
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 07.11.2011 
 

 

Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, 

M. Fialová 

 

1) Materiály zaslané k zápisu z předchozích jednání 

ad 1) z 31.01.2011 Žádost plemenné knihy (PK) týkající se zapisování výsledků 

genetických testů 

Laboratoř Genomia zaslala certifikát o účasti laboratoře společnosti Dajbych 

Slovakia s.r.o. v mezinárodních mezilaboratorních testech kvality provádění vyšetření 

PRA – Prcd. 

Laboratoř Genomia je laboratoří akreditovanou a i přesto, pokud by metoda 

vyšetření na PRA-Prcd nebyla akreditovaná, jedná se o laboratoř s velice vysokým 

standardem úrovně testování a Komise pro chov a zdraví doporučuje tato vyšetření 

zapisovat.  

 

2) Stížnost na chovatelku plemene španělský mastin 

Stěžovatelka uvádí, že chovatelka výše uvedeného plemena chová jedince s PP 

i bez PP. Tento fakt dokládá IP adresami, které patří chovatelce. Z IP adresy byly 

vloženy inzeráty na prodej štěňat plemene španělský mastin s PP i bez PP. 

Komise pro chov a zdraví tento případ posuzuje z pohledu zápisního řádu 

ČMKU, preambule bod 3. „ S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoliv plemene 

bez průkazu původu  FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.  

Na základě této definice je potřeba, aby tento případ posoudila a řešila dozorčí 

rada ČMKU, jejímž úkolem by mělo být především předložit P ČMKU důkazní 

materiál (posoudit jeho věrohodnost) o tom, že chovatelka porušila Zápisní řád 

ČMKU, preambuli bod 3.   

 

3) Žádost týkající se souhlasu s řádným zápisem štěňat plemene 

whippet do plemenné knihy ČMKU  

Předsednictvo Whippet klubu žádá KCHZ o souhlas se zapsáním štěňat, která 

se narodila ze spojení Clint Eastwood Cinpress a Annabell z Osirisova domu. Klub 

uvádí, že došlo k náhodnému nakrytí feny, která splňuje podmínky chovnosti, psem, 

kterému v době nakrytí scházelo 15 dnů k požadovanému věku použitelnosti k chovu. 

Podmínky chovnosti pes plánovitě splnil  25.09.2011, což bylo 4 týdny po nakrytí feny. 

Whippet klub se zápisem souhlasí, chovatel bude kárně potrestán zákazem chovu na 1 

rok. 

Komise pro chov a zdraví chápe pohnutky žádosti, ale zákonná norma 

jednoznačně stanovuje věkovou hranici, kdy je možno použít psy do chovu a v tomto 

případě došlo k porušení zákona. Proto jako v předešlých žádostech komise s 

politováním konstatuje, že tento vrh nelze do plemenné knihy zapsat.  

 



4) Žádost American akita klubu o posouzení nového usnesení 

týkajícího vyšetření kloubů u OFA  

Výše uvedený klub žádá KCHZ o vyjádření se k zaslané žádosti. Členská 

schůze American akita klubu navrhuje uznávat pro plemeno americká akita vyšetření 

kloubů u OFA jako rovnocenné vůči povinnému vyšetření na DKK v ČR. Majitelé by se 

mohli rozhodnout, u které organizace nechají svoje akity vyšetřit. Klub tento návrh 

zdůvodňuje nárůstem importů ze země původu (USA), Anglie a severských států.  Též 

nastávají problémy, jestliže chtějí majitelé fen nakrýt psy z Anglie, Německa a USA. 

Majitele těchto psů chtějí, aby fena měla mezinárodní srovnání výše uvedeného 

vyšetření. 

Komise pro chov a zdraví vidí jako nejdůležitější skutečnost, že klub přistupuje 

k chovu s velkou odpovědností a stanovuje si jako podmínku pro zařazení do chovu 

vyšetření na DKK. OFA má dostatečnou autoritu a vyšetření provedená touto 

organizací lze považovat za srovnatelná s vyšetřením DKK, které u nás zajišťuje 

Komora veterinárních lékařů. Je v kompetenci American akita klubu stanovit pravidla  

pro vyšetřování DKK se zřetelem na rozvoj chovu plemene.   

 

5) Zápis vícebarevného pudla do pomocného registru plemenné 

knihy ČMKU 

Plemenná kniha žádá KCHZ o vyjádření se k žádosti o zapsání jedince plemene 

vícebarevný pudl do pomocného registru ČMKU. Jedinec má nestandardní zbarvení – 

hnědobílé.  

Vícebarevný pudl je plemenem národním, které má určený svůj standard. 

Komise pro chov a zdraví se domnívá, že stejně jako u FCI uznaných plemen, tak i u 

plemen národních by měl být plně respektován plemenný standard. K posouzení této 

žádosti KCHZ získala odpověď od německého Pudel-Klubu e.V., adresa Am Dock 1, 

26780 Leer a v tomto vyjádření se praví: „Standard říká, že tato bikolorní varieta má 

být black and white, což v německém jazyce znamená černo-bíle strakatý. „Schwarz“ 

je německé slovo pro „černý“.  

Protože na ČMKU dosud země původu nedodala standard pro toto plemeno, i 

když byla německá strana o toto požádána a odpovědí je výše citovaný a přeložený 

úryvek z mailu 10.6.2011, který byl zaslán paní Jarošové, komise musí vycházet z 

toho, že barva hnědo-bílá patrně nebude barvou standardní. Je-li tomu jinak, je na 

Klubu chovatelů vícebarevných pudlů, aby dodal na ČMKU plemenný standard tohoto 

národního plemene. Podle dostupných materiálů KCHZ nedoporučuje zapsání tohoto 

jedince, protože barvu hnědo-bílou nutno považovat za nestandardní.  

