
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 25.10.2010 
 

 

Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MUDr. F. Nahodil,  MVDr. 

O. Meloun, M. Fialová 

 

1. Ţádost Catahoula Clubu EU o prošetření okolností a průběhu 

zkoušky ZOP, které se zúčastnila fena louisianského leopardího psa, 

která byla ve vysokém stupni březosti  

Klub žádá KCHZ o prošetření záležitosti týkající se feny Adlerin Seref Silesia 

plemene louisianský leopardí pes, která se dne 04.04.2010 v ZKO Lety účastnila 

zkoušky ZOP a následně  8 dní poté porodila 11 štěňat císařským řezem. 

 

KCHZ při posuzování tohoto případu nemá k dispozici propozice výše uvedené 

zkoušky ZOP. V řádu pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení ČMKU v článku 11 

odst. f je uvedeno: „Vyloučit psa z veřejného vystoupení nebo svodu lze v případě, že 

by se u tohoto psa projevily příznaky nemoci, stresu, či jiné negativní příznaky, které 

by vedly k utrpení psa.“ Stejně tak o březích fenách nehovoří zákon 246/92 i jeho 

novela 77/2004.  

Byl-li pro tuto zkoušku použit Řád na ochranu zvířat při veřejném vystoupení 

ČMKU, pak pořadatel mohl eventuelně odmítnout účast feny louisianského leopardího 

psa Adlerin Seraf Silesia podle článku 11., odst. f .  

 

 

2. Oznámení Wolfhound klubu o moţném zpochybnění otcovství vrhu 

„C“ chovatelské stanice Animas Fidelium  

 Žádost klubu o rozhodnutí, zda mají být vystaveny PP u vrhu, 

kde otec není zcela jistý a chovatelka odmítá vyšetření paternity.  

V případě, že chovatelka odmítá vyšetření paternity a sama uvádí, že „stejně s chovem 

končím a odběr neumožním, protože si nejsem jistá“ má KCHZ jednoznačné 

stanovisko, vydat PP až po provedeném testu paternity, pokud se jako otec potvrdí pes 

uvedený v krycím listu.  

 

3. Ţádost Klubu málopočetných dogovitých plemen psů o pomoc při 

stanovení základních chovných podmínek u plemen, která jsou téţ 

zastřešena Moloss clubem 

Klub předkládá svůj návrh a žádá o upřesnění stanoviska k jedincům, kteří jsou 

již zařazeni a používáni v chovu. Navrhuje, aby jedinci, kteří byli uchováni před datem 

23.02.2006 byli používáni v chovu, vzhledem k věku, beze změn a u ostatních jedinců, 

aby bylo doplněno hodnocení DKK ke dni 01.01.2011. Do tohoto data by jim byl chov 

umožněn bez vyhodnocení DKK.   

KCHZ byl opětovně zaslán návrh pro sjednocení chovných podmínek mezi 

Klubem málopočetných dogovitých plemen psů a Moloss Clubem. K této 

problematice komise zaujala stanovisko na svém jednání 5.10.2009, na kterém trvá:  

 



Stanovisko komise z 5.10.2009:  

Komise pro chov a zdraví posoudila materiál, týkající se sjednocení podmínek pro 

uchovnění všech plemen chovaných pod Moloss klubem a KMDPP a dochází k 

následujícímu závěru. Obecně jsou molossoidní plemena jedna z nejtěžších a také nejvíce 

postižených DKK, proto skutečnost, že je chováno na jedincích s vysokým stupněm DKK 

je velice alarmující a komise pro chov a zdraví předkládá P ČMKU návrh, aby v chovu 

těchto plemen nařídila povinné RTG vyšetření DKK u všech jedinců nově 

zařazovaných do chovu. Jako velice ožehavou otázku komise vidí skutečnost, že do 

chovu byli podle přiloženého materiálu zařazeni jedinci s těžkou DKK a tuto skutečnost 

musíme posuzovat jako týrání zvířete chovem. 

 

K návrhu jednotných chovných podmínek: - vyhodnocení RTG DKK s výsledkem do 

3/3, bonitace nebo výstavní posudek z výstavy vyššího typu MV, NV nebo Klubová v. S 

hodnocením V nebo VD, chovnost od věku 18. měsíců – komise zaujímá kladné 

stanovisko.  

Je na zvážení klubu a chovatelů, jak budou využíváni dříve uchovnění jedinci, kteří 

RTG vyšetření neabsolvovali.  

Problematika plemene Shar Pei – zákonná norma jednoznačně hovoří o týrání jedinců 

chovem s těžkým nálezem  DKK (FCI - E), proto KCHZ vidí jako neopodstatněný 

argument, že plemeno Shar Pei je váhově lehčí, než ostatní molossoidní plemena. Proto 

KCHZ doporučuje i u tohoto plemene provádět vyšetření DKK.  

 

4. Dotaz týkající se dodrţování standardu u plemene karelský medvědí 

pes 
Ve standardu výše uvedeného plemene se uvádí: zuby – velmi silné čelisti. Zuby 

jsou velmi vyvinuté a symetrické, obvyklého vzorce. Těsný nůžkový skus. Členové 

výboru klubu zastřešující dané plemeno odsouhlasili, že můžou chybět až dva zuby 

kromě špičáků.  

