
 
Zápis ze setkání chovatelské rady KCHJ ČR 

 
 
Přítomni: Mgr. L. Burešová, Ing. M. Přibáňová, H. Spalová, A. Mottlová, Bc. M. Chodilová, 
V. Robertsová 
 
 
Překlad standardu:  

• Nárt – místo“dlouhý“ je uvedeno „relativně krátký“  
• Barvy – otázka zda je standardní zbarvení červený žíhaný + merle. Požádat MVDr. Chrpovou 

aby vznesla oficiální dotaz na WUT, zda jde o standardní zbarvení. U zbarvení „merle“ již 
není ve standardu uváděno zbarvení „tiger“, uvádí se skvrnitý nebo merle. Bude potřeba 
upravit znění v bonitační kartě a v databázi plemenné knihy  

• Největší změna je v rozlišení velikosti – ve standardu již není  limitní hmotnost ale limitní OH 
i pro standardní jezevčíky. Diskuze – OH u malých rázů – u samců je započítána předchozí 
tolerance, u fen není. Hodnota uvedená ve standardu je závazná.   

•  
Povinné čipování a povinná registrace:  

• Štěně musí být čipováno před prodejem, nebo nejpozději do věku 3 měsíců, před vakcinací na 
vzteklinu. Tetování jako další označení je možné a doporučené (vyskytují se problémy 
s načtením čipu, problémy s duplicitními i triplicitními čipy, zvláště u levných importovaných 
z Číny, chybí jeden centrální registr).  

 
Nový systém zadávání zkoušek z výkonu:  

• již nebudou soudcovské tabulky pro kluby, bude elektronický systém. Nutno požádat 
ČMMJ, aby Klubu chovatelů jezevčíků poskytl na konci roku výsledky ze zkoušek za 
plemeno jezevčík a vysvětlit nutnost informací pro chovatele.  

 
Databáze:  

• dořešit zabezpečení klubové databáze. Jsou problémy s otevřením databáze kvůli 
firewallům.  

 
Statistika vrhů 2019 

• Poslat statistiku vrhů M. Chodilové do spádových schůzí (29.2.) 
 

Chovatelské případy řešené v roce 2019 

• Chovatelská stanice Amber Hill. Vrh narozený  4.5.2019 hlášen až v září. PK ČMKJ 
nařídila ověření původu u všech štěňat vrhu a pozastavila vydávání zápisových čísel 
na další vrhy. Případ je stále v řešení. Další vrh je odchov jiné chovatelky. Vzhledem 
k příliš dlouhodobě řešení navrhujeme znovu otevřít případ u kárné komise a 
neumožnit chovatelce po určitou dobu odchov vrhů od fen jiných chovatelů.  

• Chovatelská stanice od Jistej Skály  – odchov štěňat bez PP, štěně bylo inzerováno na 
FB profilu chovatelské stanice za 7000 Kč. Chovatelka vysvětlila, že štěně odchoval a 
prodával její syn.  Chovatelka by měla být poučena, že i propagace prodeje štěňat bez 
PP je vážným přestupkem proti řádům klubu a ČMKU.  

• Na KV v Jaroměřicích byla z posuzování vyloučena fena Heavenly Angel Balvert’s, 
protože měla na zubech rovnátka. Situace nebyla dále řešena. Tato fena by neměla být 
v budoucnu zařazena do chovu kvůli nedovolené změně exteriéru.  

 
 



Zápisní řád:  
• Změny v zápisním řádu  navržené chovatelskou radou by měly být na konferenci 

projednávány jako první. Navrhované změny jsou vyznačeny tučně, červeně jsou 

uvedené pasáže, které by měly být zrušeny.  
 

• Proběhlé diskuze:  
Proběhla diskuze k možnosti chybějících M3 u standardních rázů. Problém aby se 

nezvyšovala chudozubost i u dalších zubů. Největší problémy s chyběním M3 má drsnosrstý 

ráz, momentálně dle jarních svodů cca 5-6%, takže vyřazení těchto jedinců populaci výrazně 

neochuzuje. Chudozubost může z dlouhodobého hlediska vést ke zkracování čelistí a tím 

mordy. Na druhou stranu, standard uvádí, že na M3 se neber zřetel (ale ideální je jedinec 

plnochrupý) a kromě SK je nikde v zahraničí nevyžadují. Chybění M3 by povolily poradkyně 

pro trpasličí a králičí rázy. Z chovatelské rady zůstává návrh u standardních rázů v toto bodě 

chovné podmínky neměnit.   

