
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 23.02.2015 

 

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

M. Fialová 

 

 

 

ad 3) z min. jednání: 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. 

 KCHZ od Moloss clubu obdržela kopie PP anatolských pasteveckých psů jakožto 

rodičů vrhu I  - von Tahlspere. Ze zaslaných kopií vyplývá, že jedinci nemají uvedené 

generace, tudíž není možné ověřit příbuznost. 

Komisi pro chov a zdraví na jednání 23.2.2015 byly doručeny průkazy původu v nichž u 

psa je ve všech generacích uvedeno „Bilinmiyor“ (turecky), což česky znamená 

„neznámý“. V případě feny jsou uvedeni pouze rodiče a další generace jsou rovněž 

neznámé. Z přiložených kopií PP se nelze vyjádřit ke stupni příbuznosti uvedených jedinců 

a proto KCHZ ponechává P ČMKU rozhodnutí, zda tuto výjimku povolit či nikoliv.  

 

1) Upozornění na opakované a závažné porušování chovatelských 

předpisů ČMKU a FCI ze strany chovatele ČMKU paní E. Červené, 

majitelky CHS Lištička 

 Tuto záležitost již řešilo P ČMKU, dne 29.01.2015 zastavilo zápis štěňat na 

CHS Lištička na dobu neurčitou. Komise pro chov a zdraví bere na vědomí.  

 

2) Oznámení o pozastavení vydání PP  

KCHZ obdržela od Staffordshire Bull terrier Clubu CZ oznámení o pozastavení vydání 

PP na vrhu A chovatelské stanice Best Blue Bulls Bohemia majitele P. Švábenského. 

Klub obdržel informaci o možném podsunutí štěňat nepatřících do tohoto vrhu. 

V současné době se případ prošetřuje a čeká se na genetické profily DNA a na určení 

paternity. Dosud bylo otestováno 6 štěňat, a bylo zjištěno, že dvě ze štěňat  ve vrhu 

jsou potomky jiných, než  uváděných rodičů. Tato štěňata navíc mají zbarvení, které od 

deklarovaných rodičů nemohla zdědit. Dále bylo zjištěno, že zmíněná štěňata jsou 

potomky jiné, neuchovněné feny, která je taktéž v majetku chovatele. Chovatel nechal 

zmíněným štěňatům vystavit rodokmeny u organizace IHR.  

Komise pro chov a zdraví se ztotožňuje s návrhem chovatelského klubu – pozastavit 



zapisování vrhů na registrovaný název chovatelské stanice Best Blue Bulls Bohemia.   

 

3) Žádost o povolení vystavení PP pro vrh štěňat 

Staffordshire Bull Terrier Club CZ žádá o povolení vydání PP na vrh z chovatelské 

stanice Bondystaff Kennel majitelky M. Spěvákové, kde došlo k neplánovanému krytí 

neuchovněných jedinců. Tento případ již projednalo P ČMKU dne 18.02.2015.  

Komise pro chov a zdraví bere na vědomí. 

 

4) Žádost o pomoc při řešení situace v Landseer klubu 

 Žadatelka uvádí, že ve výše uvedeném klubu nejsou vždy stejné podmínky pro 

všechny členy. Žadatelka uvádí, že žádala o přijetí feny na bonitaci (podmínky pro 

přijetí splněny) ze strany klubu jí bylo sděleno, že se jedná o mimořádnou speciální 

výstavu a ne o výstavu klubovou. Přitom již na tento termín byla přijata jiné fena, 

která v době přijetí neměla splněny podmínky. Tento případ není dle sdělení ojedinělý, 

již v loňském roce byla na bonitaci přijata fena, která mohla splnit podmínky až po 

bonitaci.  

Komise pro chov a zdraví prostudovala bonitační řád pro plemeno landseer, který je 

platný od 1.7.1996 (pokud byl novelizován, není na ČMKU k dispozici). V tomto 

bonitačním řádu je jasně stanoveno, za jakých podmínek se bonitace koná („Povinnost 

pořadatele bonitace: Zajistit včas naplánování akce  a informovat členy LKČR o jejím 

konání s udáním data a místa“).  Bonitační řád, platný od 1.7.1996 pro plemeno 

landseer nezná pojem  „mimořádná bonitace“, proto tedy zbonitování feny Janina v. 

Petersberg v rámci mimořádné speciální výstavy při Evropské výstavě FCI v Brně, 

nebylo provedeno v souladu s bonitačním řádem pro plemeno landseer.  

 Dále žadatelka uvádí, že v klubu dochází k porušení vlastního chovatelského 

řádu, došlo k nakrytí feny, aniž by byla splněna podmínka 10 kalendářních měsíců 

mezi vrhy, tento případ není jediný. 

Komise pro chov a zdraví na plemenné knize zjišťuje, že mezi vrhem C (24.11.2011) a 

vrhem D (28.9.2012) je splněna podmínka 10 kalendářních měsíců, stejně tak je 

splněna i mezi vrhy F (18.11.2013) a G (24.9.2014).  

