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         V Hrochově Týnci 28.června 2015 
 
 
Nesouhlas se změnou země původu plemene do-khyi (tibetská doga), standard č. 230 
 
 
Vážení,  
reagujeme na usnesení General Committee FCI ze dne 18.-19. března 2015, které přijalo 
na návrh Číny změnu standardu tibetských plemen. Podle něj má být nadále jako země 
původu uváděna namísto Tibetu Čína. Rozhodnutí o změně patronátu vybraných plemen z FCI 
na Čínu má být projednáno v dalším stupni. Toto usnesení bylo národním kynologickým 
svazům oznámeno 18. června 2015. 
 
Rozhodnutí vyvolalo nevoli chovatelů a majitelů tibetských plemen po celém světě. Prezident 
FCI ve své reakci ze dne 23.6.2015 zmiňuje, že změny standardů jsou realizovány na základě 
schválení Standards and Scientific Commissions FCI. Pozastavujeme se nad faktem, proč tato 
změna nebyla předem projednána se zástupci klubů, které se chovem tibetských plemen 
zabývají mnoho let, a hlavně se zástupci FCI, která má nad většinou tibetských plemen 
patronát. 
 
Jsme si vědomi, že je dnes Tibet součástí Číny, ale to neznamená, že Tibet přestal existovat. 
Tibet je země s velkou tradicí, historií, kulturou, nejde ho vymazat z mapy ani z historie 
lidstva. Tibetská plemena patří k nejstarším přírodním plemenům na světě, vyvíjejícím 
se v Tibetu stovky let. Proto jsme přesvědčeni, že rozhodnutí General Committee FCI o změně 
v názvu země původu nebylo správné a mělo by být revokováno. 
 
Chov tibetských dog začal v Americe a Evropě na základě dovozu psů z Tibetu a z Nepálu. 
Chovatelé se snaží o zdravé odchovy exteriérově co nejvíce odpovídají stávajícímu standardu, 
Tibet se svou dlouhou historií a nezaměnitelnou kulturou je po staletí spojen i s tibetskými 
plemeny, známými nejdříve zejména z klášterů a vesnic tibeťanů. Žádáme proto, aby zemí 
původu byl ponechán Tibet. 
 
KTD ČR, z.s. slučuje chovatele a milovníky tibetských dog. Naši členové se aktivně zúčastňují 
výstav a akcí i v zahraničí, sledují chov tibetských dog na celém světě, české odchovy jsou 
v zahraničí známé a i když je naše republika malá, chov tibetských dog je zde na vysoké 
úrovni. 
 
Přejeme i čínským chovatelům mnoho úspěchů nicméně chovatelé tibetských dog  
se ale obávají změn standardu, změny názvu plemene, proto žádáme o zachování znění 
standardu z 2.4.2004. 



 
Proto zásadně odmítáme možný budoucí převod patronátu nad tibetskými dogami z FCI 
na Čínu. Žádáme ČMKU, aby při všech jednáních a hlasováních na FCI postupovala v tomto 
smyslu.  
 
Současně žádáme zástupce ČMKU v komisích FCI o konzultace s naším klubem v případě, 
že budou plánovány jakékoliv budoucí změny týkající se našeho plemene.  
 
Předem děkujeme za prosazování našeho názoru v orgánech FCI a věříme, že k dalšímu 
rozhodnutí „o nás bez nás“ už nedojde. 
 
Závěrem si dovolíme vyslovit myšlenku – prostupující globalizace, rostoucí ekonomiky stres 
a tlak by se v žádném případě neměli odrazit v tom, co současní chovatelé střeží – majestát, 
tradici a lásku k tibetským plemenům.  
 
Děkujeme za podporu a vyslyšení našeho dopisu. 
 
 
S pozdravem 
 
 
           
 

Tomáš Douda 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Douda, DiS. 
předseda KTD ČR, z.s. 
Na Hrochově 141 
538 62  HROCHŮV TÝNEC 
 
M: +420 775 909 294 
E: t.douda@email.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomost: Českomoravská kynologická unie, Fédération Cynologique Internationale, 
členská základna KTD ČR, z.s. 


