
Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010 
 

 

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

O. Meloun, M. Fialová 

 

1. Materiály zaslané k zápisům z minulých jednání 

ad1) z 26.01.2010 Žádost Wolf Wolfhound a Deerhound klubu o 

zvážení možnosti zapsat do pomocného registru vrh irských vlkodavů 

Komise pro chov a zdraví navrhla, aby ČMKU vznesla písemný dotaz na VDH 

ohledně možnosti zapsání štěňat po tomto psovi do PK ČMKU. (V písemném dotazu 

zdůraznit, že veškeré předložené kopie nesou emblém FCI). Teprve na základě 

vyjádření VDH bude možno definitivně řešit otázku zapsání vrhu.  

VDH nás prostřednictvím cirkuláře FCI 63/2004 upozorňuje, že The 

Delegierten Commission e.V., která vystavila oprávnění k chovu, není zastřešená FCI 

a nemá oprávnění používat jejich znak.  

 

Dnešního dne byla komise pro chov a zdraví seznámena s oběžníkem 63/2004, který byl 

oficiálně distribuován sekretariátem FCI na všechny členské subjekty a v tomto oběžníku 

se dozvídáme, že pouze německá organizace VDH je zastupujícím členem Německa v 

FCI a jiné organizaci než této není povoleno na svých tiskovinách používat loga FCI. 

Proto KCHZ vystavený dokument organizací Delegierten Comission e.V. není 

dokumentem oficiální organizace, zastřešené FCI. V tomto případě KCHZ nachází pro 

chovatelku jedinou možnost, aby se prostřednictvím chovatelského klubu obrátila s 

žádostí na P ČMKU o zapsání vrhu do pomocného registru.  

 

ad2) z 26.01.2010 Žádost MUDr. J. Pražáka, CSc. o ujednocení 

zbarvení Japan-chinů do souladu se standardem FCI 

MUDr. J. Pražák žádá Komisi pro chov a zdraví (KCHZ) o odpověď týkající 

nestandardního zbarvení u plemene Japan chin. 

KCHZ byla seznámena s metodikou zapisování barev u různých plemen. Plemenná 

kniha disponuje softwarem, který umožňuje přednastavení barev psů do průkazu původu 

podle FCI standardů. Na základě tohoto zjištění a informace MUDr. Jaromíra Pražáka, 

CSc., komise doporučuje klubu Japan Chin (JCH), aby prostřednictvím svých volených 

orgánů vstoupil v jednání s ČMKU a předložil plemenné knize přípustné barevné variety 

v souladu se standardem FCI , které mohou být zapsané do průkazu původu. V případě 

jakýchkoliv odlišností pak PK vyvolá jednání s chovatelem a klubem, které by mělo 

vysvětlit rozdílnost od předem stanovené nomenklatury.  

 

 

 ad9) z 02.02.2009 Porušení chovatelského řádu FCI  

 Žádost manželů Bolíkových o pomoc při dořešení případu týkajícího se vydání 

PP na psa plemene boston teriér Borise of Bajer. 

 

Komise pro chov a zdraví k tomuto případu nemůže zaujmout jiné stanovisko, než které 



vydala 2.2.2009. KCHZ je orgánem poradním P ČMKU a nemá tedy exekutivní moc 

tento případ řešit. Jako jedinou možnost vidí zahájení občanskoprávního sporu mezi 

chovatelkou a majiteli psa boston teriéra Borise Raichu of Bajer, který je v majetku manž. 

Bolíkových.  

 

 

ad2) z 08.06.2009 Žádost A. Lasotové o radu a pomoc ohledně výběru 

krycího psa navrženého na krycím listu  

KCHZ obdržela vyjádření od klubové poradkyně A. Chlíbcové týkající 

upřesnění daného problému. A. Chlíbcová uvádí, že chovatelka A. Lasotové porušila 

krytím vnitroklubový řád Landseer klubu ČR, ve kterém bylo v tu dobu stanoveno, že 

fena smí mít maximálně 1 vrh za 1 kalendářní rok. Fena měla vrh 06.02.2008 a další 

vrh se té samé feně narodil 30.12.2008. Paní Lasotová měla fenu krýt až v dalším roce 

a krycí pes by tedy splňoval veškeré náležitosti, které se týkají chovu. Vzhledem 

k tomu, že dle Zápisního řádu Landseer klubu ČR je platnost krycího listu 1 rok od 

data vystavení, byl krycí list vystaven dopředu. Dále klub uvádí, že neuvažoval o 

nevystavení PP daných štěňat. 

