doručených exponátů     

1. června 2016  

- instalace exponátů 

2. – 5. června 2016 

 -     výstava 

5. – 6. června 2016 

 -      předání osobně odebraných exponátů 

5. – 7. června 2016  

 -      likvidace výstavy, odvoz materiálu 

-  odeslání exponátů 

30 září 2016 

- finanční uzávěrka výstavy 
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Návrh rozpočtu výstavy 

 

Návrh rozpočtu výstavy je v příloze č. 1. 

 

Pro financování výstavy bude zřízen pokladní deník výstavy Žďár 2016.  

Rozpočet výstavy vychází z minimálních nákladů, které jsou dány rozsahem výstavy a 

kvalitou exponátů, jejich umístění a nákladů na realizaci. Náklady se snižují maximální prací 

členů klubu při realizaci. Rozpočet je dále dán možností získávání sponzorů v našem městě a 

blízkém okolí. 

 

Návrh zajištění výstavy 

Výstava bude převážně zajišťována prací členů KF 06-10 ve spolupráci s Domem 

kultury ve Žďáře nad Sázavou. Pouze činnosti, které nelze prací členů klubu zajistit, budou 

objednány u specializovaných firem (doprava materiálu spod.). Tento systém nám umožní 

výstavu realizovat. Realizaci výstavy dodavatelským způsobem nelze finančně zajistit.  

     

                                                               

Návrh zabezpečení výstavy 
Exponáty nebudou po dobu výstavy jejím organizátorem (KF 06-10) pojištěny. Pokud 

chce mít vystavovatel mít exponát pojištěn, zajistí si pojištění sám. 

Exponáty zaslané poštou budou na základě dohody KF 06-10 a České pošty 

deponovány na poště Žďár nad Sázavou 1 do dne instalace exponátů, tj. do 1. června 2016. 

Po dobu konání výstavy bude v době otevření na výstavě služba členů KF 06-10. 

V době mimo otevření výstavy (především v noci) bude ve výstavních prostorách služba členů 

KF 06-10. Tato služba bude dále podpořena spoluprací s Policií České republiky a Městskou 

policií dle dohody. 

Exponáty které budou vystavovatelům odeslány poštou, budou odeslány jako cenná 

zásilka, v hodnotě udané vystavovatelem podle přiloženého soupisu exponátu. 

Vystavovatel je povinen uhradit náklady na odeslání přiloženou poštovní poukázkou. 

 

 

Návrh výstavního poplatku 

Výstavní poplatek navrhujeme ve výši 200 Kč za 1 výstavní plochu ( t.j. 16 listů). 

V případě, že exponát bude hodnocen v trezoru, výše poplatku za jednu výstavní plochu  je jen 

50 Kč. Za jeden vytavený titul ve třídě filatelistické literatury je rovněž 200 Kč. U 

zahraničních vystavovatelů za jednu výstavní plochu, resp. za jeden vystavený titul činí výše 

poplatku 8 Euro. 

  Mládežnické exponáty a exponáty pozvaných vystavovatelů jsou poplatku zproštěny. 

 

 

 

 



                                                                                                                                  příloha č. 1 

 Rozpočet 2. česko-slovenské výstavy poštovních známek Žďár nad Sázavou 2016 

     Výdaje   

1 Pronájem výstavních prostor 60 000,- Kč 

2 Dovoz, instalace a demontáž výstavních rámů 30 000,- Kč 

3 Poštovné, telekomunikace, administrativa 40 000,- Kč 

4 Náklady na diplomy, eventuálně medaile 30 000,- Kč 

5 Propagace (plakáty, poutače apod.) 15 000,- Kč 

6 Ubytování a stravné pozvaných hostů 25 000,- Kč 

7 Příležitostné poštovní razítko (výroba a používání) 15 000,- Kč 

8 Příležitostná poštovní přepážka 6 000,- Kč 

9 Střežení výstavního prostoru 13 000,- Kč 

10 Tiskoviny - katalog, bulletiny, propagační materiál 90 000,- Kč 

11 Pořadatelská služba                                                                                              15 000,- Kč 

12 Režijní náklady OV a jury (kancelářské potřeby) 10 000,- Kč 

13 Doprovodné kulturní a propagační programy 50 000,- Kč 

14 Pořízení věcných cen pro vystavovatele 30 000,- Kč 

15 Náklady na zahájení a palmáre 30 000,- Kč 

16 Drobné výdaje (cestovné apod.) 10 000,- Kč 

 17 Bankovní poplatky  3 000,-Kč  

 18 Pamětní list výstavy-tisk 20 000,-Kč  

      

  Rozpočtová reserva (5%) 24 600,- Kč 

  Výdaje celkem 516 600,- Kč 

      

  Příjmy   

1 Svaz českých filatelistů 50 000,- Kč 

2 Příjem za výstavní poplatky 40 000,- Kč 

3 Příjem z burzy 15 000,- Kč 

4 Prodej tiskovin (katalog, celiny apod.) 80 000,- Kč 

5 Příspěvky kraje  80 000,- Kč 

6 Příspěvky města 70 000,- Kč 

7 Sponzorské dary 145 000,- Kč 

      

      

  Rezerva - KF 06-10 36 600,- Kč 

  Příjmy celkem 516 600,- Kč 



 


