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Českou i mezinárodní filatelii postihla v nedávných dnech 
výrazná ztráta. Po dlouhé zákeřné nemoci, které již nedokázal 
vzdorovat, opustil své nejbližší i celou řadu profesních a fila-
telistických přátel Ing. Pavel Pittermann. Zesnul dne 6. srpna 
2015 ve věku 73 let (nar. 15. 2. 1942 v Praze). Jako odborník 
– jaderný inženýr dlouhá léta pracoval nejprve v ÚJV v Řeži 
u Prahy jako experimentátor, později jako inspektor jader-
né bezpečnosti ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost 
v Praze, v němž byl také oficiálním odborným mluvčím pro 
veřejnost. Byl znám svým výrazným smyslem pro exaktní 
práci a tuto vlastnost mohl dobře využít i ve své odborné čin-
nosti filatelistické. Filatelie se stala jeho životní zálibou, jíž 
následně věnoval takřka veškerý svůj volný čas.

Od svých filatelistických začátků prošel od 60. let minulého 
století mnoha funkcemi v dobrovolných filatelistických orga-
nizacích a již počátkem osmdesátých let se stal kandidátem 
a později řádným členem Komise znalců SČSF (nyní Komise 
expertů SČF), a to pro obor známek Československa 1918 

– 1939 a protektorátu Čechy a Morava. V roce 1991 byl kooptován do výkonného výboru SČF, kde se 
vzhledem ke svým jazykovým schopnostem intenzivně věnoval zahraničním vztahům se zaměřením 
hlavně na výstavnictví. Brzy poté byl také zvolen předsedou Komise expertů SČF. Tuto funkci vykonával 
řadu let. Byl stálým spolupracovníkem naší „Merkur Revue“ a členem výkonného výboru Společnosti 
sběratelů čs. známek. Výrazně se uplatňoval na mezinárodním poli filatelie jako člen Mezinárodní aso-
ciace filatelistických expertů (A.I.E.P.) a člen Mezinárodní asociace filatelistických žurnalistů (A.I.J.P.), 
dále jako juryman FIP pro třídy teritoriální a poštovní historie a jako místopředseda komise FIP pro 
boj proti padělatelské činnosti (rovněž byl i předsedou analogické komise FEPA). Určitou dobu vyko-
nával také funkci ředitele znalecké zkušebny SČF. Publikoval řadu odborných článků ve filatelistických 
časopisech doma i v zahraničí a spolupracoval na mnohých významných filatelistických publikacích. 
Mnohokrát byl jmenován komisařem SČF pro četné světové a evropské filatelistické výstavy, na nichž 
také působil jako člen expertní skupiny pro odhalování padělků na filatelistických výstavách doma  
i v zahraničí.

 
Pavel Pittermann byl po celý svůj aktivní odborný život (stejně jako v rodině) výborným parťákem, 

spolupracovníkem, kolegou a kamarádem, na něhož bylo možné se vždy stoprocentně spolehnout. 
Není tedy náhodné, že v celém svém okolí vzbuzoval důvěru, autoritu a oblibu. Bude nám všem velmi 
chybět. Zůstane nadlouho v našich vzpomínkách.
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