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dovolte mi, abych vás pozdravil 
a popřál vše dobré v prvním čís-
le našeho svazového periodika, 
které se k vám v roce 2018 do-
stává. 

Nový rok 2018 bude z po-
hledu Českého svazu chovate-
lů velmi náročný. Nejen že nás 
čekají volby na všech stupních 
svazu, ale čeká nás i pěkná řád-

ka vrcholových výstav. V roce 2018 se opět uskuteční 
výstava mláďat na olomoucké Floře, která se pořada-
telství ujala již v roce předminulém. Jedním z velkých 
vrcholů pak bude listopadová Evropská výstava v dán-
ském Herningu a ČSCH opět centrálně zajistí admini-
straci přihlášek i svozu. A aby toho nebylo málo, hned 
za dva týdny poté se uskuteční národní chovatelský vr-
chol v podobě celostátní výstavy Chovatel 2018. A prá-
vě k naší celostátní výstavě uskutečněné v roce 2017 
bych se chtěl na tomto místě ještě krátce vrátit a podělit 
se s vámi o několik mých osobních dojmů.

Po delším období, kdy se národní výstavy konaly v re-
žii soukromého výstaviště za podmínek či ve spolupráci 
s ČSCH, se ÚVV ČSCH rozhodl na počátku roku 2017 
uspořádat výstavu ve vlastní režii a vlastními silami na 
výstavišti, které si za tímto účelem vybere. Pro tyto úče-
ly byly stanoveny podmínky a poptána byla výstaviš-
tě v České republice schopná výstavu umožnit, zejmé-
na pak s ohledem na požadavky stran výstavní plochy. 
Není tajemstvím, že taková kritéria bylo schopno spl-
nit jen několik málo výstavišť. Dalšími rozhodujícími 
kritérii byla pochopitelně cena pronájmu výstavních 
ploch a s tím související cena servisních služeb a v ne-
poslední řadě se posuzovala i poloha výstaviště v rámci 
České republiky. O výběru výstaviště v Lysé nad Labem 
rozhodl ÚVV ČSCH, a to na dobu tří let. 

Dalšími nezbytnými kroky bylo ustanovení, chcete-li 
jmenování, realizačního týmu výstavy tak, aby byla za-
jištěna příprava, samotná realizace i „likvidace“ celo-
státní výstavy. Přes opakované výzvy zde v Chovateli, 
nebo na webu ČSCH či oslovením okresů, se podaři-
lo odpovídajícím způsobem personálně zajistit „jen“ 
obsazení pozic garantů, což bylo poněkud v rozporu 
s hlasy členů ČSCH vyzývajících k samostatnému po-
řadatelství. Výstavní (přípravný) výbor tak dále externě 
musel zajistit stavbu a likvidaci expozic, další personál-
ní obsazení pozic na výstavě (např. pokladních), výzdo-
bu atp. a je nasnadě, že na tyto služby musel pořadatel 
vynaložit nemalé finanční prostředky. Nicméně vše se 
nakonec podařilo zajistit a připravit tak, aby se samot-

ná výstava mohla uskutečnit. Jenže jak už to tak bývá, 
a přes veškerou snahu všech lidí na přípravě akce par-
ticipujících, člověk míní a život mění. Realizační tým 
tak musel operativně a s vypětím značných sil řešit vý-
padek v dodávce steliva, problémy s dovozem znač-
ného množství fundusu v omezeně krátké době a dal-
ších. Podobné „jobovky“ z našeho chovatelského života 
známe patrně všichni, téměř všude v našich základních 
spolcích organizujeme výstavy a s podobnými problé-
my se vždy nějak vypořádáme. Je ovšem poněkud roz-
díl v situaci, kdy chybí materiál k zajištění výstavy o ně-
kolika málo stech kusech zvířat, například, a k zajištění 
výstavy o nemálo tisících kusech zvířat. Ale vše se na-
konec podařilo a realizační tým (do té doby bez zku-
šeností s uspořádáním výstavy takovéhoto rozsahu) vše 
stihl v šibeničních termínech zajistit. Vše je ale pouče-
ním pro příště.

Nutno konstatovat, že samotné obsazení výstavy 
a její průběh značně naplnil cíle, které si pořadatel 
vytkl. Výstava byla hojně obeslána (s doprovodnými 
expozicemi v podstatě 7000 zvířat), byla pestrá a snad 
by se dalo říci, že i pěkně vyzdobená. To vše oceňo-
vali jak její návštěvníci, tak i vystavovatelé, ale nechci 
tím pochopitelně říci, že zlepšit není co. Dne 25. led-
na proběhlou výstavu hodnotil i rozšířený výstavní vý-
bor, který na základě vyhodnocení kladů i záporů této 
vrcholné chovatelské akce navrhne konkrétní opatření 
pro případné konání výstavy v roce 2018.

Otázkou nicméně zůstává, jak v nastoleném trendu 
pokračovat a za jakých podmínek má, či může, být v po-
řadatelství pokračováno. Není tajemstvím, že celostátní 
výstava roku 2017 skončila ve ztrátě převyšující půl mi-
lionu korun. Je nasnadě, že má-li být v pořádání výstav 
celostátního charakteru ve vlastní režii pokračováno, 
musí ÚVV přijmout taková opatření, aby ztrátovost co 
nejméně minimalizoval, protože obdobné výsledky, byť 
jen za tři výše uvedená „pořadatelská“ léta, by značnou 
měrou zatížily rozpočet ČSCH a jeho finančních rezerv. 
Je proto nelehkým úkolem pro ÚVV ČSCH a výstavní 
výbor výsledky proběhlé výstavy vše řádně vyhodnotit 
a vytýčit si trasu dalšího „běhu“. Je to ale zároveň i vý-
zvou pro všechny členy ČSCH, kteří by měli zájem podí-
let se na přípravě a realizaci celostátní výstavy Chovatel 
2018, aby se se svým zájmem na pořadatele včas obrá-
tili a dle možností přispěli k tomu, abychom mohli být 
právem pyšní na její průběh a výsledky.

Ještě jednou s přáním úspěšného vstupu do roku 
2018, pevného zdraví a kvalitních odchovů

 Ing. DAVID RAMEŠ, 
generální sekretář ÚVV ČSCH

Vážené čtenářky a vážení čtenáři časopisu Chovatel,
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