
Zápis ze setkání chovatelské rady KCHJ ČR 

Přítomni: Bc. M. Chodilová,  H. Spalová, Ing. M. Přibáňová, A. Mottlová , V. Robertsová  

Omluvena: Mgr. L. Burešová 

Hosté: Ing. Radomír Svoboda, Ing.  Jaroslav Horský 

 

Úprava databáze:  

Ing. J. Horský probral se členkami chovatelské rady možnosti úpravy databáze KCHJ ČR.  

• možnost vytahovat seznam chovných psů přímo z databáze ( v současné době se seznam zpracovává 

ve wordu a údaje se zároveň zapisují do klubové databáze. Byla by možnost předělat databázi tak, 

aby se generoval seznam chovných psů přímo z ní. Problém je, že v současné době je seznam 

chovných psů pečlivěji doplněný než databáze, v některých případech by pak údaje mohly být 

neúplné (např. stačí aby některý z rodičů neměl uvedené v Člp lomítko s datem uchovnění a 

nepřitahne se do rodokmenu) 

• Další návrh – možnost aby se výsledky výstav a zkoušek po nahrání do databáze objevily nejen při 

rozkliknutí záložky „výstavy“ nebo „zkoušky“, ale také  rovnou i na kartě psa.  

• Propojování psů i s údaji (problém jsou importovaní jedinci vedení pod přiděleným českým Člp a u 

nás narození jedinci, kteří nejsou tetovaní (tedy jim chybí v záznamu „číslo psa“ – přes toto číslo se 

propojují data z výstav a zkoušek s jedinci). Zatím je to řešeno tak, že při nahrávání plemenné knihy 

se do databáze u čipovaných jedinců ručně doplní i tetovací číslo a u importů se tetování přepíše 

hodnotou přiděleného Člp. Bohužel pak číslo v kolonce „tetování“ neodpovídá skutečnosti.   Je 

možnost přidat ještě kolonku na Člp aby se propojovaly tyto údaje.  

• Je potřeba „uklidit“ seznam rázů – některé jsou v nabídce uvedeny vícekrát.   

• Zvětšit kolonky na kartě psa. (v podstatě všechny: adresa a zkoušky alespoň o řádek, výstavy o 2-3 

řádky) 

• Vytvořit výstupy – pro poradce, aby bylo možno generovat seznamy a přehledy (např. soubor 

uzvoněných jedinců v daném roce a pod. ) Konkrétní náměty na výstupy zašle Ing. Horskému paní 

Robertsová.  

• Udělat výstup na bonitační kód tak, aby bylo možno ho vyhledávat po jednotlivých kódech (např. 

vybrat všechny jedince s mimořádně ušlechtilou hlavou případně s jiným společným exteriérovým 

znakem, případně udělat výstup do excelu kde každá položka bude v samostatné kolonce.  

Po tomto bodu odchází Ing.  Horský 

Rozpis „služeb“ na výstavách 2016 – 2. pololetí 

8.4. NV Ostrava – zápis, vyřeší paní Mozíková, váhy do Prahy vezme H. Spalová 

15.4. – MV Praha – H. Spalová (váhy i posudky) 

22.4. MV ČB – váhy a vyzvednutí posudků Mgr. L. Burešová 

20.5. MV Litoměřice –  váhy a vyzvednutí posudků Mgr. L. Burešová 

27.5. -OV Kačina – váhy a zápis u bonitace L. Burešová, posudky Ing. M. Přibáňová 

10. a 11.6. KV Letňany –zápis  u bonitace K. Klocová nebo Bc. M. Chodilová, posudky Bc. M. Chodilová 

17.6.  OV Náměšť– zápis u  bonitace a váhy a vyzvednutí posudků  K. Klocová 

 24.6. MV Brno – váhy a vyzvednutí posudků Mgr. L. Burešová 

1.7. Klatovy- zápis u  bonitace a váhy a vyzvednutí posudků  A. Mottlová? (podle toho kdy bude výcvikový 

týden na Rozvadově) 



