
Zpráva ze zasedání FCI komise pasení, konané v Holandsku ve dnech 26.-28.6.2015 

 

Z kontroly minulého zápisu vyplynulo, že Generální výbor FCI ještě neschválil návrh 

řádu NHAT. Z FCI prof. Cavalchini, předseda FCI komise pasení, dostal 29.05.2015 dopis, 

týkající se návrhu, schváleného na zasedání FCI komise ve Finském Rovaniemi, zhruba 

s tímto obsahem: "FCI Generální Výbor se sešel v březnu 2015 a neměl žádné konkrétní 

připomínky k zápisu z jednání posledního zasedání FCI komise pasení, která se konala v 

září 2014 v Rovaniemi". Přesto ale Generální výbor neschválil návrh řádu zkoušky „Natural 

herding aptitude test“ (NHAT, zkoušky instinktu či schopnosti k pasení, něco jako ve Francii 

CANT nebo u nás ZVOP). Schválení bylo odloženo s tím, že FCI Herding komise musí dodat 

(1) Seznam dotčených plemen. (2) Doklad, že úspěšný pes je způsobilý složit zkoušku HWT, 

být zapsán do pracovní třídy, případně získat CACIT (tato specifika údajně v návrhu 

chyběla). 

Prof. Luigi Cavalchini se setkal s panem De Clercqem (prezidentem FCI) během 

světové výstavy dne 6. června, a upřesnil, že seznam plemen FCI byl zaslán úřadu FCI  

16.03.2015, a že absolvování NHAT testu nedává přístup k pracující třídě nebo jinému titulu. 

Přesto do dne zasedání FCI komise pasení nedošlo z FCI rozhodnutí. Tudíž v roce 2015 i 

nadále tato zkouška není platná a v zemích FCI se využívají různé instinkt testy jako CANT, 

či ZVOP. Jestli bude zkouška NHAT platná v roce 2016, záleží na rozhodnutí FCI. 

Následovala diskuze ohledně změny pravidel pasení v příštích letech. Pracovní 

skupina (5 členů komise) na tom pracovala celý pátek. Probírala ale hlavně organizační 

pravidla, která by měla být shodná pro všechny styly a třídy (zatím je to v každém 

dokumentu, resp. řádu jinak, nebo stejně, ale stále se opakují stejné věty). Nejprve tedy 

proběhla kontrola návrhu „General rules“. Výsledná verze byla schválena a odeslána na FCI. 

Následně se konzultovaly změny, které připadají v úvahu v dalších letech, jako 

přípravu na zasedání v příštím roce 2016, kdy se opět počítá s pátečním „před“ zasedáním 

vybraných 5 členů (rozhodčích), kteří připraví znění návrhů. Bylo doporučeno zahrnout 

následující návrhy: 

1, po 3 krát >= 80 % se pes má přesunout do další výkonnostní třídy (nyní 70 %), 

po 1. >= 80%, se pes může přesunout do dalšího výkonnostní třídy. 

2, Zvláště Inna Baranova a Radko Loučka navrhovali změny a zpřesnění pro tradiční styl, 

především v popisu manipulace se stádem, práce na hranici pastevní plochy a potkávání 

auta.  Podrobně bude znovu probráno na příštím zasedání v roce 2016. 

3, V řádu pro tradiční styl je třeba změnit počet bodů - za HWT, IHT1 a IHT2 by měl být 

stejný, tedy celkem100 bodů. IHT musí být obtížnější než HWT.  

4, Kvalifikace se musí změnit, musí být stejná pro TS a CS nebo HWT a IHT (60, 70, 80 a 90 

bodů, ne EXC za 80 a více.). 

5, Návrh trestných bodů na konci každého řádu nepatří do řádu. Je to jen doporučení 

rozhodčím, jak bodovat. Radko L. má za úkol připravit nový návrh. 



6, Bylo konstatováno, že je nutné na řádech ještě hodně zapracovat, tak, aby na příštím 

zasedání bylo možné navržené změny prodiskutovat a schválit. 

 

 Následovalo důkladné prověření seznamu plemen psů, kteří mohou skládat zkoušky 

z pasení. Hlavním podkladem byl standard plemene. Nakonec byl sestaven seznam, který 

byl odeslán na FCI. Do seznamu byla přidána i plemena, která nejsou v nomenklatuře 1, 2 a 

5, jak tomu bylo dříve. Jedná se o plemena: 336 Španělský vodní pes a 209 Tibetský teriér, 

ze skupiny 8 a 9, což je dost velký průlom v řádech.  

  Všichni členové z různých zemí podali krátkou zprávu o situaci ve své zemi o obou 

stylech. V obou disciplínách bylo zdůrazněno, že je zapotřebí většího počtu rozhodčích. 

Zmíněny byly problémy, týkající se schvalování nových rozhodčích – příliš přísně podmínky. 

Řešena byla i situace ve Francii, kde je velmi dlouhá tradice pořádání ovčáckých soutěží, ale 

dle různých pravidel podle krajů a plemen. Této tradice se organizátoři nechtějí vzdát a tak 

nerespektují pravidla FCI. Prof. Luigi Cavalchini slíbil, že napíše dopis všem členských 

zemím, který by měl být odeslán prostřednictvím kanceláře FCI a poukazoval by na 

doporučení o podpoře organizace a hodnocení zkoušek a soutěží podle pravidel FCI a 

usnadnění uznávání nových FCI rozhodčích pro zkoušky a soutěže ovčáckých a 

pasteveckých psů. 

 

Příští zasedání FCI komise pasení bude v Itálii 11.–12. června a v roce 2017 v Paříži. 

K. Björn ze Švédska pak představila koncepci švédského klubu, která se týká 

ochrany zvířat pro výcvik psů v pasení (obdoba našeho řádu pro ochranu zvířat, který platí u 

nás již roky). 

 

Čerpáno ze zápisu, který udělala Sandra von Erlach, jednatelka FCI komise pasení. 

 

Zpracoval: Radko Loučka 

 

 


