
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 07.06.2018 
 

Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, A. Karban, R. Soukup 

Omluvena: V. Kučerová Chrpová 

 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání 

 

ad1) ze zápisu z 07.12.2017 Žádost o posouzení výsledku bonitace 

 

Klub amerických staffordshirských terierů, z.s. zaslal vyjádření k případu feny 

Bella Blue z Bílinského pramene. Fena absolvovala dne 13.05.2018 rebonitaci, kterou 

úspěšně splnila a tímto byla uchovněna.  

 

ad 1) z min. zápisu Dotaz na dodržování Řádu ochrany zvířat při chovu psů   

KCHZ obdržela podnět týkající se zdravotních komplikací (přechodné 

ochrnutí) psa plemene francouzský buldoček. KCHZ se domnívala, že nedošlo 

k porušení Řádu ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. Ale konstatovala, že se jedná o 

velmi závažný chovatelský problém. Doporučila P ČMKU, aby chovatelským klubům 

zastřešujícím toto plemeno navrhlo začít sledovat tento zdravotní problém, minimálně 

na úrovni shromažďování dat.  

Od obou oslovených klubů přišla odpověď. Klub francouzských buldočků 

uvedl, že se danou problematikou již zabývá, navrhl povinnost vyšetření pateří na 

členské schůzi, tento návrh zatím těsně neprošel. Moravskoslezský bulldog-mops klub, 

z. s. uvedl, že zmíněna stanice měla ze stejného spojení již jeden vrh a všechna štěňata 

jsou v pořádku. Matka vrhu se již v chovu nepoužívá. Stěžovatel se k odpovědi KCHZ 

obsáhle vyjádřil, vzato na vědomí. Názor a doporučení KCHZ se nemění. 

 

 

1) Žádost o posouzení možnosti zápisu štěňat narozených z nežádoucího krytí  

   KCHZ obdržela od Pudl klubu žádost o vystavení PP na štěňata narozená ze 

spojení chovné feny a nechovného psa (nedostatečný věk). 

 Chovatelka se obrátila na klub se žádostí o vystavení PP, dle sdělení bylo krytí 

nechtěné, navíc došlo ke spojení jedinců dvou odlišných barevných variet, které je 

možné po souhlasu klubu. Pudl klub uvedl, že došlo k porušení chovatelského řádu 

ČMKU i klubu. Chovatelka klub kontaktovala sama po narození vrhu, do žádosti 

uvedla, že otec vrhu by měl bonitaci absolvovat na začátku května, PK prozatím 

neobdržela žádnou žádost o přeregistrace tohoto psa mezi chovné jedince. Součástí 

žádosti pro klub je i vyjádření chovatelky. Uvedla, že z finančních důvodů nemůže 

nechat udělat paternitu. Dle záznamů PK č. 1. má chovatelka ve vlastnictví ještě 

jednoho psa, který je chovný. Pudl klub uvedl, že nemá zájem rozšiřovat psy bez PP, 

ale nedodržení podmínek je zcela zřejmé.  

 

KCHZ doporučuje zapsání štěňat z nechtěného krytí po doložení parentity. 

Řešení porušení chovatelského řádu je plně v kompetenci klubu. PK č. 1 sdělila, že pes 

dne 03.06.2018 absolvoval bonitaci a dne 07.06.2018 byl přeregistrován mezi chovné 

jedince.   



2)  Žádost o přezkoumání rozhodnutí předsednictva Rottweiler klubu ČR 

  

Chovatelka plemene rotvajler se obrátila na KCHZ se žádostí o přezkoumání 

rozhodnutí předsednictva Rottweiler klubu ČR (RKČR), které sdělilo, že štěňatům ze 

spojení feny Jagna Hause Haase a psa Hasko vom Kronenberg narozeným dne 

01.04.2018 budou vydány PP s označením „NESTANDARDNÍ“. Chovatelka uvádí, že 

si je vědoma pochybení při uskutečnění spojení dvou jedinců, které spočívá v tom, že 

fenu s DKK 2/2 nakryla psem s DKK 0/1, což je v rozporu s normativy RKČR. 

Chovatelka uvedla, že pes byl na internetu uveden jako negativní, bohužel si tuto 

informaci již neověřovala. Za své pochybení byla již potrestána v kárném řízení, avšak 

nesouhlasí s dalším postihem v podobě označení PP štěňat, viz výše. 

 

KCHZ konstatuje, že dle doložených materiálů, byla chovatelka za uvedený 

přestupek proti chovatelskému řádu klubu již kárně řešena. Není důvodu pro 

nevystavení průkazů původu štěňat bez omezení.  