 

Komise pro chov a zdraví bere na vědomí vysvětlení vysvětlení poradkyně chovu 

landseer klubu, paní Andrey Chlíbcové, ve kterém podává informaci o vnitroklubové 

směrnici a informuje o tom, že chovatelce, paní Aleně Lasotové byl vystaven krycí list v 

dobré vůli, že chovatelka tuto vnitroklubovou směrnici dodrží. Bere na vědomí i 

vyjádření, že landseer klub v žádném případě neuvažoval o nevystavení průkazů původu 

vrhu „B“ této chovatelky. V obecné rovině je řešení dodržení či nedodržení 

vnitroklubových směrnic plně v kompetenci jednotlivých chovatelských klubů.  

 

 

ad4) z 25.01.2010 odvolání Mgr. Z. Masnerové proti rozhodnutí 

bonitační komise 
Komise pro chov a zdraví nemůže zaujmout jiné stanovisko, než které vydala na svém 

zasedání ze dne 25.1.2010.  

 

2. Nové materiály  

 

1) Žádost KCHMPP  o prodloužení výjimky při spojování jedinců 

s neúplným rodokmenem (P Reg.?, Z Reg.) pro plemeno Thajský 

ridgeback. 

Výjimka byla povolena v roce 2005, klub žádá o povolení prodloužení, neboť i 

v současné době není snadné najít vhodné jedince s plným PP. 

Komise pro chov a zdraví plně chápe potřeby v chovu thajského ridgebacka. Informovala 

se u plemenné knihy ČMKU, kde v pomocném registru není uveden žádný jedinec, ale 

jedinci jsou v základním registru, a to zejména z důvodů, že pochází z nečlenských zemí 

FCI. KCHZ doporučuje P ČMKU povolit spojování jedinců z registru Z.  

 

2) Žádost Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen o 



sjednocení podmínek pro plemeno whippet 

Plemeno whippet zastřešují 3 chovatelské kluby: výše uvedený klub, Klub 

chovatelů chrtů v ČR a Whippet klub ČR. V případě Klubu chovatelů chrtů anglických 

dostihových plemen a Klubu chovatelů chrtů ČR je pro získání chovnosti nutné 

absolvování bonitace. Ve Whippet klubu stačí pouze absolvování výstavy se ziskem 

ocenění 1x výborný nebo 2x velmi dobrý.  

Dále klub žádá o sjednocení formuláře – Žádanka o tetovací čísla. 

Komise pro chov  a zdraví připomíná existenci usnesení VIII. Valné  hromady ČMKU o 

jednotných chovných podmínkách. Na základě existence tohoto dokumentu KCHZ 

doporučuje chovatelským klubům, které zastřešují chov plemene whippet, aby do termínu 

31.12.2010 předložily meziklubovou dohodu komisi pro chov a zdraví o jednotných 

chovných podmínkách. V případě, že se tak nestane, KCHZ doporučuje P ČMKU 

postupovat podle usnesení VIII. VH ČMKU.  

 

 

3) Žádost Ing. S. Medřické o udělení výjimky při inseminaci u 

plemene výmarský ohař krátkosrstý.   

Výjimka by se měla týkat feny Gazella In Grey Sirius Nova ČLP/VOK/6896, tato 

fena se ještě přirozeně nereprodukovala. Vybraný pes je prověřený plemeník 

Monterra´s Best Bet, AKC no. 34466904 působící v USA. Pes je velice pracovně a 

výstavně úspěšný. 

Komise pro chov a zdraví konstatuje, že pro žádost Ing. Medřické v rámci FCI existuje 

platná normativa, která umožňuje umělou inseminaci u jedince, který se dosud 

nereprodukoval přirozeným způsobem. KCHZ chápe tuto chovatelskou snahu Ing. 

Medřické a uvědomuje si, že tato inseminace je dnes technicky proveditelná. Obecně 

upozorňuje na odpovědnost chovatele této možnosti využívat jako krajní a umožní-li to 

situace, dávat přednost přirozené reprodukci psů tak, aby byla do budoucna zachována 

jejich schopnost se reprodukovat přirozenou cestou. KCHZ doporučuje P ČMKU v tomto 

případě výjimku povolit na psa  Monterra´s Best Bet, AKC no. 34466904 za předpokladu 

dodržení všech zákonných norem, které umělou inseminaci povolují.  