 

5) Žádost Shih-tzu o vydání PP chovatelce  

 KCHZ  obdržela žádost od Shih-Tzu klubu Evropa o vydání PP pro vrh chovatelky Evy 

Balážové. Dle přiloženého dopisu se jedná o nechtěné krytí při hlídání psů. Oba jedinci 

nebyli v době krytí chovní, k bonitaci došlo do měsíce od nechtěného krytí, pes v době 

krytí nedosáhl věku povolenému ke krytí.  Klub společně s kárnou komisí po zvážení 

doporučil vydání PP. 

Komise pro chov a zdraví tento případ musí posuzovat jako dosud, to znamená 

jde o porušení zákona na ochranu zvířat. Komisi pro chov a zdraví je známo, že v 

minulosti byly obdobné případy již řešeny ve spolupráci s ÚKOZ, který vydal 

stanovisko, že věk rodičů štěňat nebrání vydání průkazů původu. P ČMKU na základě 

této skutečnosti rozhodlo o vydání PP a doporučilo příslušnému chovatelskému klubu 

proti chovateli zavést sankční opatření a s těmito sankčními opatřeními chce být 



seznámeno. Na základě výše uvedených skutečností doporučuje KCHZ v tomto 

případě postupovat jako v minulosti u podobných případů.  

 

6) Žádost o posouzení chovnosti feny karelského medvědího psa Enny 

Nahe 

 KCHZ obdržela žádost o posouzení chovnosti feny karelského medvědího psa Enny 

Nahe. Dle sdělení, se po této feně už po druhé narodila štěňata krémové barvy, což je u 

tohoto plemene nepřípustná barva, dále se po této feně rodí většina potomků 

s polovičním ocasem a někteří mají modré oko. Žadatelka se obrátila na klub, kde jí bylo 

sděleno, že se dané situace bude řešit na lednové schůzi a že daný problém bude uveden 

ve zpravodaji. Uvádí, že se tak bohužel nestalo a domnívá se, že se tímto poškozuje chov 

karelského medvědího psa. 

Komise pro chov a zdraví nemá možnosti tento případ řešit v podobě vydání konkrétního 

opatření. Je na klubu, aby sledoval správnost odchovů a v případě, že se vyskytnou 

opakované odchylky od standardu plemene apeloval a nebo svým usnesením pozastavil 

příslušnému jedinci chovnost. Dále má chovatelský klub možnost sdružené chovatele i 

případné zájemce o štěňata tohoto plemene prostřednictvím klubového zpravodaje, 

webových stránek klubu a dalších informačních médií informovat o správných zásadách 

chovu.  

 

7) Žádost o prošetření chovatelské stanice Černý Šaolin a Bohemia 

Avalanche 

Žádost o prošetření výše uvedených výstav. Žadatelka uvádí, že si z jedné ze zmíněných 

stanic koupila fenky, které nebyla v dobré zdravotním stavu - zablešení, začervení, 

počůrávání a infekce močového měchýře. Dle zjištění její fena není jediná s těmito a 

podobnými problémy. Žadatelka žádá o prověření dané situace a též o prošetření krycích 

listů a sdělení, jak je možné, že bylo povoleno spojení v přímé příbuzenské plemenitbě.  

Tento případ nespadá do kompetence Komise pro chov a zdraví. V případě podezření na 

týrání zvířat chovem je nutné podat podnět k šetření příslušné krajské veterinární správě. 

Tento podnět může podat chovatelský klub, soukromá osoba nebo zastřešující 

kynologická organizace.  

 

8) Žádost o uznání vykonané bonitace a chovnosti feny plemene trpasličí 

špic/pomeranian BJ House Princess Daisy 

Majitelka výše uvedené feny se obrátila na KCHZ se žádostí o uznání bonitace. Výše 

uvedená fena absolvovala dne 15.11.2014 bonitaci u tříčlenné bonitační komise. 

Z bonitační karty vyplývá, že mezinárodní rozhodčí sdělil, že fontanela na hlavě je 

uzavřena, další osoby, které nebyly členkami bonitační komise, konstatovaly nález 

fontanely. Majitelka uvádí, že před bonitací nechala fenu vyšetřit s výsledkem, že na 

RTG není patrné porušení integrity kostního podkladu lebky. Vyšetření lebky fena 

absolvovala ještě jednou, opět s výsledkem, že není patrná žádné demineralizace kostí či 

řidší kresba, či jiné porušení kostní lebky. Dále je doložen odborný znalecký posudek. 

V tomto případě komise pro chov a zdraví doporučuje respektovat posudek veterinárního 

lékaře, který je  doložen objektivním RTG vyšetřením (navíc se shoduje s vyjádřením 



rozhodčího K. Hořáka, který byl členem bonitační komise) a bonitaci feny BJ House 

Princess Daisy dokončit.  

 

  

  

 
 

Termín příštího jednání KCHZ stanoví P ČMKU pro nově jmenovanou KCHZ.   

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsal: MUDr. Novotný Vlastimil 

Ověřovatel zápisu:  MVDr. O. Meloun,  Ing. M. Přibáňová 

 