 

3) Žádost o sjednocení chovných podmínek u plemen pinčů 

  

KCHZ obdržela žádost od Klubu pinčů ČR týkající se sjednocení chovných 

podmínek pro plemena trpasličí a německý pinč, která jsou též zastřešena 

v Českomoravském klubu chovatelů hladkosrstých pinčů. Klub pinčů ČR uvádí, že 

poslední jednání v této záležitosti proběhlo v roce 1999, kde byla uzavřena dohoda, 

která byla v roce 2000 zrušena pro nerespektování druhé strany. Znění této dohody je 

též uloženo na ČMKU. 

 

KCHZ konstatuje, že na sekretariátu je archivována dohoda mezi oběma 

chovatelskými kluby o jednotných chovatelských podmínkách ze dne 29. 11. 1999. 

Dle normativů ČMKU tuto nelze v žádném případě jednostranně vypovědět. Dohodu 

ze dne 29. 11. 1999 nutno považovat za platnou, neboť nebyla nahrazena jinou 

dohodou mezi kluby.  

 

4) Podnět týkající se brzkého vyhotovení RTG DKK 

 

Na KCHZ se obrátila majitelka feny plemene český horský pes. Z důvodu 

neznalosti fena absolvovala vyšetření RTG DKK v necelých 16 měsících. Záznam o 

vyšetření byl uveden do PP, snímek prozatím nebyl zaslán k vyhodnocení. Majitelka 

žádá KCHZ o radu, jak v tomto případě postupovat, aby se vzniklá situace vyřešila a 

fena mohla být do budoucna uchovněna. 

 

KCHZ konstatuje, že nedošlo k porušení vnitřního předpisu KVL týkající se 

vyhodnocení dysplasie kyčelních kloubů. Dle požadavků FCI na oficiální vyšetřování 

dysplazie kyčelního kloubu je nejnižší věk pro oficiální rentgen u většiny psů 1 rok a u 

velkých a obřích plemen 18 měsíců. Chovatelka se dopustila přestupku vůči klubovým 

normativům a normativům ČMKU (FCI), proto KCHZ navrhuje napomenutí 

chovatelky a uznání RTG k vyhodnocení.  

 

 

5) Stížnost na chovatelskou stanici ze Zinina Hájku 

 

KCHZ byla zaslána stížnost na výše uvedenou CHS. Záležitost se týká krytí, 



které nebylo dokončeno svázáním obou jedinců, dle sdělení majitelky však došlo ke 

kratšímu spojení, kdy pes do feny vnikl. Majitelka psa žádala o předložení krycího 

listu, majitel feny sdělil, že jej zapomněl doma a dodá jej příště. V následujícím 

termínu došlo ke krytí stejným způsobem a k podepsání krycí listu nedošlo, byl opět 

zapomenut. Vzhledem k ne zcela ideálnímu krytí byl majitel feny na měření hladiny 

progesteronu a na domluvené opakované krytí již nedorazil. Majitelka psa následně 

zjistila, že je fena březí a že došlo k dalšímu krytím jiným psem. Klubu majitel feny 

sdělil, že s prvním psem nedošlo ke spojení a poradkyně chovu na základě tohoto 

sdělení povolila krytí jiným psem. Na základě vzájemné dohody mezi majitelkou psa a 

předsedkyní klubu měly být provedeny testy otcovství. Předsedkyní klubu bylo 

sděleno, že není nutné dělat testy všem štěňatům, s čím majitelka psa nesouhlasila, 

bylo jí tedy sděleno, že se paternita uskuteční u všech štěňat a v případě, že její pes 

nebude otcem, uhradí náklady na vyšetření ona. 

 

KCHZ navrhuje P ČMKU pozastavit vystavení PP feny Cindy Boj Dog 

uvedené CHS do vyřešení případu. KCHZ se domnívá, že je jednoznačně záležitostí 

majitele uvedené feny, aby v tomto případě doložil parentitu štěňat.  

 

 

6) Žádost o možnost krýt fenu dvěma psy 

 

Chovatel belgických ovčáků se obrátil na KCHZ se žádostí o schválení 

výjimky z chovatelského řádu týkající se krytí jedné feny dvěma psy. Chovatel má od 

klubu schválené mezivarietní krytí groenendael x tervueren, dle sdělení by svoji fenu 

též rád nakryl psem malinois. Ve vrhu by se tedy mohly objevit 3 variety belgického 

ovčáka. 

KCHZ není kompetentní k udělování výjimek z jakéhokoliv řádu ČMKU. 

 

7) Chovatelská komise FCI 

 

Členové komise byli dr. Nahodilem seznámeni s obsahem jednání chovatelské komise 

FCI ze dne 27. 5. 2018, jež se za ČR zúčastnil.  

 

 

Změna termínu příštího zasedání – nový termín 14. 9. 2018 

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsala: Renáta Bočanová     

Ověřovatel zápisu: Zápis jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými členy 

KCHZ.  

 


