
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 05.10.2009 
 

 

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

Meloun 

Omluveni: M. Fialová 

 

 1. Žádost Moloss Clubu týkající se sjednocení podmínek pro 

uchovnění ve všech klubech, které zastřešují stejná plemena   

Moloss Club žádá o prošetření podmínek uchovnění plemen molosů v Klubu 

málopočetných dogovitých plemen psů (dále KMDPP). 

- KMDPP nezahrnuje do podmínek uchovnění povinnost RTG vyšetření kyčelního klubu, 

čímž porušuje Chovatelský řád ČMKU, který uvádí následující: Existuje-li pro jedno 

plemeno více klubů, musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu. Též porušují 

ustanovení mezinárodního chovatelského řádu, kde je již v preambuli uvedeno, že 

plemena se zjištěnou DKK těžkého stupně se nesmí v chovu využívat a je nutno tato 

plemena rentgenovat.  

  

- KMDPP  neuskutečňuje kontroly vrhů a tím nevede žádnou statistiku předávaných vad 

a kladů pro chovatelské využití. Razítko od MVDr. se nemůže považovat za kontrolu 

vrhu. 

 

Stanovisko komise:  

Komise pro chov a zdraví posoudila materiál, týkající se sjednocení podmínek pro 

uchovnění všech plemen chovaných pod Moloss klubem a KMDPP a dochází k 

následujícímu závěru. Obecně jsou molossoidní plemena jedny z nejtěžších a také nejvíce 

postižených DKK, proto skutečnost, že je chováno na jedincích s vysokým stupněm DKK 

je velice alarmující a komise pro chov a zdraví předkládá P ČMKU návrh, aby v chovu 

těchto plemen nařídila povinné RTG vyšetření DKK u všech jedinců nově zařazovaných do 

chovu. Jako velice ožehavou otázku komise vidí skutečnost, že do chovu byli podle 

přiloženého materiálu zařazeni jedinci s těžkou DKK a tuto skutečnost musíme posuzovat 

jako týrání zvířete chovem.   

 

  

 2. Žádost Klubu chovatelů bišonků o prošetření problematiky 

chovu Barevných boloňských psíků 

Při řešení problematiky barevných boloňských psíků musíme vycházet ze základní 

skutečnosti, že existuje pouze jediné plemeno uznané FCI a to je boloňský psík. Plemeno 

Russkaya tsvetnaya bolonka je nepochybně barevnou varietou boloňského psíka, ale doposud 

se nejedná o plemeno uznané FCI. Bohužel komisi nebyl doručen standard plemene Russkaya 

tsvetnaya bolonka, a to ani po opakovaných urgencích sekretariátu ČMKU, který se snažil 

tento standard z Ruska získat, aby bylo možno porovnat v čem se liší s plemenným 

standardem předloženým Klubem chovatelů bišonků.  

Komisi pro chov a zdraví je známa skutečnost, že FCI v současné době velice přísně 

zvažuje uznávání nových plemen a spíše preferuje vznik variet od již uznaných FCI plemen. 

Varietu FCI uznaného plemene může povolit pouze země původu plemene prostřednictvím 

FCI. Dále KCHZ byla seznámena se skutečností, že RKF zapisuje importované barevné 

boloňské psíky z ČR jako plemeno Russkaya tsvetnaya bolonka a naopak. Na základě rozboru 



výše uvedených skutečností komise pro chov a zdraví dochází k závěru, že je-li potřeba 

změny standardu u plemene barevného boloňského psíka, musí Klub chovatelů bišonků 

kontaktovat RKF a tuto případnou změnu s nimi konzultovat.  

Vznik nového národního plemene, vzhledem k malé chovné základně, vidí KCHZ jako 

nereálný krok.  

 

 3. Žádost pana V. Vondráka o prošetření odběru štěněte dříve, než je 

stanoveno v řádech 

Pan Vondrák upozorňuje na skutečnost, že chovatelka prodala štěně ve věku 46 dní. 

Podle řádu ČMKU je stanoven minimální věk pro odběr štěňat 50 dnů.  

Stanovisko komise:  

Komise pro chov a zdraví k této problematice má jednoznačný názor: v případě, že pan 

Vondrák dospěl k názoru, že byl porušen zákon, nechť se s touto problematikou obrátí na 

Státní veterinární správu, které řešení případu přísluší. Pokud jde o vystavení průkazů 

původu na vrh, nevidí komise důvod, proč by při splnění podmínek chovnosti neměly být 

PP vystaveny.  

 

4. Stížnost paní E. Madziové ohledně uchovnění psa plemene anglický 

špringer španěl   

Paní Madziová uvádí, že byl uchovněn pes výše uvedeného plemene, kterému dle 

fotografií schází ve spodní čelisti po obou stranách zub P4, též prý schází P1 a M3, což není 

z fotografií patrné. V chovných podmínkách pro toto plemeno je uvedeno, že pes i fena musí 

mít úplný chrup, skus nůžkový. 

Stanovisko komise:  

Komise pro chov a zdraví nepovažuje fotografii za dostatečný důkazní materiál, 

protože prověření plnochruposti přísluší rozhodčímu pro exteriér. Vzhledem k tomu, že 

chovatelské kluby mají právní subjektivitu, přísluší chovatelským klubům zařazování jedinců 

do chovu a KCHZ tuto problematiku neřeší.   