15.7. NV Mladá Boleslav – váhy Mgr.  L. Burešová, zápis u bonitace, vyzvednutí posudků Bc.  M. Chodilová 

6.8. Jevíčko – zápis u bonitace  Bc.  M. Chodilová, K. Klocová, posudky Bc. M. Chodilová 

12.8. MV Ml. Boleslav – váhy a vyzvednutí posudků  Mgr. L.Burešová, Ing. M. Přibáňová, Bc. M. Chodilová 

23.9. – NV Brno -  zápis u  bonitace a váhy a vyzvednutí posudků  Mgr. L.Burešová, Ing. M. Přibáňová 

30.9. – OV Džbán  (zatím neurčeno)  

7.10. MV ČB -  Záleží zda pojede H. Spalová na KBS nebo ne, bohužel zde nastává kolize termínů mezi 

mezinárodní výstavou a klubovou akcí.   

4.-5.11. MV Praha - váhy a vyzvednutí posudků  M. Přibáňová(?) – (dle situace na MSDJ) 

 

Úprava bonitační karty:  

Doplnění exteriérových znaků:   

P6 – široký postoj pánevních končetin 

Q 5– kratší křížová kost 

O12 – prošláplá (zaječí) tlapka 

W1 – téměř hladká srst po celém těle  u drsnosrstých 

 

Vypuštění exteriérových znaků které se nepožívají:  

B7 – „štičí“čenichová partie 

F2 – krátký tělesný rámec 

F3 – příliš dlouhý tělesný rámec 

E3 – odstávající slecho (v kódu je již zároveň otevřené slecho) 

 

Dále se vypouští u tygrování zbarvení skvrn ( zda jsou stříbrné nebo tmavé) 

Přepracuje Ing. Přibáňová do 31.3.  

 

Příprava ročenky:   

• Do konce týdne dopracovat soubory zkoušek a poslat Veronice Roberts – všichni členové chov. rady 

(paní Roberts připomíná, že od května nastupuje v novém zaměstnání a nebude mít čas) 

• Připravit šampiony – připraví M. Přibáňová 

• Do archívu na web: vložit staré ročenky, vždy v momentě kdy vychází nová vložit tu předchozí v pdf 

formátu ke stažení  - zaslání starých ročenek IT referentce zajistí  Ing.  Přibáňová 

• Zajistit lepší propagaci ročenky, zvláště na výstavách a klubových akcích (loňská ročenka příliš dobrou 

propagaci neměla). Možnost nabídnout ročenku novým členům (třeba formou přiložení malého 

letáčku při zasílání členských legitimací) 

• Navýšení ceny ročenky o 50,-Kč, bohužel toto nikde v zápisu z jednání výboru nebylo uvedeno ani 

předem probráno s chovatelskou radou.  

 

Diskuze:  

• Dotaz na nominaci k posuzování MVDr. Šlapanského – pan Dr. Šlapanský po výtkách předchozí hlavní 

poradkyně chovu H. Spalové za závažné chyby ve znalosti řádů a zadávání titulů, sám napsal dopis, že 

již nechce posuzovat jezevčíky. Nyní je opětovně delegován - M. Chodilová – vysvětluje,  že s Dr. 

Šlapanským hovořila a že potvrdil, že posuzovat chce.  

• MV DUO Brno – příliš vysoký počet psů v kruhu – jezevčíci měli 1 kruh, rozhodčí posoudila v sobotu 

134 a v neděli 102 jedinců. Rozhodčí bohužel nezadávaly téměř jiné hodnocení než výbornou, což 



nekoresponduje s kvalitou psů. Výstava bývá každoročně zisková, klubům je následně vyplácena 

poměrná částka ze zisku podle počtu přihlášených psů. Doporučujeme raději udělat pro jezevčíky dva 

kruhy aby nebylo posuzováno najednou  více než 70 jedinců s tím, že nebude vyplácena částka za 

zisk.   Předseda a hlavní poradkyně chovu byli požádáni, aby toto téma přednesli na VH ČMKU.   

