[Změny v současném Vzorníku plemen králíků (od roku 2003) A]

Od vydání vzorníku v r. 2003 byly schváleny a praktikují se zejména následující odborné změny. Níže uvedený souhrn je také uveden na svazových
stránkách ČSCH.

1. Registrační řád (dále RŘ)
– Vzorník: str. 4 – 10
– z pohledu znalosti RŘ při posuzování králíků došlo zejména k:
– důkladnému výkladu tetovacích značek (tečky, pomlčky, bez pomlček – všechny varianty správné; mimoto – pokud má plemeno více
rázů, tak se každý ráz registruje a tetuje v pravém uchu od pořadového
čísla 1) a ke změně hodnocení králíků s čerstvým nezhojeným tetováním anebo tetovací barvou v uších králíků (7. pozice oc. lístku, výrok
neklasifikován, klasifikace 0). Kompletní novelizovaná verze byla zaslána všem OOK a chov. klubům a je umístěna na www.cschdz.eu .

2. Směrnice pro činnost posuzovatelů zvířat na výstavách ČSCH
Ustanovení vedoucího posuzovatele
– Bod 3, Vzorník str. 20, poslední odstavec, se mění na:
– „V případech, kdy bude na výstavě posuzovat 3 – 6 posuzovatelů jedné
odbornosti, musí pořadatel potvrdit jednoho z nich jako vedoucího.
Vedoucím posuzovatelů se stává po dohodě mezi přítomnými posuzovateli služebně nejstarší z nich, pokud se přítomní posuzovatelé nedohodnou jinak. V případě, že na výstavě posuzuje člen Předsednictva
sboru posuzovatelů králíků anebo posuzovatel z ÚOK CHK, vykonává
tuto funkci tento, pokud se přítomní posuzovatelé nedohodnou jinak.
V případě, že na výstavě posuzuje 7 a více posuzovatelů králíků, vedoucí z nich může (po předchozí dohodě s pořadatelem výstavy) jen
řídit a koordinovat činnost ostatních posuzovatelů. V případě, že pořadatel ví či může předpokládat účast více než 500 ks králíků, tak
požádá předsedu Sboru posuzovatelů králíků o stanovení vedoucího
posuzovatele z delegovaných posuzovatelů.“
Odměny za posuzování a cestovní náhrady (rozhodnutí ÚV ČSCH ze dne
15. 4. 2014 – platí pro posuzovatele všech odborností v ČSCH)
– Bod 5, Vzorník str. 21, 1. tabulka se celá mění na:
– „základní norma (do 60 ks) – paušální odměna 600,- Kč; zvýšená norma (61. až 80. ks) – sazba 10,- Kč/ks; mezní norma (81. až 100. ks) –
sazba 12,- Kč/ks)“
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– Bod 5, Vzorník str. 21, 2. tabulka, písmeno b) se částečně upravuje na:
  
„Poplatek po pořadatele výstavy se nevybírá. Posuzovatel uhradí
paušální částku 500,- Kč/rok do Fondu posuzovatelů“.
  
„Při použití soukromého motorového vozidla se účtuje náhrada
5,- Kč/ujetý kilometr“
Kategorie mláďat – minimální věk pro účast na výstavě, věková definice
mláděte
– Vzorník str. 27, bod 1, se mění na:
  „Do kategorie mláďat patří mláďata plemen malých, zakrslých s normální srstí, zakrslých dlouhosrstých, rexů malých a rexů zakrslých, zakrslého saténového, a to od 4 měsíců do věku 5 měsíců včetně. Mladší
mláďata se nevystavují (při případném vystavení platí neklasifikování
takového jedince s poznámkou – nízký věk, klasifikace M0.“
– Vzorník str. 28, bod 2, se mění na:
  „Do kategorie mláďat patří mláďata plemen velkých, středních, dlouhosrstých středně velkých, kastorexe, slovenského sivomodrého rexe,
rexů střední velikosti a saténového, a to od 5 do 7 měsíců včetně.
Mladší mláďata se nevystavují (při případném vystavení platí neklasifikování takového jedince s poznámkou – nízký věk, klasifikace M0.“
Mláďata - udílení celkového předpokladu bodů
– Vzorník. str. 28. první odstavec se částečně upravuje.
  Původní věta „Mláďata se hodnotí pouze slovním výrokem čili predikátem vepsaným do rubriky Celkem oceňovacího lístku.“ se mění na:
„Mláďata se hodnotí pouze slovním výrokem čili predikátem vepsaným do rubriky Celkem oceňovacího lístku, přičemž se v této rubrice dále uvádí předpokládaná celková bodová hodnota mláděte.“.
Ostatní náležitosti v odstavci jsou beze změn.
Posuzování novošlechtění – novinek
– Vzorník str. 31, písmeno b) se mění na:
  „Zvířata z novošlechtění se posuzují výhradně predikátem, a to buď
„novinka velmi dobrá“, „novinka dobrá“, „novinka dostatečná“ anebo
„výluka“. Předpoklad celkové bodové hodnoty se neuděluje. Posuzovateli musí být před posuzováním oznámeno, o jakou novinku se jedná a vystavovatel musí doložit návrh standardu“.
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Deformace
– hodnocení veškerých deformací dosud uváděných v pozici Typ (uši)
anebo Péče a zdraví (kostra vč. chrupu, zevní pohlavní orgány aj.) se
přesunují do pozice Tvar. Současně se doporučuje kritičtější hodnocení zjevných tvarových deformací s ohledem na genetický přenos
onemocnění.
– další upřesnění vyplývající z nedávné doby:
Tzv. „přerůstání zubů“ (str. 40) zahrnuje veškeré deformace chrupu – zejména podkus, předkus, klešťový skus a další jiné deformace chrupu budou vždy
hodnoceny jako nepřípustná vada (výrok Výluka, klasifikace Nd)
Tzv. „veškeré ostatní deformace zevních pohlavních orgánů“ (str. 36) zahrnují u samců zejména výraznou tvarovou deformaci pyje (= neschopnost
korektní erekce a rozmnožování) – výrok Výluka, klasifikace Nd.

