Chovatelská komise SCHK 1/2014

Zápis ze zasedání chovatelské komise SCHK
11.2.2014 – ČSCH, Maškova 3, Praha 8
Přítomni:
Marie Říhová – předsedkyně CHK, HPCH pro kategorii IV
Ludmila Khaled – HPCH II
Lena Venclíková – HPCH III
Youssef Khaled – HPCH MCO
Petra Šnajdrová – HPCH BRI
Gabriela Vidímová – veterinární problematika

Omluveni:
Zdeněk Gorgoň – HPCH I

1) Kontrola zápisu zasedání CHK 19.11.2013
Chovatelský řád – aby nedošlo ke stavu, kdy náš CHŘ je v rozporu s CHŘ FIFe (jako např.
v případě povinného uchovňování), bude platný vždy aktuální Chovatelský řád FIFe
modifikovaný pouze o podmínky dané zákony ČR (věk odběru koťat apod). Všechna
ostatní ustanovení budou přesunuta do Metodických listů. Metodické listy a změny
v nich bude na návrh chovatelské komise schvalovat předsednictvo. Definitivní podobu
Metodických listů zpracuje L. Khaledová. – CHŘ zpracován, probíhá druhé kolo
připomínek, poté bude řád dán ke schválení předsednictvu a zveřejněn. Úkol trvá.
-

Plemenná kniha – evidence došlé a odeslané pošty funguje, rodokmeny jsou průběžně
vydávány, v případě nesrovnalostí v krycím listu je tento vracen odesílateli. Další aspekty
práce PK nelze řešit v chovatelské komisi, převzalo do své pravomoci předsednictvo.
Úkol uzavřen.

-

Chovatelská komise vzala na vědomí připomínku MVDr. Urbana ke kvalifikaci poradců
chovu z titulu žáků posuzovatelů a posuzovatelů. Posuzovatelé a žáci posuzovatelé
v jejich první kategorii vykonali zkoušku v rozsahu mnohem větším, než je vyžadován od
poradce chovu a rozbor rodokmenu zde byl nahrazen souborem otázek z genetiky. I pro
žákování v dalších kategoriích je požadovaná suma znalostí větší, než pro poradce chovu.
Prozatím trvá stav, kdy žák či posuzovatel je automaticky poradcem pro danou kategorii.
Zkouška pro poradce chovu pro jednotlivá plemena bude obsahovat celkem 15
písemných otázek + pohovor. Složení otázek: 5 chovatelský řád a předpisy SCHK,
5 genetika s přihlédnutím k danému plemeni, 5 standard plemene. Otázky připraví
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chovatelská komise pro každou zkoušku individuálně. Jednoznačně bude preferován
systém poradců pro jednotlivá plemena před poradci pro celou kategorii – zvlášť
v početných kategoriích II + III není možné, aby poradce dokázal fundovaně poradit
v chovu všem plemenům. Úkol ukončen.
-

Zdeněk Gorgoň připraví revizi názvosloví, aby i výstavní výbory používaly jednotné
pojmenování barev a plemen, stejné jako PK. Úkol trvá.

-

Chovatelská komise formuje návrh podmínek zavedení obdoby „výběrového chovu“ Venclíková, Šnajdrová – úkol trvá

