Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6
mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE KCHŠH
Datum konání : 1. 12. 2016, od 18:00 hodin
Místo konání : Kavárna Do větru, Za zahradou 1930/5, 162 00 Praha 6
Přítomno
: 7 členů, 8 omluveno
Schůzi vedla : Marianna Svobodová
Zapsala
: Jana Nováková, v Praze 1.12. 2016

Program dle pozvánky :
1. Zahájení a schválení programu členské schůze .
Schválení programu
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

2. Zpráva předsedkyně.
Shrnutí událostí roku 2016.
Informace o získání nového sponzora pro KV 2017 ( K9).
Poděkování členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na proběhlých
akcích (Klára Budínová, Barbora Dančová – Natura Viva, Jana Nováková, Lýdie
Jašová, Petr Karsch, Radana Janků – zpravodaj, Radomíra Dudlová, Tereza Dudlová,
Petr Novák, Jana Nováková, Barbora Dančová, Radana Janků – klubová výstava,
Barbora Dančová – speciální výstava).
Poděkování sponzorům:
p. Tadeáš Maślanka, pí. Klára Budínová, pí. Radomíra Dudlová, p. Petr Novák.
Firma Yoggies, firma DOOOP.
3. Zpráva poradkyně chovu.
Shrnutí událostí roku 2016.
V plném znění v příloze č. 3.
4. Zpráva výcvikáře.
Shrnutí událostí roku 2016.
Informace o výcvikových aktivitách budou zveřejněny na webu.
Individuální přístup k výcviku na základě poptávky.

5. Zpráva hospodářky.
Informace k hospodaření klubu 2016.
Rozpočet 2016 dodržen.
Rekapitulace hospodaření bude zveřejněna ve zpravodaji 2017.
Aktuální stav členské základny: 72 členů.
6. Výstavy a akce v roce 2017 a 2018.
Rok 2017
SV
datum
: 17.6.2017
místo
: Náměšť na Hané – při oblastní výstavě psů
rozhodčí : pí. Janická
KV
datum
: 9.9.2017
místo
: Hotel u sv. Václava
rozhodčí : pí. Dvořáková
- Natura Viva - rozhodnutí o účasti v závislosti na podmínkách organizátora akce
- Národní myslivecké slavnosti – dle pořadatele
- Výcvikové akce dle individuálního zájmu členů
Rok 2018
SV
datum
: 18.6.2017
místo
: Náměšť na Hané – při oblastní výstavě psů
návrh rozhodčí : 1.pí. Dolejšová, 2. p. Řehánek, 3. p.Vondrouš
KV
datum
: 8.9.2017, záložní varianty : 15.9. , 1.9.
místo
: Chržín, záložní varianta : Juniorcamp Tobogán
návrh rozhodčí : 1. p.Jančík, 2. p.Vondrouš, 3. p.Václavík
- Natura Viva , Národní myslivecké slavnosti, Výcvikové akce – dle aktuální situace
Hlasování o bodu 6:

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

- Možnost pozvání rozhodčí ze Švýcarska – na základě informací zjištěných
pí.Svobodovou byla tato varianta zamítnuta vzhledem k vysokým nákladům.
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

- Návrh na pořádání členské schůze 2017 :
Datum konání : 8. 4. 2017

Místo konání : Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 – Kunratice
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

7. Zpravodaj 2017
Sestavení zpravodaje - p. Maślanka
Návrh obálky – pí. Dančová
Tisk – p. Karsch
Vazba a distribuce – pí. Svobodová, pí. Nováková
Termín pro zaslání příspěvků do redakce : 31. 1. 2017.
Termín předání podkladů výboru
: 28. 2. 2017.
Termín pro zadání zpravodaje do tisku :
7. 3. 2017.
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

8. Rozpočet 2016 a 2017.
Rozpočet 2016 dodržen,
Navržena stejná výše rozpočtu pro rok 2017 : 45 000 - 55 000 Kč
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

