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Instrukce pro polární vystavovatele na Polárních salónech 

1. Definice - Polární třída zahrnuje filatelistický materiál týkající se lidských činností a entit (ve 

fyzikálních a přírodních vědách, geografii atd.) zahrnujících nebo souvisejících s polárními 

oblastmi Země (tj. Arktida a subarktická oblast, Antarktida a subantarktická oblast). Hlavními 

filatelistickými obory jsou: expedice (s cílem geografického a vědeckého průzkumu, sociálních 

důvodů, komerčního využití, dobrodružným a turistickým), polární aerofilatelie (rekordní a 

běžné skutečné, předpokládané nebo zrušené lety s alespoň jednou skutečnou nebo zamýšlenou 

polární stopou), armáda a konflikty (válka, připravenost nebo občanské nepokoje), tradiční 

(známky, razítka, poštovní historie polárních entit) a tématické (flóra, fauna, osobnosti, události 

jako Northwest Passage atd.). 

2. Polární oblasti 

2.1. Arktida: Místa nebo části míst severních polárních a subpolárních oblastí Země. Přesněji: 

a. Voda / led, půda a vzdušný prostor sahající jižně od severního pólu k severní 

kontinentální Evropě, Rusku a Severní Americe. 

b. V Severní Americe: Severozápadní teritoria Kanady, Yukon, Nunavut, Labrador, 

Newfoundland, severní části Ontaria a Quebecu, severní část západních provincií před 

rokem 1905 a Aljaška v USA. 

c. V Evropě: severní regiony Švédska, Norska, Finska a přidružené ostrovy nebo ostrovy 

na sever od nich (Špicberky, Jan Mayen atd.), plus celé Grónsko. Navzdory svému jménu 

není zahrnut Island, s výjimkou vojenské pošty z druhé světové války. 

d. V Rusku: Severní a severozápadní Rusko a Sibiř, včetně blízkých ostrovů u Sibiře (tj. 

Kurily, Sachalin a dalších ležících severně od ruské pevniny). 

e. V Asii: příhraniční oblasti Mandžuska a Mongolska přiléhající k Sibiři. 

2.2. Antarktida: Místa nebo části míst jižních polárních a subpolárních oblastí Země. Přesněji: 

a. Celý antarktický kontinent a jeho přilehlé ostrovy a ostrovní řetězce (např. Ballenyho 

ostrovy, Scottovy ostrovy, Jižní Orkneje a Jižní Shetlandy, země Petra I atd.). 

b. V jižním Tichém oceánu: novozélandský ostrov Campbell Island a Aucklandské ostrovy 

a australské Macquarie. 

c. V Indickém oceánu: Jihoafrické ostrovy Marion a ostrov Prince Edwarda, francouzské 

Kergueleny, Svatý Pavel a Amsterdam, stejně jako Crozet a australský Heardův ostrov. 

d. V jižním Atlantickém oceánu: britské majetky Jižní Georgie, Jižní Sandwichovy ostrovy, 

Goughův ostrov, Falklandy, norský Bouvetův ostrov, jižní Argentina a Chile jižně od 50 ° 

jižní šířky (včetně Magellanského průlivu, Ohňové země a přilehlých ostrovů). Historicky 

je zahrnut také Tristan da Cunha. 
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2.3. Tyto mapy pomáhají vymezit území: 
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3. Zásady složení exponátu 

Exponáty polární pošty mohou zahrnovat poštovní, historické a související materiály 

(3.2) spojené s aktivitami a entitami polárních oblastí. 

3.1. Poštovní a s tím související materiály 

3.1.1. Poštovní známky 

Známky vydané poštovními správami polárních oblastí nebo emise jiných poštovních 

správ se vztahem k polárním oblastem nebo zobrazující polární téma. Přijímají se také 

místní poštovní známky (např. z polární Skandinávie a ze Špicberků). Zahrnuty jsou také 

dálniční známky a výnosy /papír s orazítkovaným příjmem, zejména pokud jsou přímo 

spojeny s povolenými polárními činnostmi (např. expedice, lety a polárními entitami). 

3.1.2. Poštovní materiál 

Vše, co je určeno k další komunikaci (např. obálky, pohlednice, poštovní ceniny, 

telegramy, aerogramy /letecká pošta, QSL karty, kurýrní pošta atd.), Zejména pokud jsou 

od/pro nebo o těch, kteří se účastní nebo jsou spojeni s polární aktivitou. 

3.1.3. Razítkování: razítka a kašety 

Studie poštovních razítek (včetně datumových údajů) z polárních lokalit a poštovních 

úřadů vědeckých základen, palub lodí, železnic, pomocných, balíkových a registračních 

značek a štítků, včetně těch, které pocházejí z vojenských základen a jednotek s poštovní 

podporou. Filatelistická pošta bez stopy po zaslání (obálky prvního dne vydání, maximum 

karty a pamětní obálky) musí být používány s mírou, pouze pokud to je nezbytné pro 

vylíčení příběhu nebo účelu výstavy. 

