
Schůze sboru posuzovatelů morčat
Datum konání: 25.10.2022 od 20.00

Schůzi formou online konference svolal a vedl Petr Tejml na základě úkolů z minulé schůze
a z důvodu projednání dlouhodobých cílů.

Účastníci: Petr Tejml, Petra Tomášková, Eva Bednárová Eva Levá, Eliška Poláčková, Anna
Prikrtová, Nikola Moser, Andrea Kroftová

Nepřítomnost - omluveni: Denisa Vítková, Lenka Fuksová

Přítomných 9/11 posuzovatelů morčat. Schůze posuzovatelů je usnášeníschopná.

Program:
1. Zahájení – volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Nové barvy spojené s modrým genem
3. Schválení barvy rudé (zlatá ze slate)
4. Kombinace kreseb
5. Diskuse
6. Závěr

Ad1) Zahájení
● Zapisovatelem navržena E. Poláčková, přijato, ověřovatelé všichni přítomní.

Schváleno 9-0-0

Ad2) Nové barvy spojené s modrým genem
● Barvy na modrém genu musí být vždy na morčeti přítomné s barvou z černohnědé

řady. (Např. amber vždy s blue, není tedy povoleno zbarvení amber - bílá). U barev
spojených s modrým genem držíme anglické pojmenování.

Nové barvy z červenožluté řady s modrým genem jsou pojmenovány:
● červená/oranžová s modrým genem = amber
● buff s modrým genem = champagne
● krémová s modrým genem = vanilla
● bílá s modrým genem = bílá

Schváleno 9-0-0

Ad3) Schválení barvy rudé (zlatá ze slate)
● Navrženo zařadit mezi standardní barvy zlatou s rubínovýma očima a pigmentem s

názvem rudá. Jedná se o roky známou nezaměnitelnou barvu.
Schváleno 9-0-0
Sbor posuzovatelů připraví popis a začlení do standardu.

Ad4) Kombinace kreseb
● Sbor posuzovatelů po několika debatách a delší úvaze zamítl vydat povolené

kombinace kreseb, ale odsouhlasil možnost zažádat o schvalovací řízení pro
kombinace kreseb.



Schváleno 9-0-0

Ad5) Diskuze
● Navrženo zařadit do standardu zažité české a nově do závorky i anglické názvy

barev.
Schváleno 9-0-0

● Řešena problematika špatně sečteného posuzovacího lístku z výstavy, kde byly
přeskrtány body a poznámky bez razítka s opravou, po půl roce od výstavy nelze
ověřit správnost, ve sjetine pro ÚOK je zadáno původních 94b., Reklamace na
posuzovací lístky budou brány pouze na výstavě, aby mohlo být zvíře aktuálně znovu
prohlédnuto.

● Dotazováno jak řešit do dnešního dne pořadatelem  neproplacenou výstavu
posuzovateli. Doporučeno obrátit se na ÚOK.

Ad6) Závěr
● Petr Tejml poděkoval všem zúčastněným za spolupráci a schůzi ukončil ve 20:44

Zapsala: Eliška Poláčková
Ověřili všichni přítomní.


