
âR je chov jednotliv˘ch plemen
psÛ fiízen chovatelsk˘mi kluby.
Jednotlivé kluby mohou mít rÛz-

né dodatky k Chovatelskému fiádu
âMKU, ale ty s ním nesmûjí b˘t v rozpo-
ru. KaÏd˘ klub má svého poradce chovu,
ten má zodpovûdnost za dané plemeno.
Nûkdy je v klubu sdruÏeno více plemen,
v tom pfiípadû tam b˘vá hlavní poradce
chovu a je‰tû jsou pak poradci pro jed-
notlivá plemena.
Hned na úvod si pfiiznejme, Ïe takov˘
ideální poradce chovu by mûl mít nad
hlavou svatozáfi.
UÏ sám název jeho funkce totiÏ napovídá,
co je jeho povinností. Má chovatelÛm
poradit v otázkách chovu, za kter˘ je do
jisté míry zodpovûdn˘. Jsou na nûj klade-
na pfiísná kritéria a jeho pravomoci opro-
ti tomu nejsou velké. Stává se tak trochu
osobou vefiejnou a jeho funkce mu nema-
lou mûrou zasahuje i do soukromí.
Poradce chovu musí striktnû dodrÏo-

vat pravidla chovu stanovená klubem.
Musí to b˘t ãlovûk nesporn˘ch kvalit, a to
jak odborn˘ch, tak lidsk˘ch, se zápalem
pro vûc a chutí se stále uãit. Rétorika by
pro nûj nemûl b˘t pojem neznám˘, neboÈ
vystupuje nejen na kaÏdé klubové schÛzi,
ale i na dal‰ích akcích. Pfiedpokládá se
i kvalitní písemn˘ projev. Ten pak potfie-
buje v kaÏdodenní praxi. Pokud chov
nestagnuje, chovní jedinci se stále obmû-

Àují, jedni konãí a druzí zaãínají. Zna-
mená to umût pracovat i s databází a pfii-
mûfienû vyuÏívat i v˘poãetní techniku.
Av‰ak Ïádné odborné znalosti a zku‰e-
nosti poradci chovu nepomohou k popu-
laritû a respektu mezi chovateli, postrádá
-li schopnost jednat s lidmi. To je pro
tuto funkci vûc naprosto podstatná.
Nesmí nikdy ãekat Ïádn˘ vdûk, naopak si
musí stále uvûdomovat, Ïe kaÏdá volební
schÛze ho mÛÏe odvolat a jeho nûkdy
i dlouholetá práce, které vûnoval mnoho
ãasu, skonãí ze dne na den.
Musí velmi dobfie znát chovatelskou
základnu plemene. V praxi to znamená
úãast na akcích klubu i v˘stavách. Jedinû
tam má moÏnost vidût co nejvíce psÛ.
KaÏd˘ poradce chovu se domnívá, Ïe jedi-
nû on plemeni nejlépe rozumí, pfiesto
v‰ak musí udrÏet své emoce i jazyk na
uzdû. Vstupovat do v˘stavního kruhu
v dobû posuzování nebo dokonce radit
rozhodãímu je hrub˘ prohfie‰ek nejen
proti etiketû, ale hlavnû proti v˘stavnímu
fiádu. Mimo v˘stavní kruh si pak mÛÏe se
svolením vystavovatele psa do detailÛ
prohlédnout. Tak se mimodûk i osobnû
seznámí s nov˘mi vystavovateli, z nichÏ
se nûktefií v budoucnu stanou i ãleny klu-
bu. Jde zde o první kontakt s nov˘mi
majiteli psÛ a poradce chovu by mûl sv˘m
vystupováním klub reprezentovat. Je je‰-
tû dal‰í dÛvod, proã se má poradce chovu
úãastnit tûchto akcí, a to je ten, Ïe chova-
telé se chtûjí se sv˘m poradcem osobnû
setkávat, sdûlovat mu dobré a radit se
o problémech. Kynologie je sice záliba,
ale vûfite, Ïe vût‰ina chovatelÛ (tuto sku-
teãnost si vefiejnost neuvûdomuje) ji bere
jako Ïivotní náplÀ. 
Poradce musí mít svatou trpûlivost,
dostatek taktu a schopnosti diplomata.
Chovatelé si pro své dotazy ãas nevybí-
rají. Telefonují jak ve v‰ední den, tak i ve
svátek, pozdû veãer i brzy ráno. V‰ichni
samozfiejmû pfiedpokládají, Ïe jim bude
poradce chovu k dispozici vÏdy. Dobr˘
poradce chovu by v‰ak nikdy nemûl dát
chovateli najevo, Ïe ho zrovna ru‰í, nebo
dokonce obtûÏuje. Je totiÏ tisíc moÏnos-
tí jak se slu‰nû omluvit a hovor pfiesu-
nout na pfiíhodnûj‰í ãas. Poradce musí
nûkdy sdûlovat chovatelÛm i zprávy
‰patné a pro nû velmi nepfiíjemné. Zde
záleÏí na jeho schopnosti zachovat si
chladnou hlavu a v‰e fie‰it vûcnû, s tak-
tem a bez emocí. Pfiiznejme si, Ïe ne kaÏ-
d˘ kritiku, kárné opatfiení ãi jiné sankce
pfiijme v klidu a atmosféra takového jed-
nání mÛÏe b˘t i velmi zjitfiená a napjatá.
Erudovan˘ poradce se v‰ak nikdy nedá
vyprovokovat k hádce. 
Musí mu b˘t cizí intriky a pomluvy
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Kdo to vlastnû je poradce chovu?

