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Správa zo zasadnutia  

Európskej štandardnej komisie pre hydinu EE (ESKG)    

14.5.2015 a 15.5.2015   Metz / France   

 

 

Zasadnutie Európskej štandardnej komisie pre hydinu 

EE      ( ESKG) je jednou zo súčastí jednaní   

každoročného generálneho   zasadnutia EE . V roku  

2015  sa toto konalo vo východofrancúzskom meste 

Méty (Metz),ktoré  bude v roku 2015 aj hlavným mestom chovateľov ,kde sa bude konať 28. 

Európska výstava zvierat .   

 

Rokovanie ESKG sa konalo 14.5.2015 a 15.5.2015. avšak samotnému  jednaniu predchádza 

už príprava ďaleko pred týmto termínom . Zasadnutie ESKG otvoril predseda sekcie  hydiny 

EE W Riebniger , a privítal všetkých prítomných: predseda ESKG U.Lochmann , sekretár ESKG  

D.Kleditsch(D) , sekretár sekcie hydiny  K.v der Hoeck - (NL), , J.C.Periquet (F) ,M.Bovet (CH), 

Dr.A.Verelst (B), W.Littau (DK),  K .Safundžič (HR) a  P.Žuffa ( SK)  .. Z rokovania sa 

ospravedlnil R.Mockel zástupca BZA . 

Hostia na rokovaní boli A.Klaus (HU) 

,Ben Klomp,(LX) a Matthieu Leuridan  

z Francúzska  

 

Zasadnutia  komisie  pokračovalo 

podľa  avizovaného  programu  a 

schôdzu  viedol U.Lochmann jej 

predseda . 

 

Protokol s jednania ESKG v Pohlheime   

marec 2015  bol schválený s 

doplnením  madam  Le Geoff  a 

M.Bovet ako  ďalší vedúci  posudzovania  počas  EV Méty.  

ESKG potvrdila vedenie posudzovania na Európskej výstave  v Métach ,ktoré bude 

nasledovné : Medzinárodná  Jury v zložení: W.Riebniger ,U.Lochmann a J.C.Periquet  .Vedúci 

posudzovania .(Obmani) : D.Kleditsch,A.Verelst, P.Žuffa ,K.van der Hoeck ,M Bovet a madam 

Le Geoff .   

 

Holokrká hodvábnička :  tiež  nazývaná  „Show-girl“  V poslednom období  záujem veľmi 

narastá  . Podľa odporučenia ESKG s Pohlheimu  reagovala Francúzska strana  a pripravili 

prezentáciu na túto tému .,ktorý viedol Matthieu Leuridan  . na úvod upozornil, že tu nie je 

ako zástupca Francúzskej štandardnej komisie ani ako posudzovateľ, ale ako  zástupca 

chovateľov hodvábničiek  . Jeho prezentácia bola rozdelená do  nasledovných bodov . 
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História dokázateľné siaha do 50 rokov  

minulého storočia .  posledných 10 rokov 

veľký boom . Tieto sú stále štiepateľné :  

normálne ,   s kravatou , s obojkom .  

U tejto varianty  sú oveľa viac markantnejšie 

plemenné znaky  ako u normálnych ( farba 

kože , ušnica ….)Podobné kury sú historicky 

známe i v Maďarsku (Zsipo).Podľa 

fr.chovateľov je uznanie možné , tak ako sú 

uznané  3 varianty Chabo .  

Veľa chovateľov „Schowgirl“ vôbec nechová 

klasické  hodvábničky .   Toto  plemeno sa 

podľa  prednášajúceho bežne vystavuje a aj hodnotí na výstavách v Amerike  . Taktiež vo 

Francúzsku sa vystavujú na špeciálnych  výstavách  Hodvábničiek  , a to:  malé , veľké    s 

bradou i bez brady . Francúzsky chovatelia , ale i taliansky a holandský  by radi zahájili   

uznávací proces . Podľa nich tu ide  o jednoznačné  nezameniteľné  posúdenie  hlavných 

znakov.  M .Louriden  na záver svojej  prezentácie  vyjadril presvedčenie j o tom, že jeho 

argumenty budú k prospechu ďalšieho rokovania ESKG  .Urs.Lochmann prečítal  dopis od 

Francúzskej štand komisie ,ktorá vyjadrila poľutovanie nad rozhodnutím ESKG .  Komisia sa 

bude týmto argumentom  intenzívnejšie zaujímať a   bude zhromažďovať podklady  . 

Situácia Európsky štandard hydiny . Komisia sa zaoberala  listom  z Francúzskeho zväzu kde 

vyjadrili určité obavy zo  zviazanosti pri nejakých zmenách . Podľa ESKG  obava nie je na 

mieste . takáto dohoda je potrebná  práve aby sa nerobili unáhlené a mnohokrát 

neopodstatnené zmeny  . 

