
Zápis z jednání výstavní komise FCI 
 
 

- Jednání komise zahájil president polského kynologického svazu pan Andrzej Mania.  
- S historií i současností polské kynologie seznámil přítomné pan Andrzej Kaźmierski.  
- proběhlo schválení protokolu z minulého zasedání v Mnichově 
- Byl předložen k diskuzi návrh nového výstavního řádu FCI, po připomínkování bude 

předložen ke schválení na jednání komise v roce 2011. 
- Jednou z podstatných změn v novém návrhu je úprava rozdělení a obsazení skupin FCI. 

Komisí bylo rozhodnuto, že započne proces proces změny ve skupinách FCI. Mimo jiné 
se jedná o rozdělení FCI skupiny 2, oddělení části primitivních plemen od skupiny 5 a 
úpravy mezi skupinami 4/6 a 7/8. 

- Další ze změn v novém výstavním řádu bude známkování psů v kruhu. Dojde k úpravě 
pojmenování známek i definice jednotlivých známek. Návrh hovoří o těchto změnách: 

a) známka Výborný se změní na Champion quality 
b) známka Velmi dobrý na Výborný 
c) známka Dobrý na Velmi dobrý 
d) známka Dostatečný na Dobrý 
- Neprošel návrh Norska na zavedení nové třídy „pohlaví“. Princip spočíval v tom, že se 

měli utkat před zadáním CACIB všichni jedinci stejného pohlaví (mimo štěňat a dorostu) o 
pořadí v této nové třídě. Titul BOB by pak získal jeden ze dvou vítězů této třídy, druhý by 
získal titul BOS.  Návrh vycházel z irského modelu udělování tzv. „Green star“. Po 
posouzení této třídy by teprve došlo k udělení CACIB a ResCACIB. Čekatelství CACIB by 
tak mohl získat třeba až třetí jedinec v pořadí této třídy, pokud by první dva byli veterán a 
mladý. 

- Na základě výše uvedeného návrhu pak komise schválila změnu, a to, že v novém VŘ 
bude zaveden titul BOS udělovaný nejlepšímu jedinci druhého pohlaví než získalo BOB. 

- Komise si od Předsednictva FCI vyžádá seznam všech plemen, pro která mohou být 
otevírány třídy pracovní na mezinárodních výstavách a jeho rozeslání členským zemím, 
aby tak členské země získaly jeden ucelený materiál. 

- Členské země, které dosud neumístily seznam svých rozhodčích na internetových 
stránkách Databáze evropských rozhodčích, byly dotazovány na důvod. O umístění 
svých rozhodčích v databázi okamžitě projevily zájem země latinské Ameriky. Byly ale 
odkázány na vytvoření vlastní databáze, protože tato je hrazena z prostředků evropské 
sekce. 

- Tamás Jakkel oznámil, že po omezenou dobu, nejspíše do konce února, bude vkládání 
rozhodčích zdarma jako podpora váhajících zemí. 

- Bylo dohodnuto, že do nových řádů FCI bude zavedena povinnost pro členské země 
pořádat školení nejen pro rozhodčí, ale i pro personál kruhů, aby došlo ke zkvalitnění 
jejich práce. 

- V návrhu výstavního řádu se objevila i zmínka o tom, že jeden rozhodčí by mohl 
posuzovat jedno plemeno pouze 1x za 3 měsíce. 

- Další ze změn se týká protestu na výstavě. Částka jistiny složené při podání protestu se 
bude rovnat dvojnásobku přihlašovacího poplatku za psa. 

- Komise požádala zástupce zemí, které ještě neinformovaly FCI o situaci s kupírováním, 
aby tak učinily. 

- Proběhla volba předsedy, místopředsedy a sekretářky komise. Byli potvrzeni stávající. 
 
 
 

Zasedání komise pro rozhodčí 
 
 

- Proběhlo schválení protokolu z minulého zasedání v Mnichově 
- Konzultace a doplnění návrhu holandského svazu na školení rozhodčích. Projednaný 

návrh se zapracovanými připomínkami bude zaslán Předsednictvu FCI. 