Padělky, falešné výrobky a známky „třetích stran“ (tj. razítka nebo kašety od osob, které 

se neúčastnily expedicí nalezené v polární poště) jsou přijatelné, pokud jsou řádně 

identifikovány a souvisejí s účelem výstavy. 

Známky mohou být naskenovány a zobrazeny na stránce exponátu, pokud je třeba je 

zdůraznit nebo jsou skryté (např. na zadní straně položky). Tyto skeny musí být nejméně o 

20% větší nebo menší než originál a musí být identifikovány jako tištěné nebo vložené 

skeny. 

 3.2. Historický a související materiál 

Polární exponáty mohou obsahovat fotografie, mapy nebo schémata, kresby, dopisy, 

dekrety, ploché artefakty, pokud je to nezbytně nutné k vysvětlení dané věci nebo pro 

objasnění konkrétního bodu. Tento doplňkový materiál musí být použit obezřetně, musí být 

originální (pokud není odůvodněno a není identifikováno jako dotisk nebo kopie) a musí 

mít přímý vztah k dané záležitosti. Použití takového materiálu musí být pečlivě zváženo, 

tak aby byl vhodný a nezbytný a nezastínil poštovní /filatelistický materiál. 

 4. Titulní stránka 

Pouze jedna stránka (titulní stránka) nemusí obsahovat doplňkový nebo 

poštovní/filatelistický materiál. Musí představit CÍL exponátu, jeho  ZPRACOVÁNÍ a 

uvést, jaké jsou jeho hlavní části (OBSAH). Název musí být relevantní a vhodný pro 

filatelistický exponát. Doporučujeme chytrost, nikoliv kýčovitost. 

Vystavovatelům se důrazně doporučuje, aby předložili (ne více než dvoustránkové, 

čtyřstranné) shrnutí (synopsi), která jim umožní  „vysvětlit“ porotcům, co je cílem exponátu, 

jak je tohoto cíle dosaženo, a zdůraznit to, čeho by si porota měla všimnout a případně 

ocenit. Tento přehled by měl umocnit a rozšířit informace spíše než jen shrnout a zopakovat 

titulní stranu.  

Odkazy/seznamy použité literatury nemusí být uváděny na titulní stránce. Pokud jsou na 

titulní stránce tyto údaje vynechány (aby byl prostor pro další informace nebo vyvážení 

„bílého místa“), musí být uvedeny v přehledu (synopsi) exponátu. 
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5. Kritéria hodnocení 
 

Zpracování a významnost - 30% 

 

Zpracování - 20 bodů 

Je materiál organizován a rozveden v souladu s logickým úvodem, dějovou linií a pokračuje 

směrem k logickému závěru? Odráží exponát název, účel a rozsah uvedený na titulní 

stránce? Je materiál a podpůrný text stručný, přesto úplný? 

 

Významnost - 10 bodů 

Jakou výzvu představuje jak předmět, tak jeho podpůrný materiál? Jak významný je zvolený 

předmět a jeho podpůrný materiál ve filatelii, zejména pak v polární filatelii? 

 

Znalosti a výzkum - 35% 

 

Znalosti - 15 bodů 

Odráží vybraný materiál a způsob prezentace porozumění předmětu i souvisejících  zdrojů? 

Byly získány všechny relevantní informace?  Jsou v popisu a způsobu prezentace patrné jak 

filatelistické znalosti, tak znalosti předmětu? 

 

Výzkum - 20 bodů 

Vykázal vystavovatel důkladnou analýzu materiálu, vyvodil nové závěry nebo poskytl nové 

informace nebo objevy? 

 

Stav a vzácnost - 30% 

 

Stav - 10 bodů 

Je zobrazen nejlepší možný stav vzhledem k období a okolnostem, kterým byl materiál 

vystaven? Obnovené a opravené položky musí být identifikovány. Jednoduché čištění 

nečistot a špíny ze starých obálek a artefaktů je přípustné a nemusí být zmiňováno. 

 

Vzácnost - 20 bodů 

Jsou zahrnuty obzvláště nedostupné položky, které jsou zásadní pro úplné představení 

problematiky? Obsahuje exponát obzvláště vzácné subjekty nebo materiál zvláštního 

významu z hlediska jeho nedostatku, půvabu a vysoké přitažlivosti? 

 

Prezentace - 5% (5 bodů) 

Stojí materiál samostatně, aniž by ho rušily okraje, výzdoba nebo barva papíru? Je text 

stručný a má velikost, která je snadno čitelná? Není formát monotónní a na druhou stranu 

nepřitahuje na sebe pozornost na úkor materiálu?  

 

Celkem – 100% 

 

Celkem 100 bodů 