PORADCE chovu
V odborné literatufie i v kynologickém tisku se setkáváme
s termínem poradce chovu. Kdo to vlastnû je poradce chovu?
S touto funkcí je spojeno mnoho otázek, na které budeme
spoleãnû hledat odpovûdi. Zkusíme si porovnat, co takov˘
poradce chovu musí a jaké jsou jeho reálné pravomoci. 

V

V˘stavy a chovné svody jsou
z chovatelského hlediska dÛleÏité
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a zaslechne–li je, zásadnû si je nechá pou-
ze pro sebe, neboÈ dobfie ví, Ïe to, co se
‰pitne dnes v A‰i, si jiÏ druh˘ den ‰tûbe-
tají vrabci aÏ u slovensk˘ch hranic.
Pomûry v klubech totiÏ nejsou vÏdy ide-
ální a byla by rozhodnû chyba, pfiilévat
olej do ohnû.
Musí umût chovatele pochválit za dosa-
Ïené v˘sledky v chovu, na v˘stavách i pfii
propagaci plemene. Naopak dodat odva-
hu a povzbudit, kdyÏ se chovateli nedafií,
a to i v tûch pfiípadech (to b˘vá pro po-
radce nejtûÏ‰í), kdy sám neúspûch chova-
teli pfiedpovídal. Arogance a povy‰ování
se nad chovatele není nikdy namístû, nao-
pak je to vûc naprosto nepfiijatelná. 
Musí v praxi ovládat techniku krytí, aby
mohl chovateli pfiípadnû pomoci, nebo
alespoÀ poradit, i kdyÏ to není pfiímo
jeho povinností.
Musí rovnûÏ umût poradit chovateli pfied
porodem feny. Porod samotn˘, pokud ho
chovatel nezvládne, patfií v˘hradnû do
rukou veterinárního lékafie, ne poradce
chovu. Zde je potfieba si uvûdomit, Ïe
kaÏd˘ porod nemusí skonãit ‰Èastnû,
vztahy lidí se v‰ak dnes mûní rychleji neÏ
aprílové poãasí a poradce chovu by mohl
pfiípadnû i ãelit Ïalobû za neodborn˘
zásah pfii porodu. Urãitû v‰ichni známe
pfiísloví „Za dobrotu na Ïebrotu“. 
Musí zodpovûdnû navrhnout spojení
chovn˘ch jedincÛ, pokud o to chovatel
poÏádá, a k tomu je nutno dobfie znát
i pfiedky chovn˘ch jedincÛ.
KdyÏ se pak podíváme na Práva a povin-
nosti poradce chovu, zjistíme je‰tû dal‰í
povinnosti. Ty ov‰em nelze pau‰alizovat
(jednotná norma totiÏ neexistuje), proto-
Ïe jsou v kaÏdém klubu odli‰né podle
zpÛsobu chovu. Uvedeme-li pro pfiíklad
konkrétnû Staffordshire Bull Terrier
Club, zjistíme práva a povinnosti porad-
ce chovu v tomto klubu. 
Povinnost vystavit krycí listy na Ïádost
chovatele do 14 dnÛ po obdrÏení Ïádos-
ti. Na krycí listy uvede psy navrÏené cho-
vatelem, eventuálnû doporuãí uÏití dal-
‰ích krycích psÛ.
Povinnost pfiedávat Plemenné knize
doklady k zápisu ‰tûÀat v termínech sta-
noven˘ch âMKU.
Povinnost oznaãit prÛkazy pÛvodu jedin-
cÛ, ktefií splnili podmínky pro zafiazení
do chovu, a pfiedat je plemenné knize
k zápisu do rejstfiíku chovn˘ch psÛ a fen.
Povinnost dodávat redakci Zpravodaje
SBT prÛbûÏnû zprávy t˘kající se chovu,
v˘stav apod.
Povinnost spolupracovat pfii personál-
ním obsazení v˘stavního kruhu na klu-
bové a speciální v˘stavû.
Povinnost poradit chovatelÛm, ãlenÛm

