Zápis Komise pro Chov a zdraví 9.6.2008
Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, M. Fialová, MVDr. O.
Meloun
Omluveni: MUDr. F. Nahodil

1) Otázka chovnosti u feny leonbergra CELESTA Najmurská

cesta
Komisi pro chov a zdraví ČMKU byl dnes předložen souborný materiál, ve věci
chovnosti feny leonbergra Celesta Najmurská cesta, který prokazuje, že u feny byl na
očích proveden operační zákrok k odstarnění trichias, který komise 25.6.2007 posoudila
jako onemocnění o němž není znám dědičný původ. Na základě této skutečnosti byla
zmíněná fena leonbergra Celesta Najmurská cesta uchovněna v klubu MSKCHPL.
Vyjádření, které bylo uveřejněno klubem chovatelů leonbergrů komise hodnotí jako
porušení usnesení VIII. Valné hromady o jednotných chovných podmínkách a na
základě toho komise doporučuje P ČMKU v této kauze postupovat podle usnesení VIII.
VH o jednotných chovných podmínkách.

2) Jednotné chovné podmínky pro plemeno novofundlandský
pes v ČR
Komise pro chov a zdraví ČMKU byla informována dopisem ze dne 28.5.2008, který
podepsal pan Jiří Janda, předseda Novofundlald klub ČR o tom, že mezi tímto klubem a
Klubem novofundlandský pes je snaha dosáhnout nové dohody ohledně jednotných
chovných podmínek. Do doby, než bude dosaženo nového ujednání mezi oběma kluby,
platí dohoda vypracovaná v roce 1999. V případě nedodržování této dohody jedním z
obou klubů doporučujeme P ČMKU postupovat podle usnesení VIII. Valné hromady o
jednotných chovných podmínkách.

3) Odchov štěňat plemene shar-pei na feně, která nedosáhla zákonem
stanovenou minimální věkovou hranici - žádost o vyjádření k možnosti
zápisu štěňat
Komisi byla předložena žádost o vyjádření se k možnosti zápisu štěňat plemene
shar-pei v chovatelské stanici Amandas Dream, chovatelky paní Martiny Peřinkové.
Tento případ byl již komisí pro chov a zdraví projednán dne 25.2.2008 a komise
konstatovala, že došlo k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.
Z tohoto důvodu se KCHZ domnívá, že vystavení PP není možné pro porušení výše
uvedeného zákona.

4) Pomocné registry shi-tzu - nesouhlas
Komisi pro chov a zdraví ČMKU byl doručen dopis, ve kterém je vyjádřeno stanovisko
výboru KCHMPP s nesouhlasem zápisu narozených jedinců v ch. st. Bohemia Acro do

P Registru. Tento případ řešilo na svém zasedání dne 24.4.2008 P ČMKU a KCHZ
nebyla P ČMKU jakožto pracovní komise vyzvána k vyjádření se k tomuto problému.

5) Dohoda klubů AMKČR a KSP o jednotných chovných podmínkách
Komise pro chov a zdraví ČMKU obdržela materiály od AMKČR ve věci upřesnění a
dopnění platného zápisního řádu z jednání klubu pro plemeno Aljašský malamut, za
účelem sjednocení chovných podmínek ze dne 13.4.2005 mezi kluby AMKČR a KSP.
Komise k těmto materiálům připomíná dodržování některých obecných zásad, a to
především nesmí být porušen zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb, jinak
otázku věku uchovnění jedince nevidí jako podstatnou, neodjde-li k porušení výše
citovaného zákona. Připomínáme, že smyslem jednotných chovných podmínek není
dosažení identických chovných podmínek mezi kluby zastřešujícími chov stejného
plemene. Chovné podmínky musí vycházet ze stejného principu, tj. otázka zdraví,
exteriéru a výkonu psů.

6) Informace členů komise o proběhlém jednání Chovatelské
komise FCI Bern 24.5.2008.
Nová předsedkyně Astrid Indrebo, Norsko, místopředsedkyně – Heliane
Maissen-Jarisch, Rakousko
jednatelka – Kirsi Sainio, Finsko. Čekáme na oficiální zápis, který bude přeložen a
poskytnut na web ČMKU.
Termín příštího jednání je stanoven na 13.10.2008 od 9. hod.
Zápis podléhá schválení P ČMKU.
Zapsala: Ing. Michaela Přibáňová, Ph.D.

