Mezinárodní uznání chodského psa (prozatímně na 10 let)
29.4.2019 Prezidiem FCI v Číně.
Ve čtvrtek 23.5. proběhlo jednání předsednictva ČMKU, kde byly projednány věci související
s našim prozatímním uznáním. Proto informace uveřejňujeme až nyní, některé jsou již známy.


Chodský pes je zařazen do FCI skupiny I (zařazení I pro všechny druhy výstav).



Číslo standardu 364, podle nomenklatury plemen FCI – podléhá pracovní zkoušce
(Tzn., že v budoucnu bude muset CHP mít pro titl. Interchamipn zkoušku z výkonu.
Neznamená to, že bude nutná zkouška z výkonu pro zařazení do chovu).



Chodský pes jako mezinárodně uznané plemeno má jen jedno omezení a to, že
nemůže získat titul Interchampion , nemůže získat titul CACIB.



Průkazy původu FCI budou plemennou knihou ČKS vystavovány pro štěňata
narozená od 29.4.2019. (štěňata narozená do tohoto data budou mít, jako doposud,
PP non FCI).



Podmínky pro získání šampionátů budou pro CHP jako pro FCI uznaná plemena s tím,
že jsme plemeno podléhající pracovní zkoušce. (proběhne úprava přílohy č. 4 k
Směrnici pro certifikáty).
V současné době probíhá na ČMKU revise stávajících řádů, připravují se úpravy.
Budou vyvěšeny po dobu 30 dní na webu ČMKU k připomínkování). Pro CHP : “Český
veteran šampion” – podmínky stejné jako doposud, Řád pro udělení titl. “Český
šampion” – připravuje se návrh úpravy pro plemena podřízena zkoušce z výkonu,
mimo současného 2x CAC a zkouška i druhá alternativa (v případě podání žádosti od
klubu) – 6x CAC bez zkoušky.... Řád pro udělování titulu “Šampion ČMKU” – zde se
připravuje úpava pro neuznaná a prozatímně uzn. plemena, která nemohou získat tit.
CACIB.



Od mezinárodního uznání CHP mohou naše plemeno posuzovat rozhodčí pro
exterior FCI skupiny I.



Po dobu schvalovacího řízení CHP u FCI došlo průběžně k několika úpravám
standard. Vše bude co nejdříve zapracováno pro uveřejnění na webu ČMKU I klubu.
Jednalo se pouze o změny stylizační, vypuštění některých bodů “nedostatky –
vady”….. Výrazný zásah do standardu provedlo FCI v jednom případě a to, že do
vyřazujících vad, kde jsme měli uveden požadavek na plnochrupost bylo doplněno
“kromě PM1 a M3. Ve skutečnosti to nyní znamená, že ztráta těchto zubů není dle
standard hrubou vylučující vadou. Pes, kterému bude chybět PM1 nebo M3 může
“defacto” získat šampionát. Co se týče ale chovu, tak máme zachován požadavek na
plnochrupost !!! Toto téma jsme projendávali na předs. ČMKU a takto to má
nastaveno několik klubů zastřešující různá plemena psů. Hodnocení na výstavách a
podmínky pro chov jsou rozdílně věci s různou důležitostí.



Nyní v neděli 26.5. byly na chovatelském kolegiu KPCHP projednány úpravy
bonitačního a zápisního řádu. Bude vyvěšeno na webu a následně schvalováno na
členské schůzi KPCHP. (….. bylo nutno upravit bod “Podmínky zahraničního krytí” aj.).

Snad jsem nezapomněla na nic zásadního. Samozřejmě, že budou další změny a úpravy, nové
dotazy apod…… Stále probíhají komunikace se zahraničními organizacemi, majiteli, požadavky
na zpracování podkladů pro posuzování CHP na zahraničních výstavách atd…Je toho opravdu
mnoho.
Průběžně budeme pro své členy vše zveřejňovat na webu klubu, případně v klubovém zpravodaji.
Kudrnáčová Jana

