PROFIL PLEMENA
šie je vybrať si základnú organizáciu (ZO)
v blízkosti miesta vášho bydliska. Nie je
však prekážkou, ak si zvolíte domovskú
ZO na základe kontaktu s chovateľom ale‑
bo priateľmi. Po zaevidovaní vašej osoby
a uhradení členského poplatku sa stáva‑
te jej právoplatným členom a proces zalo‑
ženia chovateľskej stanice sa môže začať.
Pre chovateľskú stanicu je potrebné zvo‑
liť si niekoľko názvov, z ktorých Vám FIFe
— Féderation Internationale Féline pride‑
lí jeden, ktorý budú všetky vaše odchova‑
né mačiatka niesť hrdo za svojím menom.
A keďže vaše srdce chovateľa by chcelo
ukázať krásne mačiatko ktoré máte doma
verejnosti, je načase aby ste navštívili nie‑
ktorú z propagačných, národných alebo
medzinárodných výstav konaných na do‑
mácej pôde alebo v zahraničí.
V neposlednom rade je účasť na výstave
pre chovateľa jedna z možností, ako sle‑
dovať plemeno, ako sa stretnúť s priateľ‑
mi a tiež je to miesto, kde si môžete vybrať
vhodného krycieho kocúra pre mačku.

Štandard a vyraďujúce vady
Charakteristickým slovom v štandar‑
de britskej krátkosrstej mačky je slovo
okrúhly, okrúhle alebo guľaté. Takmer
každá definícia v štandarde má vo svojej
vete tieto slová. Veď posúďte sami!
Britská krátkosrstá mačka je stredne veľ‑
ká až veľká mačka, s okrúhlou, masívnou
hlavou a širokou lebkou, na silnom a krát‑
kom krku. Nos a profil má byť krátky a ši‑
roký, bez „stopu „ako je to možné vidieť
u mačiek perzských a exotických. Uši ma‑
jú byť malé, zaokrúhlené a posadené da‑
ľeko od seba. Oči majú byť veľké, okrúhle
a s otvoreným výrazom, posadené široko
od seba. Telo má byť silné a pevné, dobre
osvalené. Nohy sú krátke, silné s okrúhly‑
mi labkami. Chvost má byť krátky a hrubý,
na konci zaokrúhlený, s guľatou špičkou.
Srsť má byť hustá a krátka, s dobre vyvinu‑
tou podsadou, na dotyk silná a zdravá, od
tela mierne odstávajúca. Britská krátkosrs‑
tá mačka má mnoho uznaných farebných

ako sú: hluchota a slepota, kryptorchiz‑
mus, monochrizmus, viditeľná hernia, de‑
formita kostry (polydaktýlia, oligodaktýlia,
dysplázia, deformácia hrudníka, extrémne
poruchy zhryzu, (pseudo)‑achondroplázia,
osteochondrodysplázia, vrodená abnorma‑
lita, akákoľvek porucha odlišná od bežnej
anatómie mačky s výnimkou plemien, kde
to povoľuje štandard.

Plemeno stvorené pre mňa
Od začiatku ako som uvidela a postup‑
ne spoznávala britskú krátkosrstú mač‑
ku sa vo mne utvrdzoval pocit, že toto
plemeno je ako stvorené priamo pre mňa.
Je to vcelku pokojná mačka, s radosťou re‑
laxuje a spí, miluje pohodu a dobrú stra‑
vu. Ako mačiatko je hravá a veselá, vekom
sa povaha upokojuje a svoj pokoj a vyrov‑
nanosť odovzdáva ďalej každý deň svojím
pradením.
Hodiny som sa dokázala pozerať na fotku
bacuľatého britského mačiatka s rozkoš‑

Minimálny vek pre vystavenie mačiat‑
ka na medzinárodnej výstave sú 4 mesia‑
ce. Súťažné triedy mačiatok sú rozdele‑
né podľa veku na triedu mačiatok vo veku
4 — 7 mesiacov a triedu mačiatok vo ve‑
ku 7 — 10 mesiacov. Dospelé mačky súťa‑
žia v triede otvorej (od veku 10 mesiacov)
a v následnosti na získané certifikáty sú‑
ťažia v triedach medzinárodných šampió‑
nov, medzinárodných grand šampiónov
až po súťažnú triedu supreme šampiónov.
Kastrované mačky od veku 10 mesiacov sú‑
ťažia v súťažných triedach v rovnakej po‑
stupnosti, ale s označením premior. Na vý‑
stave majú možnosť zabojovať aj domáce
mačky vo svojej vlastnej výstavnej triede.
Ďalšími prestížnymi oceneniami, ktoré
môže vystavovateľ na medzinárodnej vý‑
stave získať sú BIV — Best in variety (oce‑
nenie sa vyberá zo všetkých mačiek danej
farebnej variety bez rozdielu pohlavia a ve‑
ku a pod podmienkou že na výstave sú prí‑
tomné najmenej 3 zvieraté rovnakej varie‑
ty), nominácia do Best In show, víťaz
Best in Show a najvyššie ocenenie výstavy
BOB — Best of Best. Absolovavaním me‑
dzinárodných výstav na ktorých dosiah‑
nete určité výsledky, možu mačky postup‑
ne získať prestížne ocenenia JW — Junior
Winner (5 × víťaz mladých v Best In Show),
DSM — Distinguished Show Merit (dospe‑
lý jedinec vítaz 10 × Best in show). Účasťou
na národných a medzinárodných výsta‑
vách možete získať prestížny titul DVM
— Distinguished Variety Merit (10 × víťaz
Best in Variety). Každoročne je tiež ude‑
ľovaný vysoko cenený titul NW (National
Winner — Národný vítaz).
www.szch‑macky.sk

GIC Tanisha Tabac de Saint‑Roy DE. Táto čokoládová korytnačinová mačička je mojou láskou na prvý
pohľad. Pochádza z nemeckej chovateľskej stanice a ja viem, že ona bola tá správna voľba pre môj chov.

variet, najznámejšou však stále zostáva
farba modrá. Po nej v rebríčku popularity
vedie čierna strieborná mramorovaná.
Všetky uznané farebné variety sú identifi‑
kované v systéme EMS — The Easy Mind
system. Kódy v ňom sú zoradené podľa far‑
by, kresby alebo iného znaku a sú vždy rov‑
naké, nezávisle na plemene. Je zakázané po‑
užívať v chove mačky s vrodenými chybami

ným výrazom a pohľadom nezbedných,
prekvapených očí. Ako krásny dar ku mne
prišiel kocúrik Archanko. Nebol „pravý
britský“, ale ukázal mi čaro mačacieho sve‑
ta a už nebolo úniku.
V kníhkupectve som hľadala dostupnú li‑
teratúru a čítala a čítala… A potom priš‑
la moja prvá chovateľská túžba mať doma
britskú čiernu mačku.
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