Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 3.11.2014
Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, MVDr. O. Meloun
Omluveni: R. Soukup, M. Fialová

1) Podezření na krytí nechovným psem v chovatelské stanici „Dama
Krkonoše“ chovatelky Květuše Kocúrové a nejasný původ dvou vrhů štěňat
v této chovatelské stanici.
KCHZ projednávala dne 10.6.2013 na svém jednání případ „ Vystavení dvou průkazů
původu na výše uvedenou fenu pracovištěm PK ČMKJ“. Tento případ je řešen v rámci
ČMKJ. Komise pro chov a zdraví zaujímá pouze stanovisko ke skutečnosti, že chovatelka
odmítla spolupráci s ČPSK (Český pointer a setter klub) ve věci paternitních zkoušek.
Tímto krokem chovatelka paternitu zpochybnila (čl. X, Bod 10 Zápisního řádu ČMKU) a
proto doporučujeme P ČMKU postupovat podle článku X., Bod 9. Zápisního řádu ČMKU
„v případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo
FCI ze strany chovatele, může P ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na
registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem
určenou nebo až do odvolání.
KCHZ se domnívá, že zájmem chovatele by mělo být prokázat čistotu svého chovu.

2) Existence dvojích chovných podmínek v Tibetian Terrier Club ČR
V Tibetian Terrier Club ČR existuje dvojí možnost uchovnění – buďto na výstavě, kde je
jedinci změřena kohoutková výška a popsán chrup a skus, nebo komisionální kontrole
těchto údajů formou popisné přehlídky. Součástí této přehlídky je navíc i měření délky těla.
Jednou z vylučujících vad z chovu je uváděn tělesný rámec delší o více než 15% než je
kohoutková výška.
Komise pro chov a zdraví při posuzování tohoto případu vychází ze standardu FCI č. 209 –
Tibetský teriér. Standard mimo jiné uvádí výšku pouze psů 36-41cm, u fen říká, že“ fena je
o něco menší“. Jako diskvalifikující vadu uvádí agresivní nebo přespříliš plaché jedince.
Další diskvalifikující vadou je každý jedinec, který vykazuje fyzické nebo povahové
abnormality. Je patrné, že Tibetian Terrier Club ČR si stanovil podmínky vyšší nad
standard FCI. Rozhodčí, kteří posuzují toto plemeno na výstavách vycházejí z platného FCI
standardu, kde je napsáno, že jedinec tibetského teriér má mít kvadratický rámec bez další
specifikace. Měření délky trupu není tedy ve standardu stanoveno. Pokud Tibetian Terrier
Club ČR si stanovil podmínku, že tělesný rámec nesmí být delší více než o 15%
kohoutkové výšky, pak musí přesně specifikovat, jak tato měření bude provádět a musí je
provádět u všech uchovňovaných jedinců. Současná popsaná situace v předloženém
materiálu zaslaném paní D. Hrdinovou opravdu odpovídá skutečnosti, že v klubu jsou
nejednotné podmínky pro zařazení do chovu.

3) Žádosti Moloss Clubu CZ o povolení výjimky spojování dvou jedinců z P
Registru na plemeno anatolský pastevecký pes a boerboel.
Bohužel, v tomto případě nebyl KCHZ doložen původ obou jedinců navrhovaného
rodičovského páru, ačkoliv je dle žádosti znám. KCHZ tedy nemůže ověřit informace o
tom, zda jsou zvířata nepříbuzná. V žádosti uvedené vyjádření, že Moloss Club CZ je
garantem nepříbuznosti uvedených jedinců, považuje Komise pro chov a zdraví za málo
průkazné.
Povolit výjimku spojovat dva jedince zapsané v pomocném registru paušálně na plemena
anatolský pastevecký pes a boerboel Komise pro chov a zdraví nedoporučuje. Výjimky je
eventuelně možné povolit v konkrétních a doložených případech.
Termín příštího jednání KCHZ je stanoven na 23.2.2015 v 9 hod.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.

Zapsal: MUDr. Novotný Vlastimil
Ověřovatel zápisu: MVDr. O. Meloun, Ing. M. Přibáňová
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