Hovawart klub ČR
Náchodská 411
193 00 Praha 9

Věc: Žádost o přešetření závěrů RK

Na základě žádosti HPCH o prošetření závěrů RK ohledně bonitace psa Benjiho z Pomezí
došla RK k závěru:
Není důvod měnit stanovisko RK ohledně bonitací psa Benji z Pomezí majitele p.
Myšáka.
Je nám líto, že naše šetření vyvolalo takovou nelibost u pana rozhodčího Kukly, neboť cílem
nebylo kritizovat jeho posuzování.
Je však překvapující, že bonitační karta (vylučující vady z chovu) uvedená na oficiálních
internetových stránkách pravděpodobně nesouhlasí s bonitační kartou používanou na
bonitacích.
Za shodnost používaných a zveřejněných BK je zodpovědný výbor klubu, především
bonitační referent a HPCH. Jmenovaná bonitační komise musí posuzovat dle BK, tudíž
je třeba , aby výbor zajistil informovanost členů bonitační komise, zvláště když klub může mít
stanoveny přísnější podmínky chovu než uvádí standard plemene FCI.

K dalším dotazům:
1. Členská základna byla informována prostřednictvím internetu, ve Zpravodaji
od roku 1999 vzor BK uveden nebyl.
Revizní komise od dlouholetých chovatelů zjistila:
BK z roku 1995 obsahuje vylučující vady dle standardu, povahy dle čísel.
BK z roku např. 1999 (info L. Černá) a 2000 (info J. Peclová) obsahuje specifikaci
vyřazujících vad a mezi nimi i nepravidelný skus, stejně jak je uvedeno v přiložené
BK v chov. příručce z roku 2003.
Minimálně v roce 2005 BK zveřejněná na oficiálních internetových stránkách
obsahovala z chovu vyřazující nedostatky - mimo jiné i nepravidelný skus (poskytl p.
Fajgl)
Z uvedeného vyplývá, že změny nastaly mezi roky 1995 a 1999.
2. Tržby z prodeje Chovatelské příručky jsou zahrnuty v účetnictví..

Při šetření RK navíc zjistila:
Na základě upozornění paní Jany Peclové RK zjistila: V chovatelské příručce z roku 2003 je
uveden standard plemen hovawart a jedna z uvedených vylučujících vad jsou anomálie

ocasu. To je i přesně uvedeno v německém originálu standardu FCI (rutenanomalien). Lze
předpokládat, že anomálií ocasu je i zálomek na ocasu, což vysvětluje přísnost německých a
rakouských rozhodčích k této vadě i na výstavách.
Pokud je zálomek na ocasu anomálií ocasu, jde o vylučující vadu dle standardu FCI a klub je
povinen se tím řídit (viz. zápisní řád ČMKU:….dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny
s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vylučující.)
Při zasedání IHF proběhlo školení rozhodčích, zpráva nebyla doposud předložena. Na tomto
zasedání bylo možno řadu nejasností vysvětlit.
Zároveň doporučujeme jednoznačné vymezení vylučujících vad z chovu a kontrolu jejich
dodržování ze strany rozhodčích na bonitacích. Viz. př. Agni Siderecan bonitovaný
14.10.2007 v Milovicích.
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