Zpráva o provedené kontrole Národní výstavy Ostrava 2010
Dne 11.dubna 2010 jsem se zúčastnil Národní výstavy v Ostravě a na základě žádosti
pana předsedy jsem provedl v ten den kontrolu průběhu a organizace výstavy.
Výstava se jako každoročně pořádala v areálu výstaviště Černá louka v Ostravě. Větší část
kruhů byla umístěna v hale, menší pak ve venkovních prostorách. Počasí lidem a psům ve
venkovních kruzích příliš nepřálo, ale za to pořadatel vinu nenese.
Prostor výstavy jsem prošel kruh od kruhu a objevil jak pozitiva, tak i negativa. Zjištěné
závady pak byly jak zanedbatelné, tak i hrubého rázu.
Pozitivní zjištění:
-

Došlo ke zlepšení práce personálu kruhů, což bylo ihned vidět v plynulejším průběhu
posuzování
Závěrečný kruh se zvětšil a soutěžím to prospělo
Tradičně byly zajištěny velmi zajímavé ceny pro závěrečné soutěže i pro oceněné
psy
Téměř všechny kruhy byly vybaveny koberci minimálně v dráhách pohybu psů
Prostor kolem kruhů byl dostatečný a snad až přiliš velkorysý na úkor některých
kruhů, což ale s povděkem kvitovali všichni návštěvníci

Zanedbatelné nedostatky:
-

-

-

Pořadatel by mohl přehodnotit umístění závěrečného kruhu, protože přípravný kruh
byl situován velmi nešťastně. Lidé, kteří byli před jeho vytvořením těsně před
začátkem soutěží se svými psy již na protilehlém konci závěrečného kruhu, neměli
pak jinou možnost, jak prostor opustit, než se i se psy a veškerým vybavením prodírat
davy jiných lidí a psů. Zde by stálo za to popřemýšlet o vytvoření přípravného kruhu
již ráno a snad na jiném místě.
Možná by stálo za zvážení přesunout část kruhů do místa závěrečného kruhu a tím
snížit buď počet kruhů venkovních nebo snížit počet kruhů na jiných místech haly a
tím současně docílit jejich zvětšení. Dělají to tak i jiné výstavy a vyklizení kruhů
v místě závěrečného kruhu a pak jeho příprava není nijak dramatická záležitost
Umístění stolků rozhodčích na okrajích kruhů vedlo jednoznačně k jejich zmenšení.
Pokud by stolky rozhodčích stály uprostřed kruhů, mohly by kruhy být o metr až metr
a půl širší, což je dost podstatná míra.

Závažnější nedostatky:
-

přestože si pořadatel výstavy odvezl koberce z DuoCACIB Brno, nebyly dle mého
mínění použity všechny a nebo ne zcela účelně. Ne všechny kruhy (v prvním podlaží
hned několik) byly vybaveny koberci po celém obvodu, tedy v dráze pohybu
posuzovaných psů. Byl položeny jen do tvaru písmene „U“, což mělo za příčinu opět
podklouzávání psů i jejich majitelů. Tady došlo k porušení Výstavního řádu ČMKU.

Hrubé nedostatky:
-

v závěrečných soutěžích došlo k hrubému porušení Výstavního řádu FCI a také
Výstavního řádu ČMKU a to tím, že neuznaná plemena byla začleněna do
jednotlivých skupin FCI a v nich také posouzena. Dokonce byli někteří zástupci
neuznaných plemen ve skupinách FCI vyhodnoceni na bodovaných místech pro titul
Pes roku, tedy do 5. místa ve skupině FCI. Tady chci zdůraznit, že těmto psům tyto
body rozhodně nemohou být uznány, neboť je nezískali v rámci pravidel.
Zapsal: ing. Radovan Lysák