 

Komise pro chov a zdraví se seznámila se standardem FCI plemene karelský 

medvědí pes: „The jaws are very strong, the teeth are well developed and symetrical; 

normal dentition. Tight scissor bite.“ (Překlad: Čelisti jsou velmi silné, zuby dobře 

vyvinuté a symetrické; normální dentice. Těsný nůžkový skus.)  Ve vylučujících 

vadách není chudozubost přímo uvedena. Vzhledem ke znění standardu nemůže mít 

KCHZ výhrady proti návrhu chovných podmínek (mohou chybět 2 zuby kromě 

špičáků).  

 

5. Ţádost plemenné knihy (PK) týkající se zapisování výsledků 

genetických testů  

PK žádá KCHZ o doporučení, jak nakládat s výsledky genetických testů. Jedná se 

konkrétně o vyšetření prcd – PRA. Celosvětově se uznávají a do PP se zapisují 

výsledky od americké laboratoře OptiGen, která je držitelem patentu. Nyní začínají 

chodit výsledky od pobočky laboratoře Genomia, která v ČR nemá pro toto vyšetření 

akreditaci), jedná se o slovenskou pobočku Laboratória Dajbych. 

 



Stanovisko KCHZ:  

Výsledky genetických testů lze zapsat do průkazu původu pouze za těchto 

podmínek:  

 konkrétní zkouška je akreditovanou zkouškou (nestačí pouze 

skutečnost, že je zkouška prováděna v akreditované laboratoři) 

 test neporušuje patentová práva  

 odběr vzorku je proveden veterinárním lékařem, který svým podpisem 

stvrzuje identitu zvířete a odebraných vzorků.  

 

6. Ţádost poradce chovu KCHMPP pro plemeno australský ovčák o 

stanovisko, zda mají štěňata se spojení dvou merle jedinců dostat PP 
 

Stanovisko komise: není možné za administrativní chybu bývalého funkcionáře 

klubu trestat chovatele a majitele narozených štěňat. Pokud vycházíme z předpokladů, 

že dospělý jedinec, který nevykazuje zdravotní problémy z důvodu merle zbarvení a 

bude následně dodržována zásada nespojovat dva jedince s merle faktorem, neovlivní 

tito jedinci negativně chov z důvodu zbarvení. KCHZ doporučuje těmto štěňatům 

vydat PP bez omezení.  

 

7. Ţádost Klubu málopočetných dogovitých plemen psů o povolení 

pouţívat v chovu krycího psa z P Reg plemene Tosa Inu  

KMDPP žádá o povolení použít krycího psa Stanewall Tadaschi 

PReg/TI/158/10/08 RTG DKK 0/0 i na feny zařazené v registru. Jedná se o jedince, 

který byl dovezen z USA. Pro málopočetný chov se jedná o poměrně vzácnou 

nepříbuzenskou vazbu na zde chované psy daného plemene.  

 

Komise pro chov a zdraví nemá námitek pro použití  krycího psa Stanewall 

Tadaschi PReg/TI/158/10/08 RTG DKK 0/0 i na feny zařazené v registru.  

 

8. Ţádost Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů 

(MSKCHPL) o radu, jak řešit kauzu feny Celesta Najmurská cesta  

Celesta Najmurská cesta nebyla  uznána chovná pro operaci vchlípeného víčka, 

přesto, že takový zákrok nikdy nepostoupila. KCHZ dne 25.06.2007 projednala 

materiály a doporučila, aby se při posuzování zdravotního stavu výše uvedené feny 

vycházelo ze skutečností , že nebyla provedena operace k odstranění vylučující oční 

vady (entropia), ale jednalo se o trichin, která nepatří mezi vylučující vady dle 

standardu a není známa informace, že je tato vada dědičná.  Klub chovatelů 

leonbergerů uvádí ve svém zpravodaji, že klub MSKCHPL porušil ustanovení 

zápisního řádu ČMKU tím, že uchovnil výše uvedenou fenu. Dále KCHL uvádí, že 

nemůže respektovat PP potomků feny Celesta Najmurská cesta. MSKCHPL žádá o 

zásah proti křivému nařčení z nedodržování zápisního řádu ČMKU. 

 

KCHZ vychází ze zprávy veterinárního lékaře, který ve své zprávě potvrdil, že nešlo o 



operaci entropia, ale trichiázy a proto nevidí důvod nerespektování PP potomků feny Celesta 

Najmurská cesta.  

Komise pro chov a zdraví se podivuje nad skutečností, ţe chovatelský klub nechce 

respektovat průkazy původu vydané PK ČMKU.  

 

9. Komise pro chov a zdraví bere na vědomí dopis paní Kovaříkové 

adresovaný MVDr. L. Širokému ohledně zápisu štěňat plemene vícebarevný 

pudl do plemenné knihy. 

 

 
Termín příštího jednání KCHZ je stanoven na 31.1.2011  od 9:00 hod.  

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsala: Ing. Michaela  Přibáňová, Ph.D.  

Ověřovatel zápisu: MUDr. V. Novotný, MVDr. O. Meloun 