Stav prípravy   „Tabla  „ farebných rázov“ .. A . Verelst  upozornil, že stále nemáme  všetky 

všetky podklady   , a že   bude musieť byť nekompromisné riešenie pre krajiny ktoré 

nedodajú  podklady  . 

Japonské prepelice nosné. ESKG za zaoberala  situáciou  

prípravy štandardu .  P. Žuffa pred zasadnutím  rozoslal  členom 

komisie  spracovaný  štandard  podľa českého  .  Taktiež 

podklady kde boli vyznačené rozdiely medzi NL štandardom a 

CZ štandardom , a taktiež i rozdiely v nosných a  mäsových  

prepeliciach  . Zatiaľ z  Holandska nebola vznesená pripomienky 

k CZ štandardu . V mnohých krajinách sú stále radené medzi 

okrasnú  hydinu (ziergefluegel) .    Zatiaľ sa  neuvažuje o uznaní 

mäsovej formy  

 

Morky naraganset :Tento bod sa týkal zaradenia do  štandardu pre Európu ( D) . Podľa  

ESKG  platí  samozrejme USA štandard . Znenie v nemčine  bude  verifikované v septembri  . 

Toto plemeno sa chová už i v ČR a SR .  Pozor na zámenu  s  Nemeckou morkou naragansett 

farbig  . 
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ESKG sa zaoberala doplnením  bodov  na   jednania sekcie  v piatok . 

Predstavenie činnosti  Francúzskeho  hydinárskeho  zväzu . Stav zoznamu plemien . Príprava 

Európskeho štandardu  . 

ESKG sa zaoberala bodmi  na jednania v St. Avold .Prioritou bude  Európsky štandard a 

zoznam plemien a príprava posudzovania na EV  Méty . problematické plemená . 

Príprava  medzinárodného školenia posudzovateľov hydiny  2015.Miesto a dátum  :  St. 

Avold/F  18-20 september.Témy a rektori :Hodnotenie  hydiny  : Urs Lochmann,Bantamky: 

Ruben Schreiter.Francúzske Ruánske kačice,  kačice Challan : Anthony Ré.Laflešky :Jean-

Claude Périquet.Gerská morka : Pierre Delambre.  Orpingtonky  veľké a zdrobnené  : Holger 

Schellschmidt.Výlukové chyby  : D. Kleditsch/K. v. d. Hoeck.Faverolky :  Nemecké a 

Francúzske   : Pierre Delambre.Severo francúzske bojovnice  : Jacques Dulieu 

ESKG sa zaoberala  verifikáciou a  konečnou  gramatickou úpravou  nemeckého znenia  

štandardou plemien ďalších krajín „ Šumavanka, Česká kura, Oravka,Posavinská kura, 

Chorvátska  malá, Chorvátska kura  . 

V bode rôzne som upozornil na  rozšírenie moriek Naragansett v ČR a o nutnosti  obrúčkovať 

obrúčkami 32 . Nemecká firma Stengel tieto produkuje iba v jednej farbe . A. Verelst  

informoval o súhlase s vedenia o možnosti objednávky v Belgickej firmy   . A Verelst poskytne 

kontakt na výrobcu  . 

Zasadnutie ESKG pokračovalo  v piatok  15.5 v odpoludňajších hodinách ďalšími bodmi . 

Rudi.Moeckel v neprítomnosti obdŕžal    pamätnú plaketu ESKG ako dlhoročný člen  ESKG. 

ako, zástupcu BZA a  „ redaktora“ štandardu pre Európu  .,ktorý  sa niekoľko desiatok rokov 

podieľa ako člen ESKG a štandardnej komisie v Nemecku na tvorbe vzorníka . Plaketu 

nemohol zo zdravotných dôvodov osobne prijať  prevzal  D.Kleditsch . 

Španielske plemená : situácia je  vážna ,stále je tu problém s viacerými verziami  štandardov  

tu musí dôjsť k dohode  v Španielsku. 

 

Plemená rôznych typov  na EV Méty : problematické sú  Vyandotka a Araucana  Amerického 

typu . Tu bude musieť byť  jednoznačné označenie v prihláške  . 

ESKG  sa zaoberala štandardom  Amerických  Araucan . Trup musí byť spadajúci do oboch 

strán  . Americká araucana je originál bez brady , iba s bokombradami  .Občas  sa objavuje 

mix s bradou . Napr v Belgicku   naznačená brada   môže získať max 94 bodov  . Toto sa bude 

tolerovať iba do roku 2020 . U farebných rázov platí to isté ako u Európskej variety to isté i 

zdrobnená varieta  . 

 

Záver : Urs Lochmann ukončil rokovanie ESKG  a poďakoval prítomným za plodné rokovania  

a prípravu  pred zasadnutím .  Zaželal príjemný  zbytok rokovacích dní . 

 

Správu spracoval Žuffa  Peter   

 Stály zástupca  ČSCH a SZCH pri EE  

člen Európskej štandardnej komisie pre hydinu EE  

 

Gramaticky neupravené 


