
Chovatelské kolegium 26.10.2015 

 

 

Přítomni: Valušová Květoslava, Jemelková Hana, Miksová Gabriela, Štěrbová Zuzana, Slezák Martin, 

Balonová Martina 

Hosté: Ing. Tereza Mulačová, Slezáková Šárka 

Omluveni: Černá Lidmila, Vendlerová Hana 

 

Program schůze:     1.  Předání informací z PK 

                                   2.  Předání informací z IHF 

                                   3. Kontroly vrhů 

                                   4. Krycí listy 

                                   5. DNA 

                                   6. Bonitace a svody 

                                   7. Různé 

 

1. Zápis nestandardně vybarvených štěňat na PK.       

V případě výskytu nestandardního vybarvení štěňat na formuláři Přihláška k zápisu štěňat u 

daného jedince do kolonky majitel vypíše červenou barvou Nestandardní vybarvení. Takto 

označené štěně pak bude mít ve vydaném PP tento záznam a do budoucna nebude moci být 

bonitováno. 

   Dle potřeby se provede odběr na DNA pro potvrzení paternity. 

 

2.   Předání informací z IHF. 

   Předsedkyně informovala kolegium o jednání v IHF. Při této příležitosti na podnět HPCH 

vznesla dotazy na téma: Velikost bílých znaků v souvislosti se zařazováním do chovu, jelikož 

ve vyřazujících vadách se na toto téma nepíše. Z odpovědi vyznělo, že bílé znaky by neměly 

přesahovat 2/3 plochy hrudníku, nemají zasahovat do míst nad hnědé znaky na hrudníku. 

ponožky až podkolenky. 

    Dále na téma nestandardně vybarvených štěňat jsme byli informováni, že se to výjimečně 

stává. 

    Předsedkyně pošle HPCH zápis z jednání na IHF.  

 

3. Kontroly vrhů. 

   Jednalo se o formuláře, zda vyhovují. Některé budou upraveny – na starost má HPCH 

Bylo domluveno, že při kontrolách vrhů PCH připomenou chovatelům, aby při prodeji štěňat 

doporučovali novým majitelům, aby přikládali přihlášku do HW klubu. 

   Na výborové schůzi bylo domluveno, že se obnoví příručka pro budoucí majitele štěňat, 

kterou budou moci chovatele předat při prodeji štěněte. 

  



4. Krycí listy. 

                    Jednalo se o tom, zda si určit dobu, do kolika hodin po zařazení jedince do chovu, může 

být vystaven KL. HPCH navrhla počkat alespoň 24hod, po případě až do výsledku DNA. K žádnému 

závěru se nedošlo.  Zatím vše beze změny. 

                     Jednalo se o tom, jaké informace jsou předávány lidem při vystavování KL.  Máme sice 

informace na stránkách, přesto chovatelé, kteří s chovem začínají, někdy bojují a vznášejí stále 

dotazy.  Závěr – HPCH vyrobí balíček s informacemi ohledně celého postupu kolem odchovu štěňat, 

který přepošle každému PCH a ten by měl předat budoucímu chovateli při žádosti o KL.   

                     Byl projednán návrh zvýšení poplatku za vystavení expresního KL. K závěru se nedošlo, 

zatím tedy beze změn. 

               Jako další bod se projednávalo zvýšení poplatku za vystavení KL pro zahraniční. Tam ke shodě 

došlo. Návrh 500,- .  Zvýšení se dále dojedná na výborové schůzi – HPCH přednese. 

   Na výborové schůzi bylo schváleno zvýšení téměř všech poplatků. Bude zveřejněno s informaci od 

kdy bude platit. 

5. DNA 

                    HPCH poukázala na nevyužívání výsledků DNA. Navrhla, aby se při žádostech o KL využilo 

porovnání výsledků u navržených jedinců a majitelé fenky byli informováni o variabilitě navržených 

spojení. PCH má požádat HPCH a ten zašle porovnání v kolika alelách se pár shoduje.  Je tak možno 

zvýšit genovou variabilitu budoucího potomstva. 

               Vzhledem k tomu, že nejsou zapsány všechny výsledky DNA v databázi, stačilo by pro začátek 

požádat o zaslání výsledku pouze chovatele, kteří jsou v chovu aktivní a žádají o KL. Tímto způsobem 

by se průběžně vše doplnilo. Toto mají zajistit PCH, kontrolovat bude HPCH.   

               Dále je třeba dojednat vstup PCH do databáze DNA. – Domluví na výborové schůzi HPCH.  

Další možné využití výsledků DNA. – Bude se zajímat HPCH. Je třeba zajistit kontakt s institucí, která 

nám výsledky zpracovává. 

 

6.   Bonitace a svody 

    Probírala se úprava bonitační karty - zda je možno některý kód ubrat či přidat. Návrh úpravy 

bonitační karty má za úkol Martin Slezák. 

     Zatím v případě, kde používáme do poznámek kód x a jedná se vždy o jiný exteriérový problém, se 

bude zapisovat např. do bonitačního kódu (ox) a podrobný popis bude v poznámkách. Tak se v kódu 

přímo objeví, že je z hlediska se srsti ještě jeden problém. (Nyní se z kódu vyčíst nedá.)   

   Při svodech zapisovat do karty také těsné nůžky.  

1. třída chovnosti. Stává se, že se dostaví na bonitaci jedinec, který má značné nedostatky 

exteriéru, dlouhý bonitační kód a přesto má již získaný titul. Tak získá nárok na 1.třídu 

chovnosti. CHK navrhuje zapsat na bonitaci do poznámek: Pro soubor nedostatků nelze zařadit 

do 1. třídy chovnosti. – HPCH přednese na výborové schůzi. – Nebyly námitky. V případě 

neuchovnění jedinců se závažnými nedostatky,  (ač nejsou jmenovitě zařazeny mezi vadami 

vylučujícími), výbor toto rozhodnutí podpoří. 



 

7. Různé 

   Spojení plavý x plavý nedoporučovat, nevylepší vybarvení potomků, spíše se s obtížemi bílé znaky 

hledají, přibývají příliš světlé odstíny plavé barvy.  Bílé znaky pak v dalších generacích přibývají. 

Současný poměr barev v chovu je na hraně. Bylo by vhodné, pokud by přibylo psů čz a ubylo černých. 

Plavých může být v podobném množství. 

  V poslední době je zvýšený výskyt neideálně vybarvených čz jedinců. Z toho důvodu u zahraničních 

krytí upřednostňovat jedince s  vybarvením co nejbližšímu ideálu standardu. 

   Není třeba omezovat počet krytí plemeníků. V případě, že má již mnoho potomků, je vhodné 

žadatele o tohoto plemeníka o tomto počtu potomků informovat. Rozhodnutí je na něm. 

 Info o tom, kdo vlastní čtečku. – doplnit na výborové schůzi. Předsedkyně zjistí a dá vědět HPCH. 

V souvislosti s databází bylo projednáváno, co mohou PCH vkládat sami do databáze, které kolonky 

se jim otvírají. 

  Na výborové schůzi bylo domluveno, že na všechny bonitace, svody a výstavy budou do kruhů 

přednostně pracovat OPCH budou-li mít zájem. 

   Já prosím, abyste se podívali na všechny plánované termíny v r. 2016 a dali mi vědět, o kterou akci 

máte zájem. Já pak předám bonitačnímu, nebo výstavnímu referentovi. Především je nutné, abychom 

obsadili bonitace a svody. Na výstavách je také možnost se něco přiučit. 

 

Zapsala Valušová Květoslava 

 

    

    


