
Hlášení o průběhu výstavy 
(pro potřeby čmku) 

 
Pořadatel výstavy: Český kynologický svaz, Nord Bohemia Canis, p. O. Box 178, 412 01 Litoměřice 
 
Typ výstavy: Mezinárodní výstava psů všech plemen Litoměřice 

Místo a termín konání: Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice, 28. 5. 2016 - 29. 5. 2016 
 
Na výstavu se přihlásilo celkem psů: 2647 psů 
 
Závěrečné zkoušky: viz. Přiložená zpráva hlavního rozhodčího 

Neděle: viz. Přiložená zpráva hlavního rozhodčího  

Závěrečné zkoušky: viz. Přiložená zpráva hlavního rozhodčího 

Podané protesty: 

 Sobota žádný protest 

 Neděle žádný protest 

Další zjištění: 
Změny rozhodčích  
Vzhledem ke stále nezveřejněným výsledkům nelze spočítat počet změn rozhodčích. 
Výstava zaslala, dne 9.6.2016, zprávu hlavního rozhodčího. Bohužel zaslané materiály neobsahovali 
„hlášení o průběhu výstavy“. VK, dne 16.6.2016, požádala výstavu, aby doplnila potřebné hlášení. 
Následně bude spočítáno a zhodnoceno využití avizovaných rozhodčích. 
 
Celkem bylo 23 kruhů v sobotu a 17 kruhů v neděli. 
Ve vnitřních kruzích byly nové koberce. Prostor mezi kruhy byl dostatečný a kruh byl vždy přístupný 
minimálně ze tří stran. Zcela nevhodný je přípravný kruh, který vzhledem k pravidelným teplotám v 
tento termín výstavy nutí vystavovatele, aby se psy stáli na rozpáleném betonu. Jako jednoduché 
řešení se nabízí postavení stanu nad přípravným kruhem. Závěrečný kruh by bylo potřeba lépe 
koordinovat.  
 
Stížnosti zahraničních vystavovatelů jsou na nepružnou komunikaci. Stejně tak na nemožnost 
výstavního výboru komunikovat cizím jazykem. Častěji se objevily stížnosti na špatné zadávání 
papírových přihlášek do systému do (špatně zadané datum narození = špatná třída, špatně zadané 
pohlaví a další). 
 
Nemilá je informace od zahraničních rozhodčích, kteří přijali pozvání na výstavu. Dle informacích byli 
zahraniční rozhodčí ubytováni v místě, kde sdíleli s dalšími ubytovanými sociální zařízení (na patře).  
Tento fakt zcela odporuje podmínkám FCI pro ubytování rozhodčích na FCI výstavách. Neprodleně po 
skončení výstavy nemohli zahraniční rozhodčí již najít nikoho z výstavního výboru. Restaurace, ve 
které měli mít rezervaci byla zavřená. Obrátili se tedy na vystavovatele, kteří sháněli někoho 
z výstavního výboru, aby celou situaci řešil.   
Zahraniční rozhodčí měli problémy s personálem kruhu, který nebyl dostatečně proškolený a vznikal 
zde problém při překladu posudků. Zahraniční rozhodčí byli informováni, že se ČMKU bude situací 
zabývat a zcela jistě provede nápravu. 
 
V Praze, dne 16. 6. 2016    
K. Seidlová 
 