klubu, v otázkách t˘kajících se chovu,
péãe a drÏení zvífiat. Povinnost dodrÏovat
v‰echna ustanovení FCI, âMKU, chova-
telského klubu a zákona na ochranu zví-
fiat proti t˘rání, t˘kajících se chovu
a drÏení psÛ.
Povinnost fie‰it závaÏné problémy, vÏdy
ve spolupráci s vedením klubu. 
To by byly ve zkrácené verzi povinnosti
a teì si rovnûÏ zkrácenû prohlédneme
pravomoci poradce chovu.
Má právo odmítnout vystavit krycí listy,
pokud o nû chovatel nepoÏádal pfiede-
psanou formou. 
Má právo odmítnout povolit opakované

spojení dvou jedincÛ, ktefií spolu jiÏ dali
potomky se závaÏn˘mi dûdiãn˘mi vada-
mi, nebo mezi takov˘mi jedinci, ktefií
sami vykazují stejné neÏádoucí vady
a nedostatky.
Má právo zamítnout krytí feny ve ‰pat-
ném zdravotním stavu, nebo takové
u které není vzhledem k ustájení, krmení
a o‰etfiování záruka, Ïe odchová stan-
dardní zdravé potomstvo.
Má právo nepfiedat k dal‰ímu zpracování
dokumentaci vrhu, pokud byla dodána
neãitelná, neúplná, nedbale vyplnûná,
a vrátit ji chovateli k doplnûní.
Má právo na prÛbûÏnou kontrolu stavu,
drÏení a v˘Ïivy vrhu ‰tûÀat. Pokud zjistí
nedostatky, je povinen o tom u chovate-
le udûlat zápis a seznámit se situací
vedení klubu. To rozhodne o postihu
chovatele. Cestovní v˘lohy hradí chova-
tel, kontrola je zdarma.
Má právo kontrolovat zdravotní stav,
drÏení a v˘Ïivu chovn˘ch jedincÛ. O zji‰-
tûn˘ch závadách sepsat zápis s majite-
lem tûchto zvífiat a seznámit se situací
vedení klubu. To rozhodne o náprav-
n˘ch opatfieních. 
Teì, kdyÏ si mÛÏeme porovnat práva
a povinnosti poradce chovu v tomto kon-
krétním klubu, hned zjistíme, Ïe ãtyfii
z tûchto ‰esti pravomocí jsou vlastnû
morální povinností kaÏdého chovatele
vÛãi zvífiatÛm, která vlastní, chce-li se
vÛbec chovatelem naz˘vat. Práce poradce
chovu spoãívá téÏ z velké ãásti v administ-
rativní ãinnosti a neustálé kontrole v‰ech
formuláfiÛ, aby nedo‰lo k chybû v zápisu
‰tûÀat do plemenn˘ch knih. Funkce
poradce chovu je dobrovolná a bezplatná.
Závûrem je moÏno konstatovat, Ïe jsme
pouze lidé a k ideálÛm máme v‰ichni
dost daleko. ·patn˘ poradce se dá snadno
vymûnit, ale pokud máme dobrého
poradce chovu, jeho práce bychom si
mûli v‰ichni velice váÏit.

J.& J. Vol‰ick˘

Námluvy: Nechte fenu pfied vlastním
nakrytím se psem seznámit
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Kdo to vlastnû je poradce chovu?

„Poradce chovu
musí být člověk 

nesporných 
kvalit a to jak

odborných, 
tak lidských 
se zápalem 
pro věc.“
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