
 

 

FCI chovatelská komise 23.5.2009 - Neapol  

 

 

1) zahájení jednání v 9 hod. - prezentace zástupců jednotlivých 

zemí. 

2) hlasování o procedurálním postupu - zápis komise bude přečten 

na  

   závěr jednání a bude odsouhlasen přítomnými členy komise a 

dále pak není  

   nutné již odsouhlasení zápisu jednotlivými členy komise zvlášť 

- pak již 

   postačí odsouhlasení předsedou před odesláním zápisu na FCI.  

3) Export Pedigree - návrh komise - není třeba export Pedigree 

pro země EU. 

   Sekretářka komise + předseda vypracují návrh pro předsednictvo 

FCI. 

4) vzdělávací programy - problematika různé mentality a tradic 

jednotlivých  

   zemí. Je to trochu problém Evropa versus zbytek světa. 

Předsednictvo FCI 

   vytyčilo program: "chovatelé potřebují vzdělání". Úkolem 

komise je  

   vytvořit přehled a dát členským zemím určité "myšlenky". 

Situace není 

   jednoduchá, v některých zemích jsou profesní chovatelé. 

Informace: v  

   Dánsku se zavádí program, že každý chovatel musí mít "kurs" - 

pak může 

   teprve chovat. Ukázka chovatelského programu - viz website: 

www.skk.se 

   a nebo na adrese: info@skk.se 

5) strategii chobu vytyčilo nejen předsednictvo FCI, ale i 

vědecká rada FCI. 

   Chovatelská komise by měla napomáhat tvorbě vzdělávacích 

programů. 

 

6) prezentace "FCI international breeding strategy" - stanovení 

základních 

   myšlenek. Základní myšlenka je ta, že by si chovatelé měli 

uvědomit, že  

   je nutné chovat na klinicky zdravých psech se správnou 

anatomickou stavbou. 

   Někdy je to problematické, protože standart připouští nebo 

požaduje "chyby" 

   v antomické stavě - např. ektropium u některých plemen. 



7) prezentace strategie chovu ve Švédsku - každé plemeno by mělo 

mít svoji  

   strategii  chovu - chovatelé by měli mít na paměti především 

zdraví chovných 

   psů. Pokud jsou problémy, je nutné tyto problémy popsat a 

prezentovat je v  

   chovu. Měla by být i strategie chovu do budoucna. 

 

8) DNA testy - Belgie zavádí povinné testy paternity u všech 

vrhů. 

             - Italie dělá DNA testy povinně u psů, kteří jsou 

šampion chobu. 

               Vyšetření se provádí vždy ve dvou laboratořích. 

             - testy paternity se zatím dělají ve sporných 

případech a všude 

               tam, kde je například jiné zbarvení potomků, než 

je genetichy   

               možné. 

               Ideálem jsou jednotné testy v rámci celé FCI  

  V pravidlech FCI je pojem "komerční chovatelé" - tento pojem je 

chápán spíše  

  jako "překupníci" psů. 

  V Itakli je jako normální chovatel považován ten, kdo má méně 

než 20 štěňat 

  za rok. 

  "Dog traiders" - v pravidlech FCI není vysvětleno, komise se 

obrací na  

  předsednictvo FCI co jsou to "komerční chovatelé". 

 

  Chov barevných pudlů - Francie nehlodlá měnit standart. 

Reprezentant Francie 

  udělá dotaz na francouzský klub chovatelů. V řadě zemí není 

vícebarevný pudl 

  akceptován. 

   

  Definice bydliště chovatele - právní komise FCI vytvořilo 

určitý postup a  

  pokud není jasno, rozhodne Fředsednictvo FCI. 

 

 

  Další komise 17.5.2010 na Kypru a v roce 2011 bude v 

Hollandsku. 

 

Zapsal: MUDr.Novotný Vlastimil  

        (jednání bylo ukončeno v 117 hod.) 

          

  



 


