
Zápis ze schůze chovatelského kolegia konaného dne 19.9.2009 
 
Přítomni: Jemelková, Fistungová, Kejvalová, Zenklová, Černá, Miksová 
Omluveni: Krůtová a Svobodová 
Neomluveni: Goldmannová 
 
Přítomni: za revizní komisi Karlová Helena; za výbor Brázdová Blanka; Jana Peclová 
 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Projednávání žádosti Jany Peclové 
3. Vystavování KL 
4. Jmenování poradců chovu  
5. Pravidla pro spolumajitelství feny 
6. Svodové karty 
7. Odsouhlasení elektronického schválení 
8. Ostatní 
 
 
 
1. Zahájení v 9,00 hod. Seznámení s programem schůze 
 
2. Projednání žádosti J. Peclové o zrušení omezení chovnosti u feny Hali Šlovický vrh. 
 CHK projednalo žádost paní Peclové a po posouzení barvy znaků u předvedených 
potomků na svodu nemá námitek proti dalšímu využití feny v chovu. CH požádalo RK o 
možnosti řešení. 
 
3. Vystavování KL  
 Pouze poradci chovu mají administrátorský přístup do databáze HwK pro účely 
vystavování KL. Rozšířený přístup s možností vytvoření KL má L. Černá a M. Fistungová. 
 
 Postup pro chovatele bude uveřejněn  na klubovém webu do 30.9.2009. Jeho 
vytvořením byla pověřena T. Kejvalová. 
 
 Pravidla pro poradce chovu: 
 KL poradcům chovu vystavuje HPCH a naopak. 
 Kontroly vrhu v chovatelské stanici PCH a HPCH či rodinných příslušníků provádí 
jiný poradce chovu nebo kontrolor vrhu. 
 Postupy pro PCH a kontrolory budou vyhotoveny HPCH do 30.9.2009 
 Platnost od 1.10.2009. 
 
 Upřesnění výpočtu koeficientu příbuznosti – max. 5% do 4. generace. 
 
4. Změna složení ChK od 1.10.2009 – viz příloha. Na klubovém webu budou do 30.9. 2009 
aktualizovány kontakty. Pro lepší orientaci členů pro danou oblast bude na klubové webu 
zhotovena orientační mapa nebo její obdoba – termín do 31.12.2009. 
 
5. Pravidla pro spolumajitelství feny – zjistí H. Jemelková – do 31.12.2009.  
 



6. Svodové karty – byla pověřena I. Zenklová do 31.12.2009 zpracovat návrh nové svodové 
karty. 
 
7. Odsouhlasení elektronického schválení 
 - Žádost p. Nenutila o povolení krytí feny Axis Alamo Negro  - CHK žádosti vyhovělo 
 - Žádost p. Karabiny o výjimku pro účast na bonitaci feny Connie  Horské Sedlo  -  
CHK žádosti nevyhovělo  
 
8. Ostatní:  
 - zpráva z IHF 
 - koncepce chovu do příštího zasedání IHF – H.Jemelková, T. Kejvalová 
 - přednáška o posuzování exteriéru HW – Michal Kunze, přislíbena účast 
    Pro poradce chovu povinné. Účastnit se mohou i ostatní členové klubu. 

- nutno rozdělit úkoly mezi všechny členy chovatelského kolegia 
- M. Fistungová – pravidelná informovanost o činnosti CHK na klubovém 

webu 
- Zpracování individuálního profilu DNA – po nashromáždění více jak 100 

výsledků – I. Zenklová 
 
 
V Praze dne 19. 9. 2009 