 

5. Jednotné chovné podmínky pro plemeno Čivava po vzniku druhého 

klubu  
Obdrželi jsme vyjádření od obou klubů. Klub chovatelů čivava a naháčů má jako 

podmínky chovnosti testy DNA a věkovou hranici chovnosti 15 měsíců, nově vzniklý 

Chihuahua klub o.s. testy DNA nemá a snížil věkovou hranici na 14 měsíců, což odpovídá 

chovatelskému řádu a zákonům. 

 

Stanovisko komise:  

Komise pro chov a  zdraví na svém zasedání dne 5.10.2009 přijala zástupce nově 

vzniklého Chihuahua klubu o.s. a vysvětlila problematiku jednotných chovných podmínek. 

Tak jako v minulosti komise zastává názor, 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.  

Na základě této definice komise spatřuje podmínky chovnosti  Chihuahua klubu o.s 

jako plně dostačující a doporučuje, aby tyto dva kluby na půdě ČMKU podepsaly dohodu o 



jednotných chovných podmínkách. Součástí této dohody musí být ustanovení, ve kterém se 

oba dva kluby zaváží, že si navzájem budou uznávat chovné jedince. V okamžiku, kdy jeden z 

těchto klubů nebude ochoten tuto dohodu podepsat se vystavuje riziku, že bude postupováno 

podle usnesení VIII. VH o jednotných chovných podmínkách.  

 

 

6. Žádost Klubu chovatelů Coton de Tuléar o názor ve věci týkající se 

hluchoty u výše zmíněného plemene.  

U vyexportované feny Jennifer Ráj Karpat CMKU/CTU/1213/08 bylo zjištěno 

genetické onemocnění, a to oboustranná hluchota. Rodiče hluché fenky byli posláni na 

vyšetření. Matka geneticky hluché fenky Rifelin Kabriella CMKU/CTU/653/-03/03/04 byla 

shledána zdravá, ale u otce Elbery Best of Cotton CMKU/CTU/935/05/07 byla nalezena 

periferní hluchota vpravo. Klub se zkontaktoval s veterináři specialisty, kteří se shodli 

na názoru, jestliže je fenka Jennifer Ráj Karpat oboustranně hluchá, jsou oba rodiče 

přenašeči. 

Majitelka feny Rifelin Kabriella, která je matkou hluché feny, požádala klub o vyřazení 

feny z chovu. V souladu s řády FCI a ČMKU výbor klubu navrhuje vyřazení psa Elbery Best 

of Cotton z chovu. Klub tímto žádá komisi o vyjádření. V případě výše uvedeného psa klub 

uvádí, že jeho barva srsti je bílá a vykazuje velkou ztrátu pigmentu očních víček, ale ne však 

úplnou depigmentaci. Dle odborníků hluchotu přenáší gen bílé barvy a souvisí s tím i ztráta 

pigmentu. 

Klub dále žádá o vyjádření, zda se má záležitost řešit v mezinárodní rovině, jelikož 

matka štěněte pochází z Finska, sestra hluché feny byla exportována na Slovinsko a štěňata 

z posledního vrhu po psu Elbery Best of Cotton byla exportována na Slovensko a do Dánska. 

 

Stanovisko komise:  

Komise pro chov a zdraví oceňuje snahu Klubu Coton de Tuléar o chov zdravých 

jedinců. Vzhledem k tomu, že klub má poveření ČMKU pro chov plemene Coton de Tuléar, je 

v jeho kompetenci řídit chov tak, aby bylo chováno na zdravých jedincích. Má-li k dispozici 

odborné posudky veterinárních lékařů, které vypovídají pro genetickou vadu, přísluší 

chovatelskému klubu učinit takové kroky, aby tato vada nebyla dále šířena v chovu.  

 

7. Doložené podklady k případu  ze dne 2.2.09 bod 9)  
Chovatelka Š. Bajerová doložila korespondenci s Federacion Canofila de Puerto Rico. 

 

Stanovisko komise:  

Komise pro chov a zdraví na základě dodatečně doložené dokumentace konstatuje, že 

je nutné postupovat podle platných normativ FCI a nic nebrání zapsání importovaného jedince 

do PK.  

 

8. Žádost o nápravu u uchovněných fen Chantal Taien a Chispa Taien dle 

znění Oběžníku FCI č. 77/2007 
 

Stanovisko komise se v tomto případě nemění. Viz. Zápis ze dne 2.2.2009:  

“K této otázce komise nemůže zaujmout jiné stanovisko než bylo paní Vobořilové zasláno 



dne 27.1.2009 paní Ivanou Jarošovou, tajemnicí ČMKU. (Kontrolou na plemenné knize bylo 

zjištěno, že Vámi dotazovaná fena byla chovatelkou řádně vyvezena do zahraničí. Podmínky 

jejího krytí tedy bezvýhradně podléhají chovným podmínkám cílové země nabyvatele feny.)”  

Komise pro chov a zdraví je poradním orgánem ČMKU, nemá tedy výkonnou pravomoc, 

KCHZ poskytuje pouze P ČMKU odborné posouzení jednotlivých případů a veškerá 

rozhodnutí  náleží P ČMKU.  

 

Termín příštího jednání je stanoven na 25.1. 2010 od 9. hod.  

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

 

Zapsala: Ing. Michaela  Přibáňová, Ph.D.  

Ověřovatel zápisu: MUDr. V. Novotný, MVDr. O. Meloun 

 

 


