
 

 

Komise pro britská stavěcí plemena 24.2.2013  

v Orekastro - Thessaloniki - Řecko 

 

Předseda FCI komise pro britská stavěcí plemena pan Francesco 

Balducci 

zahájil jednání komise - přivítal přítomné a provedl prezenci 

přítomných.  

 

Hlavním bodem byl návrh rozhodčích na jarní Evropský pohár pro 

britská 

stavěcí plemena. Návrh, aby hlavním rozhodčím byl pan Sormas Dule 

ze  

Srbska neprošel, protože podle platných pravidel musí být vrchní 

rozhodčí ze zakládající země. Jméno vrchního rozhodčího nebylo 

zatím určeno. 

 

Druhým bodem jednání byl obsah informační schůzky ze 14.10.2012 v 

Niš, 

kde komise jednala ze zástupci anglického Kennel klubu - manželé 

Organ.  

Na této schůzce bylo konstatováno, že britská stavěcí plemena 

jsou ve  

své podstatě ohrožena a to hlavně v zemi původu, zejména po 

pracovní  

stránce. Situaci na kontinentě nastínil pan Balducci. Náhled na 

plemeno by  

měl být všude stejný, zejména konstrukce (anatomická stavba) by 

měla dovolit psovi pracovat. Zástupci Kennel klubu potvrdili, že 

Anglie má  

obdobné problémy a Kennel klub předkládá pro budoucnost plemene 

"fit for 

purpose" - znamená asi jako "odpovídající smyslu". Hlavní 

problémy byly 

shrnuty nádledovně: 

1. výška 

2.hlava - od příliš jemné až po těžkou 

3.horní linie - hřbet 

4.stavba a úhlední zadních a předních končetin 

5.poměr mezi délkou nohy a předloktí přední končetiny 

6.délka beder 

7.srst - kladen důraz na funkční osrstění - osrstění by nemělo 

bránit 

         psovi v práci. 

8. barva 

 



Bylo konstatováno, že je čas na změnu standartu a je nutné 

pracovat proti 

rozdělení plemene. Je nutné pracovat pomalu s notnou dávkou 

diplomacie. 

Byl citován dopis, který předseda FCI pan Hans Müller poslal 

předsedovi 

Kennel klubu, kde potvrzuje svoji podporu diskutovaných změn a v 

osobním 

rozhovoru s panem Roggerem dal slovo, že FCI je připravena v této 

otázce 

asistovat.  

 

Přítomní členové FCI komise pro britská stavěcí plemena se 

shodují, že  

následující výška pro britská stavěcí plemena je ideální: 

minimum/maximum vyška: fena 54-60cm 

minumum/maximum výška: pes  58-64cm 

 

Orekastro 24.2.2013                           MUDr. Novotný 

Vlastimil 

 

 

 

  


