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Aktuální status uznání pražského krysaříka a chodského psa – červenec 2015 

Klub přátel psů pražských krysaříků a Klub přátel chodského psa prostřednictvím Českomoravské 

kynologické unie podaly v letech 2011/2012  žádost o provizorní uznání těchto českých národních 

plemen na FCI. 

Požadované podklady pro uznání jsou projednány Komisí pro standardy a Vědeckou komisí FCI. Tyto 

komise po kladném posouzení předkládájí návrhy na provizorní 10-ti leté uznání nových plemen 

předsednictvu FCI (General Committee). 

Ve své zprávě pro valnou hromadu FCI General Assembly v Budapešti 2014 vědecká komise 

konstatuje projednávání podkladů pro uznání několika plemen včetně českých. Žádá o doložení 

zprávy o zdravotní stavu Health Certificate u pražského krysaříka a přepracování zaslaných linie u 

chodského psa do formátu požadovaného FCI. Toto bylo prostřednictvím ČMKU učiněno a byla 

očekávána oficiální zpráva o aktuálním statusu uznávacího procesu.  

Žádná informace, výzva k doplnění či komentář nebyl od FCI ČMKU doručen. Materiály byly logicky 

považovány za přijaté a vyhovující a prodlevy za způsobené procedurálním nastavením uznávacího 

procesu (různé orgány, různé lhůty pro oznámení+projednání+vyrozumění+oficiální zprávu…). 

Agenda pro Valnou hromadu 2015 byla všemi chovateli a příznivci velmi očekávána vzhledem 

k možným novinkám. V reportu Vědecké komise se však nepochopitelně neobjevila již naprosto 

žádná zmínka o českých národních plemenech. 

Zástupci ČMKU na jednání Evropské sekce i GA FCI připomínkovali tuto zprávu s žádostí o vysvětlení. 

Přímo na jednání ES ani GA nikdo neuměl odpovědět co a kde se „zadrhlo“, bývalý předseda vědecké 

komise zodpovědný za tuto agendu už nebyl volen. 

Osobně přítomen byl znovuzvolený člen vědecké komise Andres Villalobos Díaz z Mexika. 

Reprezentanti ČMKU iniciovali schůzku s ním. Ani on však neuměl zodpovědět, jak k situaci došlo a 

proč posuzování uznávacích dokumentů nepokračovalo. Konstatoval, že Vědecká komise má 

předběžné oficiální zasedání svoláno na duben 2016, nicméně průběžně spolu komunikuje 

elektronicky. Aktuálně je zvolena 5-ti členná komise a zatím není známo, kde bude jejím novým 

prezidentem. 

 

Došlo k dohodě, která bude součástí zápisu z GA FCI, že materiály budou znovu ČMKU přeposlány na 

členy Vědecké komise a FCI office s žádostí o vyjádření stavu uznávacího procesu našich dvou 

plemen.  
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Jsme přesvědčeni, že jsme splnili požadované podmínky a předpokládáme, že po projednání 

komisemi budeme vyzváni k doplnění nebo budou žádosti postoupeny předsednictvu FCI ke schválení 

(General Committee zasedá 3x ročně). 

Tedy vlak za uznáním je na cestě, pár stanic absolvoval, teď si postál na slepé koleji, ale je zpět na 

trati…. 

  

Mnoho zahraničních delegací vyjádřilo zájem a podporu; mnozí nás následně kontaktovali 

s doplňujícími otázkami; někteří delegáti znali přímo plemena, např. posuzovali PK či CHP, jiné zajímal 

proces uznávání nových plemen v praxi; připojili se zástupci národních kynologických organizací, kde 

jsou plemena zapisována…. 

Člen předsednictva Tamas Jakkel se nabídl jako „mentor“, pomáhal s uznávacím procesem nově plně 

uznaných rumunských plemen. Chorvati předali praktickou zkušenost z absolvování jejich uznávacího 

procesu. 

Tedy nebyli jsme novinkou, o plemenech je již povědomí, je třeba jej rozšiřovat. Na jednání Evropské 

sekce i GA FCI, kterého se účastnilo 68 zemí FCI, jsme byli slyšet. Je třeba v propagaci pokračovat. 

Pravidelně se připomínat na jednáních sekce (info o zpětné vazbě na naši interpelaci + propagační 

materiály pro delegáty) a opakovaně zasílat dotazy a udržovat kontakt v této věci s FCI.  

Na klubech ve spolupráci s PK ČMKU a P ČMKU je zvážit kontinuální účinnou prezentaci plemen při 

všech možných příležitostech a na všech úrovních. 

 

Bc. Helena Janková 
Předsedkyně Propagační komise ČMKU 

Předsedkyně KPPPK 

Delegát ČMKU na ES a GA FCI 2015 
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