- Proběhlo projednání etického kodexu. Připomínka Finska zapracovat i oběžníky, které se 
toho týkají. Pracovní skupina NL, H, FIN, P a F. 

- Problém s uvolňováním rozhodčích, kteří změnili bydliště. V současnosti platné podmínky 
umožňují posuzování skupinových a all-round rozhodčích bez předběžného souhlasu 
mateřské organizace. Některé země proto nechtěly mít své rozhodčí na FCI stránce. 

- Vzhledem ke skutečnosti, že je velmi žádoucí neustálé vzdělávání rozhodčích, v roce 
2011 před EVP bude v holandském Leuvardenu seminář pro rozhodčí s nízkým vstupním 
poplatkem, aby se mohl zúčastnit co největší počet zájemců. 

- Štefan Šinko připomenul členům komise, že Slovinsko v minulosti připravilo takové 
setkání, zabezpečilo její financování díky sponzorům, ale Předsednictvo FCI ho 
nepodpořilo. Proto se nakonec neuskutečnilo. Zástupce Uruguaye informoval, že jejich 
karibská sekce taková školení pravidelně organizuje. 

- Široce se projednával  rozsah a náplň školení rozhodčích, jak v přípravné fázi, tak i 
v dalším vzdělávání a možnosti, jak tyto podmínky v rámci členských zemí FCI ujednotit. 

- V této souvislosti se hovořilo i o podmínkách rozšiřování aprobací rozhodčích pro 
jednotlivé skupiny, minimálních časových odstupech a požadovaném počtu praktických 
posouzení, která rozhodčí musí absolvovat než může obsáhnout celou skupinu. Bylo 
konstatováno, že se to bude lišit v závislosti na stupni rozvinutí kynologie v jednotlivých 
zemích, resp.že pro země s méně rozvinou kynologií bude obtížné splnit předpokládaná 
kritéria.   

- Projednávaly se význačné zdravotní problémy specifické pro jednotlivá plemena a 
nutnost vzít je v potaz a upřednostnit při posuzování psů. (Návrh Finska) 

- Slovinsko vzneslo požadavek, aby každá změna rozhodčího na sekční nebo světové 
výstavě byla řádně vysvětlena. 

- V diskusi Jiří Janda připomenul, že při požadavku nekompromisního vylučování 
agresivních psů z posuzování, je nutno rozlišovat mezi agresivitou vůči člověku a 
přirozenou rivalitou samců. Tento problém nabývá na závažnosti zejména proto, že 
stoupá počet vystavovatelů, kteří přicházejí na výstavy s háravými fenami a také někteří 
vystavovatelé psů používají utěrky s pachem háravých fen pro lepší předvedení svých 
psů. Toto vše zanáší neklid mezi ostatní samce. Bylo konstatováno, že rozhodčí musí být 
schopni toto rozlišit.   

- Proběhla volba předsednictva, původní předsednictvo bylo potvrzeno ve funkci. 
 

 
 

Společné zasednání komise výstavní a pro rozhodčí 
 

 
- Projednávalo se dopracování změn v nové výstavním řádu a řádu pro jmenování 

rozhodčích FCI. 
- Komise se dohodly na změně názvů u nejmladších tříd, a to z Baby na Puppy 1 a 

z Puppy na Puppy 2. Současně se pro všechny členské země posune dolní hranice u 
třídy Puppy 1 na 4 měsíce. 

- Komise žádá Předsednictvo FCI o vysvětlení, jak je možné, že jsou delegováni rozhodčí, 
kteří nesplňují požadavky řádu pro jmenování rozhodčích FCI na minimální podmínky 
aprobace. 

- Zasedání komisí v roce 2011 proběhne v Miláně, v roce 2012 ve Vilniusu. 
 
  
 
Zapsali: ing.Radovan Lysák a Jiří Janda 
 