• Klubové výstavy: instruovat vedoucí kruhů že nesmí zapisovat výsledky do rodokmenu, pokud to 

majitel nechce. Není možné si záznam „předepisovat“.  

• Dořešit vyplacení personálu z Holýšova (viz zápis z poslední schůze výboru, že personálu v kruzích se 

bude vyplácet částka 500 Kč.)  

• Na zvážení výboru – zvednout posuzovačné rozhodčím na výstavách v kontextu s tím, že momentálně 

má personál stejnou odměnu jako rozhodčí.  

• Paní Spalová vznesla námitku, že neobdržela na výstavu v Holýšově včas delegaci a nebylo jí 

nabídnuto ubytování. Paní Chodiĺová se za pochybení omluvila.  

• Úprava formuláře „hlášení vrhu“ – přidat kolonku „nezabřezla“ a  podpis – potvrzení o pravdivosti 

údajů  

• Zpracování výstav ve zpravodaji – nutno zlepšit, je to zodpovědnost chovatelské rady a  pokud je to 

ve výtisku špatně (byť z podkladů dodaných správně), je to naše vizitka.  

• Seznam neplatičů – zatím nezveřejněn – vysvětluje poradkyně pro DRS -  obesílala přes 20 majitelů 

chovných psů, čeká až bude aktuální matrika pro překontrolování kdo z nich členské zaplatil.  

• Ročenka - chybí mnoho tabulek, i z OMSů kde je prokazatelně poslali. Požádat výbor, aby oficiálně  

poslat žádost na ČMMJ, aby poctivě zasílali tabulky. Zároveň chovatelská rada upozorňuje výcvikářku, 

že je třeba zpracovávat tabulky ze všech dostupných zdrojů, které klub má k dispozici (tedy i z tabulek 

zaslaných do pracovního poháru), stejně tak jako chovatelská rada doplňuje chybějící tabulky od 

uchovněných jedinců.  Členky chovatelské rady zároveň nabízejí pomoc při zpracování tabulek.  

• M. Přibáňová a H. Spalová by uvítaly lepší komunikaci mezi hlavní poradkyní chovu a chovatelskou 

radou. Je škoda, že se o takových věcech jako je změna místa konání klubové výstavy, návrhu 

rozhodčích na posuzování na výstavách nebo změny ceny za chovatelskou ročenku členové 

chovatelské rady dozví buďto náhodou nebo až po zveřejnění na klubových stránkách bez možnosti 

se k některým věcem vyjádřit.  

• Změna standardu  - měření OH u standardních jezevčíků – na bonitaci zachovat u standardů i vážení 

• Chovatelský poplatek – zůstává  1500,- Kč.  

 

 

 

Usnesení:  

 

Chovatelská rada:  

Bere na vědomí:  

• Možnosti úprav databáze KCHJ ČR 

 

 Schvaluje:  

• Změny v bonitační kartě 

• Změny ve formuláři „hlášení vrhu“  

• Zachování vážení jezevčíků na bonitacích i po případné změně standardu FCI 

 

Ukládá:  



• V. Robertsové zaslat Ing, Horskému konkrétní náměty na výstupy z databáze KCHJ ČR 

• všem členům chov. rady:  dopracovat soubory zkoušek a poslat Veronice Robertsové – do konce 

týdne 

• Ing Přibáňové – zpracovat kapitolu šampionů v chov. Ročence a zaslat staré ročenky v pdf formátu 

paní Horsákové.   

• všem členům chov. rady zajištění vah, posudků a zápisů u bonitace dle rozpisu 

Pověřuje:  

• Předsedu a hlavní poradkyni chovu přednést za klub na VH ČMKU návrh ohledně počtu psů na 

výstavách MVP DUO Brno.  

 

V Praze 9 dne 12.3. 2017 

Zapsala Ing. Michaela Přibáňová 