2) Dlouhosrsté britské kočky – na chovatelskou komisi byl pozván chovatel p. Ctibor Petrů, který
předvedl dlouhosrstá koťata z vrhu B – 5 XLH<BRI> a předložil zamýšlený standard. CHK s ním
poté konzultovala chovatelský plán a schválila chovatelský experiment na dobu 2 let v režimu
řízeného chovu pod vedením hlavního poradce pro BRI Petry Šnajdrové a HPCH III Leny
Venclíkové. Podmínky experimentu: cílem je vyšlechtit dlouhosrstou kočku v typu shodném
s BRI, jako sesterské plemeno britských koček, od kterých se bude odlišovat pouze délkou srsti.
Do chovného programu budou zařazeny pouze kočky testované na PKD (nebo po negativních
rodičích) a vyšetřené na HCM, pokud budou používány BRI kočky, měly by být nositeli LH genu.
Správný zápis koťat z krytí BRI var + XLH<BRI> je následující: XLH<BRI> + XSH (ve věku 4 měsíců
je lze přes 13b přeregistrovat jako BRI*var). Krytí XLH<BRI> bylo povoleno ještě paní Vévodové
a Řídké – oběma byl schválen chovatelský experiment na 2 roky za stejných podmínek jako
p. Petrů.
Úkoly :
a) P. Šnajdrová projedná v British Breed Council vhodné pojmenování nového plemene – nabízí
se britská dlouhosrstá kočka (British longhair) s předběžným EMS kódem BLH (pak by
ovšem pravděpodobně bylo vhodné zároveň uvažovat o přejmenování BRI na BSH (British
shorthair), což může způsobit problémy, možná by byl vhodnější název Britanica longhair s
navrhovaným EMS kódem BLH nebo Highlander s kódem HLD.
b) Formulovat dotaz na BRC + JSC FIFe, zda lze pro uznání BLH akceptovat v jejich
rodokmenech BRI var jako sesterské plemeno – zjistí P. Šnajdrová.
3) Krycí list v angličtině – je dávno hotov, zatím není zveřejněn – prověřit proč.
4) Tiffany (dlouhosrstá burmilla) – chovatelské komisi byl prezentován chovatelský plán
pí Turoňové pro chov dlouhosrstých BML – Tiffany – EMS kód TIF non. Komise ocenila dobrou
přípravu a detailní naplánování několika generací a povolila chovatelský experiment na 2 roky
v režimu řízeného chovu pod vedením HPCH III Leny Venclíkové.
5) CHA s bílým medailonem – CHK prodiskutovala případ kartouzské kočky, u které se objevil
medailonek, a nedoporučila její zařazení do chovu. Protože se jedná o polygenetickou recesivní
vadu, představuje medailon obzvláště u málopočetného plemene problém, který pokud se
v chovu rozšíří, by bylo velmi obtížné odstranit. Podle sdělení poradce chovu MVDr Urbana
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bude kočka vykastrována a HPCH III Lena Venclíková pomůže majitelce a chovatelce domluvit
se na podmínkách prodeje nové chovné kočky.
6) Žádost ZO Zlín o vydání rodokmenů pro RAG vrhy G, H, CH chovatelské stanice Brilliancy Key,
CZ – protokol o kontrole chovu a odebrání zvířat byl přílohou žádosti. Vzhledem k příkladnému
postoji ZO Zlín, která převzala všechnu odpovědnost za zvířata své členky na sebe, uhradila
všechna veterinární vyšetření, léčbu, očkování, kastrace, čipování zvířat i náklady na náhradní
péči a nalezení nových domovů, CHK rozhodla o vystavení PP bez poplatku. CHK potvrdila návrh
ZO Zlín zrušit paní Bohumile Kolářové do odvolání právo volné plemenitby.
7) Žádost R. Jägrové o nakrytí BRI koček Rhea Zodiac, CZ (*2002) a Xsantia Zodiac, CZ (*2004) –
HPCH BRI P. Šnajdrová si vyžádala stanovisko Komise pro zdraví a pohodu zvířat a předložila jej
CHK. V souladu s ním a Vyhláškou o stanovení podmínek při chovu psů a koček č.21/2013
chovatelská komise povoluje krytí kočky Xsantia Zodiac, CZ za předpokladu, že na začátku říje
bude provedeno biochemické vyšetření krve - AST,ALT,GMT. glukóza, kreatinin, urea, celková
bílkovina + hematologie. Výsledky chovatelka zašle k posouzení MVDr. Vidímové plus v kopii
sl. Šnajdrové, protokol pak přiloží ke krycímu listu. Krytí kočky Rhea Zodiac, CZ se komise po
hlasování (2 hlasy pro, 3 hlasy proti, 1 se zdržel hlasování) rozhodla nepovolit. Poznámka pro
všechny chovatele – při případné žádosti o krytí starší kočky uvádějte prosím také chovatelský
záměr!
8) CHK projednala žádost o vydání rodokmenů pro koťata MCO – žadatel p. Říčný – kočka kryta ve
věku 10 let a 1 den, koťata již narozena. CHK rozhodla vydat PP se 100% přirážkou a na 1 rok
omezit p. Říčnému právo volné plemenitby. Chovatele vyrozumí HPCH pro MCO Youssef
Khaled.
9) Změna barvy v rodokmenu – CRX Giddy Boy Sweet Princess,CZ – po kontrole barva změněna na
CRX d a opravena barva u jednoho z předků – Winner Scarface na CRX ds 01 (d 01 21).
10) Byla povolena tato krytí :
Slámová – povoleno předčasné nakrytí kočky Hestia Nerthiana – RUS
Ministrová – přeregistrace nakryté starší SPH kočky z TICA + oprava barvy v rodokmenu
předků
Bočková Martina - předčasné krytí Elbereth z Chřibských hor, NEM
Eliška Palcová - předčasné krytí , Victoria Regia Nový Věk, RAG
11) Termín příštího zasedání byl stanoven na 24.4.2014 od 16.30 hod v sídle SCHK.

V Praze dne 11.2.2014
Zapsala Lena Venclíková
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