
Zápis ze schůzky tří klubů 
 

Český klub chovatelů šeltií (CKCHS) 
Klub chovatelů collií a sheltií Praha (KCHCS) 

Moravskoslezský klub chovatelů collií a sheltií (MSKCHC) 
 
Datum: 26.července 2009 
 
Místo: Velká Bíteš, 10:00 
 
Přítomní:  
MVDr. Vladimír Fiala, Mgr. Dana Fialová, Mlada Svobodová, Josef Matějek, Pavla 
Kůsová (KCHCS) 
Lenka Knyblová, Zdeněk Konečný, Karel Janýška, Věra Janýšková (MSKCHC) 
Ewa Kalendová, Marcela Hejduková, Dagmar Semerádová (CKCHS) 
 
 
1) nominace rozhodčích  
KCHCS - informace ze schůzky rozhodčích – úpravy standardu šeltií (viz. magazín 
KCHCS 2/2008, str. 11), nevhodné chování rozhodčího na DUO CACIB Brno 2008. 
- nominace 
KCHCS poslal nominaci na DUO CACIB Brno 2010 – J.Matějek, Mgr.D.Fialová. 
Nominace na další výstavy – viz návrh předaný na schůzce. 
CKCHS navrhl dvě rozhodčí (MVP Litoměřice – MVDr. Fialová - šeltie, MVP Praha – 
Joana Adamovská (PL) – všechna tři plemena, NV Olomouc – MVDr.Fialová - šeltie). 
MSKCHC – NV Olomouc (Ing. Němečková – KK, DK) – zjistit termín – pokud nebude 
moct, tak necháme Redlicki (PL). 
Dohodnuté nominace pošle KCHCS za CKCHS a MSKCHC, veškeré podklady od CKCHS 
a MSKCHC budou zaslány MVDr. Fialovi emailem včetně souhlasů rozhodčích 
s posuzováním na dané výstavě – do 31.7.2009. 
 
 
2) Speciální a klubové výstavy 
2009 – speciální výstavu pro všechna plemena pořádá MSKCHC 
 
Pořádání speciálních výstav: 
2009 – MSKCHC – SV kolie i šeltie – Chropyně, 12.9.2009 
2010 – KCHCS – SV kolie,  

CKCHS SV šeltie 
2011 – MSKCHC – SV kolie i SV šeltie 
2012 – KCHCS – SV kolie i SV šeltie 
2013 – MSKCHC – SV kolie,  

CKCHS – SV šeltie 
2014 – KCHCS – SV kolie i SV šeltie 
2015 – MSKCHC – SV kolie i SV šeltie 
2016 - KCHCS – SV kolie,  

CKCHS SV šeltie 
 
 
 



3) Informace k výstavám 
KCHCS – KV bez zadávání titulu Klubový vítěz – 3.10.2009 – D.v. Hahn (KK, DK), 
MVDr. E. Fialová(šeltie) 
SV 2010 kolií + KV 2010 pro všechny plemena bez KV – Mladá Boleslav – návrh 
dvoudenní, 16.-17.10., rozhodčí Frankenberger, Steinmetz (případně Langer) 
KV Řepeč – 15.5.2010 – Kerihuel (F) – KK, DK, Aaron (GB) - šeltie 
 
CKCHS - KV 2009 – 5.9.2009, Pardubice 
SV 2010 šeltií – 4.9.2010, pozvaná švédská rozhodčí Liz–Beth C Liljeqvist (S), 
Pardubice + KV bez zadávání KV s KCHCS SV kolií (říjen 2010 – dohodne se později 
mezi KCHCS a CKCHS) 
KV 2010 - 17.4.2010, Brno – MVDr. Eva Fialová 
 
MSKCHC – KV – 8.5.2010 – Chropyně 
KV bez zadávání KV – 11.9.2010 – Chropyně 
návrh rozhodčích – Angela Kováčová (SK) – bude oslovena 
 
 
4) Bonitace  
KCHCS – 4 ročně, většinou při KV a SV a MVP, letos ještě KV Mladá Boleslav 
(3.10.09) a MVP Praha (7.11.09) + na web info o bonitaci při SV a KV 
Chropyně(12.9.09) 
Na MVP či NVP vždy projednat s organizátorem výstavy. Vybírány termíny tak, aby 
se to doplňovalo – celkově za rok 8 bonitací šeltií a 6 bonitací kolií. 
Pravidla bonitace – členi všech klubů mohou bonitovat kdekoli (bonitace si 
uznáváme), do 2009 nerozlišování poplatků mezi členy našich klubů, letos se stala 
chyba na bonitaci v Řepči (jeden člen CKCHS zaplatil plnou sazbu jako nečlen, bude 
vrácen přeplatek). 
 