9. Volba výcvikáře – kandiduje Mgr. Michal Füleky, volba člena revizní komise.
Z výboru odstoupily: Ivana Herianová - člen výboru, Ing. Lýdie Jašová – výcvikář.
Kandidát do výboru na pozici výcvikáře - kandiduje Mgr. Michal Füleky.
Výbor bude dále pětičlenný.
Z revizní komise odstoupil: Richard Kašpar.
Kandidát do revizní komise - kandiduje Ing. Radomíra Dudlová.
Volby proběhly dle volebního řádu.
Výsledky voleb :
Vývikářem klubu byl zvolen Mgr. Michal Fuleky počtem 7 hlasů
Do revizní komise byla zvolena Ing. Radomíra Dudlová počtem 7 hlasů
10. Bonitační karta.
Pí. Dančová zaslala upravenou verzi původního návrhu, který byl rozeslán členům.
Nový návrh předpokládá úspornější hodnocení bonitovaného jedince, k jednání bude
předložen členské schůzi v roce 2017.
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

11. Podněty členů k projednání.
V reakci na dopis paní JUDr. Menšíkové:
- Tabulka bodů pro udělování titulu Klubový šampion
Stanovisko výboru: oceněný jedinec získá body již za titul CAJC, udělením bodů
za titul KVM by došlo ke zdvojení bodového ohodnocení.
Členská schůze podpořila názor výboru klubu.
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

- agresivita psů na KV
Projevy agrese budou řešeny na místě dle výstavního řádu. Agresivní chování bude
zdokumentováno zápisem. Nezbytnou podmínkou je podání protestu.
Hlasování :

pro : 7, proti : 0, zdržel se : 0

- výška populace Švýcarských honičů.
Názor na danou problematiku není jednotný, v průběhu diskuse k uvedenému tématu
byla navržena následující řešení:
a) Populace není v průměru přerostlá.
Návrh: není potřeba zavádět nová opatření
b) Problém s výškou chovných jedinců je třeba monitorovat.
Návrh: zavést standardně měření všech jedinců na KV po dohodě s delegovaným
rozhodčím. (Názor rozhodčího: měření nelze standardně požadovat, lze pouze
o měření požádat.)
c) Problém s výškou chovných jedinců je třeba monitorovat.
Návrh: standardní měření je součástí bonitace, je třeba dodržovat výškový limit
daný standardem. Jedinci s vyšší kohoutkovou výškou, tedy s vylučující vadou,
nesmí být zařazeni do chovu.
Shrnutí: členská schůze nemá na uvedenou problematiku jednotný názor.
Na základě podnětu JUDr. Menšíkové byla znovuotevřena otázka výšky populace
švýcarských honičů, která již byla projednávána na klubové schůzi v roce 2015.
V rámci pestré diskuse na letošní členské schůzi byly nakonec učiněny tyto závěry:
- populace švýcarských honičů není v průměru přerostlá,
- měření na KV je výhradně na rozhodnutí rozhodčího, který výstavu posuzuje
(nesouhlasí-li někdo z přítomných s posouzením, má právo vznést přímo na místě
protest dle výstavního řádu),
- výška jedinců bude nadále monitorována (měřena) při bonitacích dle současného
bonitačního řádu a kohoutkové výšky budou uváděny v bonitačních kartách. Tímto
bude zajištěn nutný monitoring vzrůstu všech chovných jedinců a soulad se
standardem FCI.
Opraveno dne 14. 2. 2017

12. Diskuse.
Přečten příspěvek do diskuse od nepřítomné pí Herianové adresovaný členům výboru
a klubu.
13. Usnesení.
Členská schůze se usnesla na výstavách a akcích pořádaných v roce 2017 a 2018,
včetně výběru rozhodčích na SV a KV.
Členská schůze se usnesla na náležitostech Zpravodaje 2017.
Členská schůze se usnesla na výši rozpočtu pro rok 2017.
Členská schůze zvolila výcvikáře klubu a člena revizní komise klubu.
Členská schůze se usnesla, že nově upravený návrh bonitační karty bude předložen
členské schůzi v roce 2017.
Členská schůze se usnesla, že nebude udělovat body za titul KVM pro získání titulu
Klubový junior šampion.
Členská schůze se usnesla na řešení agresivity psů, fen na akcích pořádaných klubem.
14. Závěr členské schůze.
Přílohy:
č.1: Pozvánka na schůzi
č.2: Prezenční listina
č.3: Zpráva poradkyně chovu
č.4: Volební protokol
Marianna Svobodová, MBA
předsedkyně klubu