3.  Speciální část
Nově uznané rázy u plemen:
– činčila velká modrá, zkratka Čvm (poř. číslo 11a) – jedná se o barevný
ráz plemene Čv
– meklenburský strakáč divoce zbarvený a železitý, zkratky MSdiv, resp.
MSžel (poř. číslo 12)
– anglický strakáč želvovinový, zkratka ASželv (poř. číslo 50)
– tříslový marburský, zkratka Tma (poř. číslo 41)
Nově uznaná plemena:
– zakrslý zaječí – Polish, zkratka ZZa (poř. číslo 58a)
– zakrslý saténový, zkratka ZSa (poř. číslo 67a)
Novelizace standardů:
– plemeno burgundský (poř. číslo 22) – kompletně přepracovaný standard, zejména délka uší, barva divokých znaků a podsady
– plemeno moravský bílý hnědooký (poř. číslo 36) – 5. pozice oc. lístku,
poslední věta se mění na: „Barva drápů je rohovitá, tmavé drápy jsou
předností.“. Mimoto, současně se bude kritičtěji hodnotit výskyt tmavších pesíků v barvě krycího chlupu.
Samostatné hodnocení hlavy a uší u bílých plemen (albíni a leucíni):
– u plemen mající bílou barvu krycího chlupu a červené či modré oči
(tzv. albíni a leucíni) se bude samostatně hodnotit v 5. pozici oc. lístku
„Hlava a uši“
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– 6. pozice oc. lístku bude vyhrazena pro hodnocení barvy krycího
chlupu a podsady
– toto ustanovení platí zejména u plemen: belgický obr albín, vídeňský
bílý, český albín, novozélandský bílý, zaječí bílý červenooký, hermelín
červenooký a modrooký, liščí bílý červenooký a modrooký, zakrslý
liščí bílý červenooký a modrooký, zakrslý zaječíé bílý červenooký
a modrooký; a dále také: francouzský beran bílý červenooký a modrooký, anglický beran bílý červenooký a modrooký, malý beran bílý
červenooký a modrooký, zakrslý beran bílý červenooký a modrooký;
a rovněž u krátkosrstých plemen rex bílý červenooký a modrooký
a zakrslý rex bílý červenooký a modrooký
– toto ustanovení se netýká plemene: angora, saténový, zakrslý saténový
Hodnocení zcela tmavé svrchní strany pírka u plemen s tzv. divokým
faktorem:
– u plemen s divokým faktorem (zejména barvy: divoce zbarvený, činčilový, divoce modrý) se bude zcela jednobarevné – tmavé zbarvení
svrchní strany pírka hodnotit jako přípustná vada
Upřesnění výčtu barevných rázů u Sa a ZSa králíků:
– u plemene saténový (Sa) a zakrslý saténový (ZSa) platí následující výklad co do uznaných barevných rázů: za uznané barvy se považují
všechny rázy s výjimkou strakáčů a japanovité kresby (čili ne jen
příklady barev u standardu Sa)
Posuzovatelé králíků ČSCH byli se všemi výše uvedenými změnami seznámeni na školení dne 27. 2. 2016 a obdrželi výtisk pro zařazení do vzorníku.
Z pověření Standardové komise zpracoval
Vlastimil Šimek

