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Zpráva z jednání FCI komise pasení 

 

Zasedání se konalo ve dnech 26.-28.9.2014 ve Finském Rovaniemi. 

 

Program byl, stejně jako v předchozích letech, zaměřen na jednání ohledně řádů 

pro pasení. Velká část (prakticky celý pátek) jednání byla zaměřena na tvorbu nového 

řádu FCI NATURAL HERDING APTITUTE TEST (NHAT). Já jsem byl v pracovní 

skupině 5 vybraných rozhodčích, kteří test připravovali a k hodnocení předkládali FCI 

komisi. Test NHAT byl schválen a bude předložen k posouzení předsednictvu FCI. 

V sobotu dopoledne pokračovalo jednání běžné agendy komise, jejíž hlavní náplní 

bylo vystoupení zástupců jednotlivých zemí s představením jejich aktivit a řešení 

problémů. Já referoval hlavně o tom, že jsme založili Spolek pasení CZ, jaké významné 

akce jsme pořádali a jaké máme požadavky ohledně úprav stávajících řádů pasení.   

Další část programu byla věnována plánu akcí. Příští zasedání komise by mělo být 

v Holandsku (26.-28.7. v Amsterodamu) a to další v Rusku v Moskvě. Diskutovalo se i o 

tom, že zápisy z jednání a další informace z FCI přicházejí s velkým mnohaměsíčním 

zpožděním. Bylo nám vysvětleno, že FCI zasedá jen 2x ročně a zápisy jsou revidovány, 

proto nemohou být odeslány dříve. Z toho důvodu bude posunut termín jednání komise 

na dřívější dobu (červen, červenec), aby FCI mohla závěry schválit již na svém 

podzimním zasedání. Do doby, než FCI zápis schválí, nikdo ho nesmí prezentovat 

v konkrétních záležitostech. Proto ani nám účastníkům nebyl zápis vydán. 

V doprovodném programu (v sobotu odpoledne) jsme navštívili sobí farmu, kde 

využívají k manipulaci se soby border kolie a severské pastevecké psy.  

V neděli probíhala diskuze ohledně změn stávajících řádů. Byly navrženy zásadní 

změny s tím, že byla vytvořena nová pracovní komise, která pro příští rok připraví 

tentokrát úpravy stávajících řádů. Do komise jsem byl opět jmenován.  

 

Prezident komise prof. Luigi G. Cavalchini na závěr poděkoval organizátorům za vzorně 

připravené podmínky pro jednání. 

 

Zprávu sestavil a předkládá:  Radko Loučka 

 

Příloha: Originál zápisu ze zasedání FCI herding commission 2013 