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3
Zpráva poradkyně chovu 2016
V roce 2016 jsem vystavila 9 krycích listů a proběhlo v něm zatím 10 krytí. Dvě bernské fenky nezabřezly a na
svět přišlo 5 vrhů bernských honičů a dva vrhy švyckých honičů. U bernských honičů se nám díky testům na
barvy již nestandardně, (čokoládově) zbarvení jedinci neobjevují, za to nás prvně překvapila nestandardně
zbarvená štěňata švycká. V chovatelské stanici z Vančáku se 3.4. 2016 narodilo šest švyckých štěňat, přitom jen
tři štěňata byla zbarvená jako švycká (oranžově bílá). Tři byla černobílá s pálením a podobala se zbarvením
honičům bernským (jedno černé štěně si loklo plodové vody a brzy po porodu uhynulo). KCHŠH musí sledovat
správnost odchovů a v případě, že se vyskytnou odchylky od standardu, situaci řešit. ČMKU vyžaduje v případě
nestandardních štěňat vyjádření poradce, nebo výsledek paternity celého vrhu přímo od chovatele. Žádala jsem
tedy chovatelku Lýdii Jašovou o test paternity alespoň od jednoho černo bíle zbarveného štěněte a po dlouhém
dohadování jsem se dočkala. Test dopadl dobře, otcovství se u tohoto štěněte potvrdilo a tak všechna štěňata
mohla obdržet průkazy původu, jen některá jako nestandardně zbarvená. Obrátila jsem se na Genomii, která
navrhla řešení při testování švyckých honičů na barvu a následně pro ně vytvořila test.
Více od Mgr. Šafrové zde:
bohužel nejsou dostupné genetické studie týkající se barvy srsti švýcarských honičů. Předpokládám dědičnost
žlutého/oranžového zbarvení přes lokus A nebo E, případně přes lokus A i lokus E. Lokus E je nadřazený vůči
ostatním, žluté zbarvení se dědí recesivně, projeví se u jedince s genotypem e/e, samozřejmě u různých plemen
jsou známy různé odstíny oranžové – světle žluté. V případě genotypu E/e již jedinec nemůže vykazovat
žlutou/oranžovou barvu kódovanou lokusem E.
U lokusu A je následující hierarchie ay >aw> at> a, kde alela ay je dominantní vůči ostatním, více najdete i na
našich stránkách http://www.genomia.cz/cz/test/locus-a-dog/. Žluté zbarvení (u některých plemen fawn)
způsobené lokusem A se projeví v případě, že jedinec nese alespoň jednu ay alelu a současně má genotyp
Ky/Ky. Výsledné zbarvení ovlivňuje i lokus K, kde Ky je recesivní, KB je dominantní. Dědičnost barev je
poměrně složitá a za stejnou barvu může být zodpovědný u jiného plemene jiný lokus. Trikolorní zbarvení u
bernského honiče bude způsobené genotypem at/at a přítomností genotypu E/e nebo E/E
Pokud bude parentita u štěněte (zbarveného jako bernský honič), otce a matky potvrzena, doporučujeme pro
objasnění situace otestovat lokus A, E, K. Potvrzení parentity se vztahuje pouze na testovaného jedince, bez
otestování dalších potomků není možné vyloučit případné překrytí feny jiným psem.
S pozdravem,
Mgr. Martina Šafrová
Švycký honič patří mezi lovecká plemena, s dalekosáhlou historií původu. Spolu s Bernským honičem, Jurským
honičem a Lucernským honičem spadá do kategorie švýcarských honičů. Plemena jsou od sebe odlišena díky
variabilitě ve zbarvení srsti. U švyckého honiče je plemenným standardem bílé zbarvení s oranžovými skvrnami
či oranžovým sedlem. Za vznik této barvy je zodpovědná alela ay, nacházející se na lokusu A, která je pro toto
plemeno původní. Můžou se však objevit i jedinci, kteří sice budou mít standardní zbarvení, avšak ve svém
genotypu budou nést i alelu at. Pokud se takoví dva „utajení“ přenašeči ay/at potkají, nastává problém. V jejich
potomstvu se totiž se statistickou pravděpodobností objeví 25 % štěňat s nestandardním pálením. Chovatelé
bývají touto situací zaskočeni. Přistupují následně k testování paternity a barev. Výsledky testů mohou prokázat
právě přítomnost již zmíněné alely at či nechtěné přikřížení psa s pálením.