 

6) Stížnost chovatelky plemene Landseer na poradkyni chovu 

Landseer klubu 

KCHZ obdržela velice rozsáhlou korespondenci mezi stěžovatelkou, poradkyní 

klubu a samotným klubem. Stěžovatelka uvádí, že dne 12.12.2010 podala žádost to 

vystavení krycího listu na svou fenu, krycí list jí přišel s termínem platnosti od 

01.02.2011 do 01.02.2012. Podle platného řádu klubu smí mít fena další vrh 365 od 

vrhu předchozího, její fena měla předchozí vrh v noci z 27 na 28.03.2010. Fenu kryla 

22.01.2010, takže předpokládala, že i platnost KL bude od 22.01.2011. Fena měla 



začít hárat začátkem ledna 2011, takže termín platnosti KL byl pro chovatelku 

důležitý. 

Chovatelka se na poradkyni chovu (PCH) obrátila s otázkou, proč má v KL 

platnost až od 01.02.2011, PCH sdělila, že je to proto, aby nevědomky nepřekročila 

termín 365 dní. Když si stěžovatelka spočítala dny, které schází od 01.02.2011 do 

27.03.2011, kdy těch 365 dní vyprší, vyšla jí délka březosti 54 dní. Chování PCH dělá 

na stěžovatelku dojem, že se jí PCH snaží zabránit v krytí a chovu. Stěžovatelka uvádí 

více dalších důvodů, díky kterým se domnívá, že PCH nejedná správně. 

KCHZ též obdržela vyjádření Landseer klubu 

         Komise pro chov a zdraví prostudovala na svém jednání 7.11.2011 obsáhlou 

korespondenci, která vyjadřuje určitý komunikační blok mezi chovatelkou a poradkyní 

chovu. Tuto otázku se snažily řešit orgány klubu, s jejichž závěry nebyla chovatelka 

spokojená a proto se obrátila na komisi pro chov a zdraví. KCHZ konstatuje, že 

nenalezla zde porušení Zápisního řádu ČMKU a proto se domnívá, že tento spor spíše 

spadá do občansko-právních vztahů.     

 

 

7) Nové chovné podmínky v chovu českého strakatého psa 

KCHZ obdržela dopis týkající se nových chovných podmínek v chovu českého 

strakatého psa. Stěžovatelka ve svém dopise uvádí, že nové chovné podmínky, které 

zpracovala poradkyně chovu, byly zpracovány a uveřejněny v rozporu se stanovami 

KCHMPP. Přílohou dopisu je znění platných podmínek pro zařazení do chovu a znění 

nových podmínek, které měli být odsouhlaseny na podzimní schůzi. 

Stěžovatelka žádá KCHZ o vyjádření se k uvedené problematice a zároveň žádá 

o zodpovězení níže uvedených otázek: 

Cituji: „Domníváme se, že nejprve bychom si měli ujasnit, kterou z možných 

cest vedoucích k budoucímu mezinárodnímu uznání plemene zvolit“: 

 1) Restriktivně regulovat nad rámec obecných předpisů a pravidel chov u plemene, které 

nemá dosud vytvořen dostatečný počet linií (subpopulací) dle podmínek FCI pro 

uznávání nově tvořených plemen? 

 2) Nebo ponechat relativně liberalizovaný řízený chov tak, jak platí dosud – viz připojené 

v současnosti platné podmínky pro zařazení do chovu? 

 3) Je přípustné, aby v případě nově schválených chovných podmínek byly tyto 

implementovány na jedince, kteří již chovnými jsou (nově je navrhováno max. 4 vrhy 

nebo 21 zapsaných štěňat za život feny/psa)? 

Jen pro ilustraci je nutné zdůraznit, že z analýzy stávající populace vyplývá, že počet 

chovných jedinců dosahuje cca 28% z počtu zapsaných štěňat. 

 

Předložená problematika, která se týká českého strakatého psa je problematikou 

plemene, které vzniká. A proto by se měl chov této podmínce zcela podřídit. Návrhy 

poradkyně chovu na zkvalitnění chovu se opírají o doporučení FCI komise pro chov a 

zdraví, ale to jsou doporučení pro již uznaná plemena s dostatečnou základnou 

chovných jedinců. Je třeba si uvědomit, že v této otázce je nutná spolupráce mezi 

poradcem chovu a chovateli a cílem klubu by mělo být uznání plemene český strakatý 

pes. Komise pro chov a zdraví proto doporučuje při řízení strategie chovu v prvé etapě 

vycházet a chov podřídit snaze vytvořit dostatečnou chovnou základnu, podporovat 



chov tohoto plemene se zřetelem na zdraví. Současné chovné podmínky, tak jak byly 

Komisi pro chov a zdraví předloženy dobře postihují otázku nejdůležitějších vad, které 

vedou k nezařazení jedinců do chovu. Je třeba si uvědomit, že toto plemeno bylo 

vyšlechtěno za účelem jeho použití v laboratorních pokusech a cílem bylo dosáhnout 

maximálního počtu jedinců z jednoho vrhu. Proto podmínka omezit plodnost je v 

rozporu s původním chovatelským záměrem tohoto plemene.  

Komise pro chov a zdraví předkládá sekci Český strakatý pes v klubu KCHMPP 

návrh, aby se v rámci rozvoje plemene vytvořila chovatelská rada, která by ve 

spolupráci s poradcem chovu řídila kroky při rozvoji chovu tohoto plemene (při 

respektování cíle – uznání tohoto plemene FCI).  

 

 

Termín příštího jednání KCHZ je stanoven na 30.1.2012 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsala: Ing. Michaela  Přibáňová, Ph.D.  

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

 


