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PRAGA 2008 – jaká byla a jaká mohla být
V neděli 14. září 2008 v 16 hodin se uzavřely brány Světové výstavy poš-

tovních známek PRAGA 2008. Byla ukončena další kapitola tradic těchto 

světových výstav v Praze, pořádaných od roku 1968 včetně v každém dalším 

jubilejním „osmičkovém“ roce na počest vzniku samostatné Československé 

republiky. Jejich pojetí, vyznění, organizační a odborná úroveň byly dosti, ba 

dokonce výrazně odlišné v dobách existence celistvého Československa, tj. 

v letech 1968, 1978 a 1988, kdy tyto vskutku světové výstavy patřily k nej-
rozsáhlejším a nejkvalitnějším akcím a svátkům fi latelie v evropském i světovém měřítku 
vůbec. Byly tak také mezinárodní veřejností hodnoceny a na tomto faktu nic nemění skuteč-

nost, že byly záměrně pojímány a připravovány jako zrcadlo tehdejšího politického uspořádá-

ní Československa, jemuž logicky musely být poplatny. Existují dnes názory, vytýkající těmto 

výstavám, zejména výstavě z roku 1988, neúměrnou nákladnost až bombastičnost, politickou 

exponovanost atd. atd. Je ovšem zajímavé a dosti typické, že v převážné většině jsou tyto názo-

ry vyslovovány lidmi, kteří tehdy nebyli (logicky z důvodů časové odlehlosti) ani účastníky 

těchto výstav, ať jako vystavovatelé či jen prostí návštěvníci (a pokud ano, pak ještě jako mladí, 

nezkušení fi latelisté), natož aby se podíleli na jejich přípravě a organizaci. Samozřejmě, že 

mohou mít v některých směrech pravdu, nikdo však asi nepopře, že v mnoha dalších směrech 

jsou tato tvrzení účelová a opět „čemusi“ poplatná, tentokrát v současnosti. Navíc znehodno-

cují obrovské úsilí tehdejších obětavých realizátorů a tvůrců oněch výstav (mnozí z nich již 

nežijí, nebo natrvalo odešli z veřejného fi latelistického života), jejichž příprava, plná nevšední 

invence, jejich vynikající propagace a dokonalá realizace byly s uznáním hodnoceny doma 

i v zahraničí. 

Proto tyto „odborné“ soudy samozvaných expertů, kteří k těmto výstavám nijak nepřispěli, 

neberme příliš vážně a buďme hrdi na to, jaké výstavy jsme tenkrát, ještě v rámci SČSF a čs. 

organizované fi latelie, dokázali připravit a jak jsme se s mimořádným úspěchem prezentovali 

před celým fi latelistickým světem (a to bez ohledu na jakýkoliv politický podtext). 

Po rozštěpení Československa, jež většina čs. fi latelistů zřejmě nepřijala s nadšením, se až 

dosud v Praze, nyní již jen hlavním městě České republiky, konaly dvě další významné výstavy, 

a to PRAGA 1998 s titulem „Mezinárodní“ a právě ukončená letošní PRAGA 2008 s titulem 

„Světová“. Obě byly ve srovnání s předchozími výstavami československými podstatně skrom-

nější jak ve svých možnostech, tak i ve svých cílech. Omezené možnosti fi nancování byly dány 

neexistencí někdejší výrazné státní podpory. Spolupořadatel „Česká pošta“, stále ještě státní 

podnik (o problematických privatizačních záměrech slýcháme dnes již permanentně téměř 

na každém kroku!), ji ze svých prostředků nemohla rovnocenně suplovat, v roce 2008 dokon-

ce bez ohledu na intenzivní emisní činnost poštovních známek a tudíž částečné fi nancování 

z kapes fi latelistů. Zda by tomu bylo jinak, tj. lépe, po jistými kruhy tak netrpělivě očekávané 

privatizaci, lze asi s úspěchem pochybovat. Ať je tomu však jakkoliv, jisté je, že letošní výstava 

nemohla té poslední československé z roku 1988 rovnocenně konkurovat. Je tudíž vlastně 

dobře, že pamětníků po 20 letech výrazně ubylo a že struktura souboru oněch letošních prý 

téměř 50 000 návštěvníků (ofi ciálně udávaných) byla již podstatně obměněná, většinou neza-

tížená pokusy o srovnávání. Takže, jaká vlastně byla PRAGA 2008 ? 
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