Trpasličí a králičí ráz: poradkyně L. Burešová a A. Mottlová navrhovaly, aby se na M3 

nebral zřetel, tak jak je uvedeno ve standardu. Navrhují tedy povolit chybění 4 zubů u 

trpasličího a králičího rázu. Z chovatelské rady zůstává návrh možnost chybění 2 zubů 

z kategorie M3 nebo P1.   

 

Hmotnost: Diskuze zda vážit na bonitaci - poradkyně chovu pro miniaturní rázy navrhují, aby 

bylo zachováno vážení všech rázů na bonitacích s charakterem informativním, poradkyně pro 

standardní rázy navrhují zachovat i limitní váhové hodnoty, aby nedocházelo 

k nepřiměřenému zvětšování populace a jezevčík byl stále dobře použitelný jako norník 

v přírodních norách.  Z chovatelské rady zůstává návrh neměnit chovné podmínky u 

standardního rázu z hlediska limitní váhy.  

 
Všechny úpravy zápisního řádu budou předány k projednání na klubové konferenci.  
 
 

Ostatní:  

 
• Požadavek ekonoma: Posílat častěji během roku vyúčtování za poštovné 

 
• GDPR – dotaz, zda nejde zjednodušit administrativu se souhlasy. (Např. souhlas jeden 

při přihlašování do klubu). Např. na stránkách SVS je seznam držitelů fen – jméno i 
adresa zcela veřejně a zákonu to údajně neodporuje.  

 
• Zubní karta – obnovit pokus o schválení. (zpoplatnění 100 Kč) 

 
• Zpoplatnění bonitací – na všech výstavách za 100 Kč.  

 
 
Rozpis „služeb“ na výstavách 2020 

• NV Ostrava – bonitace L. Frnčo, P. Brožová, zápis M. Illová 
• MV Budějovice  
• MV Praha  
• Litoměřice  
• Kačina –bonitace změna rozhodčího H. Spalová 

 
Další výstavy budou řešeny po klubové konferenci 



 
Ročenka 2019:  

• poslat materiály Veronice Robertsové co nejdříve.  
• Zkoušky – návrh pro výcvikářku poradkyně pro dlouhosrsté a drsnosrsté standardní 

rázy nabízejí  zpracování tabulek ze zkoušek.  
 
Výstavní řád – změna na klubové výstavy: O BOB chodí i vítěz třídy čestné na klubových a 
speciálních výstavách. Možno vypsat třídu „mimo konkurenci“  
 
Schůze chovatelské rady schvaluje:  

• Změny v chovatelském a zápisním řádu 
• Předložit ke chválení kartu „Zubního vzorce“  
• Zpoplatnění všech bonitací a vystavení zubních karet částkou 100,- Kč 

 
Schůze chovatelské rady ukládá:  
 

• M. Chodilové – projednat s Ing Horským možnosti zabezpečení www stránek klubové 
databáze tak, aby se ve všech prohlížečích otevírala bez varování 

• M. Chodilové projednat zapracování změn do chovatelského a zápisního řádu tak, aby 
byly na konferenci předneseny jako první 

• M. Chodilové – zajistit, aby výbor KCHJ požádal ČMMJ o možnost předání výsledků 
zkoušek u plemene jezevčík 

• Členkám chovatelské rady zaslat M. Chodilové statistiky vrhů, aby mohly být 
předneseny na spádových schůzích, které začínají 29.2. 

• Členkám chovatelské rady zasílat ekonomovi častěji vyúčtování poštovného 
• Členkám chovatelské rady zaslat materiály pro tvorbu ročenky V. Robertsové co 

nejdříve 
 
 
 

V Horních Počernicích, dne 19.1.2020 zapsala 
Ing. Michaela   P ř i b á ň o v á 

 