Alela at je všeobecně zodpovědná za trikolórní zbarvení například u Bernských honičů. Jak se vlastně alela
atdostala do genotypu švyckých honičů zůstává záhadou. Je velice pravděpodobné, že byla v rodokmenu
přítomna po mnoho generací. Zpětné dohledání doby introdukce alely a t do plemene švyckých honičů je
nemožné vzhledem k tomu, že rozšíření alely u tohoto plemene není nijak přesně zdokumentované a k přikřížení
mohlo dojít prakticky kdykoliv. Riziko objevení tohoto nestandardního zbarvení tkví v potenciálním nechtěném
zkřížení dvou jedinců, z nichž každý ponese jednu z at alel. V takovém případě by teoreticky ve výsledném vrhu
bylo 25 % štěňat s genotypem ay/ ay (zbarvení dle standardu), 50 % štěňat genotypem ay/at (zbarvení dle
standardu, přenašeči trikolory) a 25 % štěňat at/at (nestandardní zbarvení – trikolora).
Jsem velmi ráda, že i chovatelé švyckých honičů mohou nyní své chovné jedince také testovat na barvu a
vyhnout se tak možnému barevnému překvapení. Odkaz na testy najdete na klubovém webu v rubrice CHOV
(genetika). Testy si vždy hradí majitel psa/feny, nikoli kluby s kontrolovaným chovem.
V tomto roce opět úspěšně proběhly dvě výstavy pořádané KCHŠH .
Speciální výstava KCHŠH 25. 6. 2016 Náměšť na Hané
rozhodčí: Mgr. Leoš Jančík
V krásném prostředí zámecké zahrady se konala znovu po dvou letech Speciální výstava klubu chovatelů
švýcarských honičů. Celý den pálilo slunce a tropické teplo nad 30 stupňů psům příliš nesvědčilo, ale díky
stromům všichni nalezli svůj stín, ve kterém čekali na posouzení. Pan rozhodčí Leoš Jančík přistupoval ke psům
citlivě a s ohledem na počasí. Přihlášeno bylo 26 švýcarských honičů, z toho 19 bernských a 7 švyckých. Vítězi
plemen jsou letos dva Alfrédi, jeden bernský a jeden švycký. Vítězem celé speciální výstavy BOB, VSV a BIS
se stal bernský honič Alfréd od Lošovské Hvězdárny. BOS a švycký honič BOB, VSV Alfred z Cukrovaru a
BOS.
Po skončení výstavy obdrželi také poháry Kluboví vítězové a konala se úspěšná bonitace pěti švýcarských
honičů, kteří tímto splnili podmínky pro zařazení do chovu.
Klubová výstava KCHŠH 10.9. 2016 Tobogán, Nová Živohošť
rozhodčí: MVDr. Vladimír Piskay
Na letošní klubovou výstavu majitelé přihlásili celkem 51 švýcarských honičů a pan rozhodčí jich posoudil 48.
Počasí bylo opět velmi horké a tak posuzování i následné bonitace byly proto náročnější, ale pan rozhodčí vše
perfektně zvládl. Celkovou vítězkou se stala bernská fenka ICH Amélie Lady Dorotte BOB, BOV a BIS.
Švyckým vítězem se stal ICH Dante Lady Bardotte KV, BOB. Úspěšně proběhly také závěrečné soutěže a blízké
koupání a příjemné prostředí u vody rozhodně přišlo vhod nejen psům, ale i jejich majitelům.
Bonitace a focení rekordního počtu 18 švýcarských honičů na bonitační karty, probíhalo tentokrát až do večera.
Dlouhá bonitační karta poněkud zpomaluje průběh bonitace a myslím, že její zkrácení bude ku prospěchu věci.
Chovatelé nemají rodokmenově příliš mnoho psů na výběr a bonitační kódy stejně nepomohou při výběru psa na
krytí. Myslím, že by stačilo jméno + základní údaje, výška a fotografie psa jako dosud, které poví nejvíce.
Bonitační kód jen opakuje to co je v závěrečném hodnocení a doporučení napsáno od rozhodčího. To bych proto
ráda na kartě ponechala. Na závěr by mělo být potvrzení, že tento jedinec nemá vylučující exteriérové vady
uvedené v platném plemenném standardu.
Barbora Dančová
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