V Šlovicích, 10.10.2007
REVIZNÍ KOMISI HW KLUBU

Věc: Přešetření rozhodnutí bonitační komise o omezení chovnosti feny Hali Šlovický vrch
a připuštění psa Benji z Pomezí do chovu a jejich rozdílných podmínek omezení v chovu
1.
Žádám revizní komisi o přešetření, co vedlo bonitační komisi z odborného a profesního hlediska ke
změně rozhodnutí v odvolacím řízení, uchovnit psa Benjiho z Pomezí s omezením – zápis A6, který také
dosud nebyl obsahem bonitační karty.
Tento pes byl při prvním bonitování vyřazen pro nestandardní chrup – dle chovatelských směrnic
vyřazující vady z chovu, které ovšem na bonitační kartě chybí.
Žádám vysvětlení, jaké poznatky vedly k tomu, že je nyní připuštěn do chovu, kdy dostal třídu omezení
krytí na 2 vrhy po dvou různých fenách, bez podmínky předvedení VŠECH potomků se zcela
standardním chrupem na svodu mladých, ale pouze omezení na předvedení 2/3 potomstva z každého
vrhu se zcela standardním chrupem.
Uvedu příklad:
vrh č. 1 – narodí se 9 štěňat
Z těchto 9 štěňat je povinnost předvést pouze 6 potomků se standardním chrupem.
Ale další 3 se předvést nemusí. Z nich třeba 2 budou mít chrup nestandardní a prokázaly by tak
dědičnost jeho vady.
vrh č. 2 – narodí se 3 štěňata
Povinnost předvést 2 potomky se standardním chrupem. 3. potomek, třeba zrovna s vadným
chrupem se předvést nemusí.
Toto rozhodnutí postrádá logiku. Také nebylo upřesněno, v kolika měsících se musí potomci svodu
zúčastnit. Jsou známy případy, kdy v 7 měsících je skus standardní, ale později po 12. měsíci se změnil.
2.
S omezením chovnosti feny Hali Šlovický vrch na 1 vrh s předvedením všech štěňat na svodu (ústní
podání od p. Kukly) jsem se pomalu smiřovala, ale jen do doby, než byl pes Benji z Pomezí bonitován
s již zmíněnou podmínkou omezení chovnosti.
Hali Šlovický vrch má kompletní velmi světle hnědé pálení.
V bonitační kartě je uvedeno:
2a – černá se standardními znaky
2b – tmavé znaky
V den bonitace bylo dopsáno písmeno 2f – světlé znaky.
Standard uvádí:
barva znaků je středně plavá. To znamená, že i tmavé znaky (2b), tak i světlé znaky (2f) jsou určitou
odchylkou od standardu – drobný nedostatek.
U barvy plavé, standard udává barvu středně plavou. Přesto je v bonitační kartě pamatováno na barvu
plavá tmavá a plavá světlá.
Žádnému uchovněnému jedinci s barvou plavá světlá a ČZN s tmavými znaky nebyla kvůli tomu
chovnost omezena.

Kdyby světlé znaky byly tak závažnou vadou, tak by na MVP nemohla získat od dvou různých rozhodčí
2x známku výborná s pořadím 4.
Z klasifikace známky výborná vybírám:
- blíží se ideálu standardu
- předveden ve výborné kondici
- má prvotřídní postoj těla
- převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky
- má typické vlastnosti svého plemene
Proč je k bonitaci HW povinné absolvování výstav, když se na ně nebere zřetel?
Při vyhlašování výsledků bonitace mi sděleno omezení chovnosti na 1 vrh kvůli světlým znakům.
Toto bylo sděleno pouze ústně předsedou bonitační komise p. L. Kuklou.
Byla dána možnost, že po předvedení všech štěňat z vrhu na svodu mladých a po jejich vyhodnocení
budu moci požádat o další vrhy.
Písemný zápis do bonitační karty Hali Slovácký vrch o druhu omezení byl HPCH HW klubu p. Alenou
Otrubovou odmítnut, že se to nepíše.
Tím byl porušen bonitační řád – bod. 10/2 o zápisu druhu omezení.
Benjimu z Pomezí byla třída omezení zaznamenána.

Ráda bych dostala odpověď:
1) co je z chovatelského hlediska dlouhodobým sledováním
prokazatelnější a závažnější pro zdravý chov – dědičnost vad chrupu
anebo odchylky ve standardu jakou světlé znaky, tmavé znaky, dvojbarevné znaky, zcela chybějící
znaky, podsady, brýle atd.?
2) proč Benjimu nebyla dána stejná podmínka omezení chovu, předvedení všech potomků, jako dostala
Hali? Proč se každému jedinci měří jiným metrem?
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