
 
 
 
 

Zápis ze setkání chovatelské rady KCHJ ČR 
 
 
Přítomni: H. Spalová, Ing. M. Přibáňová, B. Floriánová, Bc. M. Chodilová, V. Robertsová, 
Mgr. L. Burešová 
 
Zhodnocení sezóny 2015 
 

• Bonitace – 397 psů bonitováno, počty se drží stabilně. 4 nevybráni – vpáč. špičáky, 
vada prutu, chybějící P1, 1x zcela vadná mechanika pohybu 

• Výstavy – 492 psů, o 20 více než vloni.  
 
 
Rozpis „služeb“ na výstavách 2016 – 1. pololetí 

• NV Brno – K. Klocová – zápis u bonitací, váhy, posudky 
• MV Brno – posudky, váhy - Přibáňová 
• Holýšov – váhy Přibáňová, zápis u bonitace: M. Chodilová 
• Ostrava – váhy, posudky – Přibáňová, zápis u bonitace (K. Klocová, L. Burešová?) 
• MV Budějovice –váhy, posudky, M. Přibáňová 
• MV Praha – H. Spalová 
• Kačina – H. Spalová, M. Přibáňová, zapisovatel u bonitace – Burešová L.  
• Jevíčko – L. Burešová, M. Chodilová 
• Klatovy – nutné dořešit 
• Brno – H. Spalová, L. Burešová 

 
Seznam chovných psů:  

• 15.11. uzávěrka seznamu, 1. týden v prosinci odevzdat podklady pro zpracování, aby 
před vánoci byl připraven k tisku.  

• Ročenka – veškeré tabulky ze zkoušek zpracuje výcvikářka paní Illová, V. Robertsová 
požádána aby jí zaslala aktuální tabulku k vyplnění.  

 
Řešení problému u chovatele pana Šnajdra – poslal na plemennou knihu potvrzenou 
přihlášku, že byly štěňata načipovány v 5-ti týdnech. Na kontrole vrhu byl J. Coufal a zjistil, 
že veterinářka sice přihlášku potvrdila, ale štěňata nenačipovala. Důrazně upozorňujeme na 
nutnost dodržování zápisních řádů KCHJ ČR a ČMKU a stejně tak Zákona na ochranu 
zvířat při označování štěňat!  

 
28.5. 2016 – Konference.  Chovatelská rada upozorňuje výbor KCHJ ĆR, že termín se kryje 
s Mezinárodní výstavou v Litoměřicích a bylo by vhodnější konferenci přesunout, např. na 
neděli 29.5.  
 
Návrh na konferenci:  
Nově zadávat titul „Klubový šampion“ 
Podmínky získání: 3x CAC na klubové výstavě, od min. dvou různých rozhodčích, min. 2 
sezóny, pracovní certifikát, členství majitele v KCHJ ČR 



Klubový šampion mladých – 3x CAJC, z toho alespoň jednou na klubové /speciální výstavě, 
zbytek může být na NV nebo MV v ČR, členství majitele v KCHJ ČR 
Klubový veterán šampion – 3x V1 ve tř.veteránů, alespoň jednou na KV nebo SV, zbytek na 
NV nebo MV, od dvou různých rozhodčích, členství majitele v KCHJ ČR 
Jako podklad pro konferenci zpracuje Hana Spalová 
 
Zápisní řád:  
- Dořešit věk kdy fena může být naposledy kryta – i dle řádů ČMKU lze posuzovat dva 

výklady, buďto den kdy je feně 8 let nebo den před tím, než je feně 9 let.  
- Chovné podmínky standard – přidat možnost Sp. + BZ/BZH + nora, jinak beze změn 
- Miniaturní – diskuze k povinné zkoušce na chovnost. Nakonec hlasováním 4:2 schváleno 

ponechání stávajících chovných podmínek.  
- Bod III., odst. 2 – doplnit že neplatí krajská výstava 
- Doplnit co je chovný jedinec  
- Str. 2, odst. V, bod 1, zrušit větu o právnické osobě.  
 
H. Spalová ve spolupráci s Ing. Přibáňovou zrevidují odst. V., bod 11. O zapůjčení chovných 
jedinců tak, aby případně nebyl v rozporu se  současným zněním zápisního řádu ČMKU.  
 
 
 
 

Ve Slabcích, dne 28.10.2015 zapsala 
Ing. Michaela   P ř i b á ň o v á 

 