Kluby si na bonitacích i výstavách vzájemně uznávají členství. Organizátor výstavy 
a bonitace si vyžádá aktuální seznam členů k datu uzávěrky výstavy u ostatních 
klubů. Na základě této dohody budou upraveny propozice na Speciální výstavu 
12.9.09. Zůstává v platnosti nerozlišování poplatků mezi členy našich klubů. 
 
KCHCS – problém formálnosti bonitací, otázky zubů a výšky je třeba řešit detailněji, 
snaha o více prostoru i času tak, aby posouzení bylo skutečně reálné, s tím souvisí i 
prostory a zabezpečení (například pro správné měření výšky apod.). 
Dále rozdílné bonitační listy jednotlivých klubů (nejedná se nám o sloučení v jeden, 
stejný, návrh od MVDr. Fialy – číselný bonitační kód označující kvalitu jedince –
předán všem), do PP jen zápis chovný – nechovný, nyní v komisi 3 členi – rozhodčí + 
dva členi komise. 
CKCHS – ve 3 členech je to dost nezvladatelné, bylo by lepší přidat alespoň jednoho 
člena na vypisování bonitačních listů, aby tam bylo skutečně víc názorů a nebyl to 
jen subjektivní názor rozhodčího. Předán návrh bonitačního kódu – inspirace od 
chodského psa – MVDr. Fialovi. Paní Hejduková rozešle emailem všem. 
 
 
5) Diskuze k zápisnímu řádu – spojení blue-merle x blue-merle – CKCHS má 
v zápisním řádu toto spojení zakázáno z důvodu možnosti narození double merle, 
která může trpět hluchotou, slepotou apod. 



KCHCS – není to podloženo standardem ani FCI řády, nemáme v našich řádech, 
pouze nedoporučujeme chovatelům spojovat tyto jedince právě kvůli riziku 
narození postižených jedinců. Začínajícím chovatelům se podává informace, že 
blue merle jedince lze spojovat pouze s trikolorními. 
 
Diskuze k chovu bez PP poradcem chovu KCHCS – info od MSKCHC – inzeráty na 
webu pod plným jménem. KCHCS musí řešit s daným poradcem. I do budoucna se 
vzájemně informovat o těchto chovatelích. 
Namátkové kontroly vrhu v případě potřeby – spolupráce všech klubů, aby byla 
pokrytá celá republika. KCHCS musí projednat na Výboru obě výše uvedené 
informace a návrhy. 
 
Zapisování štěňat – zapisuje v jednom klubu, pokud přejde, tak o tom musí 
informovat, aby nedocházelo k zapisování každého vrhu jinde. Vzešlo z dřívějška 
z ČMKU, ověřit, zda stále tato podmínka platí. 
S tím souvisí informování o zapisovaných vrzích – KCHCS uvádí v magazínu a na 
webu, MSKCHC a CKCHS nemají dílčí plemennou knihu, ale nemají problém zasílat 
informace o zapsaných vrzích (plemeno, počet, pohlaví, barva).  
Bonitace – info na webových stránkách klubů, dostačující (postačující rozsah viz. 
naše výsledky bonitací – jméno, narození, rodiče, chovný, jméno majitele). 
 
 
6) Elektronická databáze našich plemen – online plemenná kniha byl špatný název 
této databáze, řešeno na Výboru KCHCS – příprava první verze u jednoho plemene a 
to krátkosrsté kolie – během 2009/2010. Bude řešeno na dalších Výborech KCHCS. 
 
 
7) Genetické vyšetřování - seznámení s naší dohodou a akcemi.  
CKCHS – zvýhodňují při bonitacích klinické i genetické vyšetření 
 
 
8) Soutěž Pes roku, klubový šampión – informace v magazínech, informace o 
změnách dle nového výstavního řádu. Diskuze o změnách výstavního řádu. 
Pes roku – započítávají se jen výsledky od data zaplacení členských poplatků. 
Klubový šampión – každý klub svou soutěž, svá pravidla. 
Návrh CKCHS – zveřejnit všechny české výsledky za všechny kluby na infowebu. 
 
 
9) Vzájemné rozesílání klubových zpravodajů 
5 kusů zpravodaje na každý klub: 
CKCHS – D. Semerádová (4x), E. Fialová (1x) 
MSKCHC – Janýška, Knýblová, Konečná, Prosek, P. Soldán 
KCHCS – MVDr. V. Fiala, Mlada Svobodová, P. Kůsová, Ing. Pavlovský, J. Matějek 
 
 
Další schůzka bude v červnu/červenci 2010, Velká Bíteš, Restaurace u Raušů. 
 
Zápis poslat k připomínkám 
janyskovi@seznam.cz 
dsemeradova@seznam.cz 
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