Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 14.06.2022
Přítomni: F. Nahodil, R. Bočanová, R. Soukup
Omluveni: E. Trčalová, A. Brůžková,

ad 1) z minulého jednání; Žádost o výklad standardu
KCHZ obdržela žádost o výklad standardu u plemene lancashirský patař.
Žadatelka se konkrétně dotazuje na plnochrupost, zda je u plemena žádána, či
nikoli. KCHZ konstatovala, že český překlad FCI standardu plemene ze dne
30.05.2016, který je publikován, neuvádí počet zubů. KCHZ navrhla P ČMKU
ověřit úplnost překladu, popřípadě vznést dotaz na zemi původu.
Země původu byla oslovena, prozatím jsme neobdrželi odpověď.

1) Podnět týkající se podmínek pro uchovnění – RTG DLK, DKK
KCHZ obdržela podnět od majitelky 2 jedinců plemene čau čau. Dle sdělení
má pejsek v 15. měsících těžkou DLK 4 stupně a oboustrannou luxaci pately. Fenka
má entropium. Majitelka upozorňuje na fakt, že toto plemeno nemá jako podmínku
pro uchovnění povinné vyšetření DLK a DKK. Po předchozí komunikaci
s chovatelkou se majitelka obrátila i na chovatelský klub, který ji sdělil, že dysplazie
je polygenně dědičná, a i zdraví psi bez klinických příznaků onemocnění a
s negativním RTG mohou nést geny, které ji způsobují. Klub sdělil, že spojení těchto
jedinců (rodičů) již nedoporučí.
KCHZ konstatuje, že garantem chovu je příslušný chovatelský klub pro dané
plemeno, v jehož kompetenci je také zakotvení příslušných pravidel v chovu. Na
podnět majitelky psů plemene čau čau odpověděla písemně předsedkyně Klubu
čau čau paní Alice Dušková dne 14. 12. 2021, která majitelku informovala i o
přijatém opatření klubu, který spojení těchto jedinců (Jackpot Lietuvos Liutas x
Ginerwa Bytomska Sfora) již nedoporučí.
2) Žádost o přezkoumání výsledku bonitace
Na KCHZ se obrátila majitelka psa plemene kavkazský pastevecký pes
s žádostí o přezkoumání výsledku bonitace. Jedná se o bonitaci pořádanou Klubem
ruských a asijských ovčáckých psů, která se konala 27.03.2022. Pes nebyl uznán
chovným pro vylučující vadu z chovu, a to zkřížený skus. Majitelka uvádí a přikládá i
posudky, že se se psem zúčastnila den před bonitací výstavy, kde rozhodčí psovi udělil
známku V1, CAC. Pes se též zúčastnil i dalších výstav a nikde mu nebyla vytknuta
vada skusu. Majitelka žádá KCHZ o přezkoumání skusu psa a výsledku bonitace.
Žádost o prošetření postupu bonitační komise a odvolání proti výsledku bonitace
majitelka zaslala klubu KRAOP.

KCHZ navrhuje P ČMKU vyžádat si vyjádření klubu, jakým způsobem se
vypořádal s odvoláním proti výsledku bonitace, které mělo být zasláno dne 3. 4.
2022 výboru klubu i revizní komisi. KCHZ dále konstatuje, že předložený sken
bonitační karty vykazuje i jisté formální nedostatky. Nicméně z předloženého
skenu snímku skusu je pravděpodobné, že skus neodpovídá standardu plemene.
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