 

 

4) Žádost Catahoula Clubu EU týkající se nedodržení smlouvy 

mezi kluby zastřešujícími plemeno louisianský leopardí pes  

Oba kluby, zastřešující chov plemene louisianský leopardí pes, tj. Catahoula 

Club EU a Klub chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP) podepsaly dne 

14.11.2009 dohodu týkající se vzájemného uznávání chovných jedinců. Mezi 

společnými podmínkami se nachází též provedení BAER testu hluchoty u double merle 

jedinců. KCHMPP nedodržuje podepsanou dohodu a nadále uchovňuje a povoluje 

krytí u double merle jedinců bez BAER testu. 

 

Komise pro chov a zdraví byla dnes informována dopisem ze dne 15.2.2010 adresovaným 

MVDr. Lubomíru Širokému o tom, že mezi Catahoula Clubem EU a mezi Klubem 



chovatelů málopočetných plemen byla uzavřena dohoda o provádění BAER testu na 

hluchotu (s výsledkem slyší na obě uši) v chovu luisianského leopardího psa. Klub 

Catahoula EU informuje, že ze strany KCHMPP nedochází k dodržování této dohody. V 

tomto případě je v kompetenci DR ČMKU zjistit porušení této dohody a v případě, že k 

tomuto porušení dochází, KCHZ předpokládá, že P ČMKU bude postupovat v souladu s 

usnesením VIII. Valné hromady o jednotných chovných podmínkách.   

 

 

5) Žádost Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a 

Slezska o radu v případě sjednocení podmínek pro zařazení do chovu 

u plemene Kavalír King Charles španěl 

 
  Plemeno Kavalír King Charles španěl je zastřešeno dvěma kluby: Cavalier 

King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska (CKCHS) a  Klub Kavalír a King 

Charles španěl Praha (KaKCHš).  

Kluby se rozcházejí v případě měření délky trupu a v případě ztrátu zubu P a 

M. CKCHS měří délky trupu od hrudní kosti k sedacímu hrbolu a KaKCHš měří tuto 

délku od ramenního kloubu po sedací hrbol. Tyto míry jsou uváděny v PP u potomků a 

při tak malém plemeni se liší o 3 až 4 cm. Závažnější je skutečnost, že KaKCHš 

vyřazuje z chovu jedince se ztrátou P a M a to pouze u samců (u fen tolerují P1, nebo 

možná i M3). CKCHS dodržuje standard, který hovoří o úplném chrupu v řezácích o 

kompletním počtu zubů v P a M není ani zmínka. 

 

Komise pro chov a zdraví vidí jako zásadní problematiku vzájemného si uznávání 

chovných jedinců mezi kluby, které zastřešují chov stejného plemene. KCHZ připomíná, 

že jednotné chovné podmínky neznamená, že jsou identické, ale musí vycházet ze stejných 

principů. Otázka vyřazení jedinců s chyběním premolárů a molárů (psů) je jen věcí 

jednoho z klubů – zpřísnění chovných podmínek - a je ponecháno na chovateli, zda jedince 

s absencí těchto zubů ve svém chovu použije, pokud takový jedinec je například v klubu 

druhém. Otázka měření délky trupu od hrudní kosti k sedacímu hrbolu nebo měření této 

délky od ramenního kloubu po sedací hrbol je věcí sjednocení této metodiky, na které by se 

měly oba kluby dohodnout tak, aby v průkazech původu byly poskytovány stejné 

informace pro chovatele obou klubů.  

Komise pro chov a zdraví připomíná, že základem chovných podmínek je FCI standard a 

jednotlivé kluby si mohou vytvořit podmínky přísnější než ukládá FCI standard, nikoliv 

však podmínky mírnější, než je FCI standard.  

 

  

6)  Žádost Border collie clubu Czech Republic o změnu podmínek 

pro krytí dvou jedinců zapsaných ve zvláštním registru 

Pro border kolie platí, že do ZReg jsou zapisováni jedinci z ISDS, kteří neprošli 

přes anglický Kennel club. Jde „jen“ o formální hledisko. Organizace ISDS byla 

založena již v roce 1906. Za poplatek (který se mění podle počtu generací, které si 

objednáte) si můžete koupit rodokmen jakéhokoliv psa i s počtem několika desítek 

generací. U všech psů jsou podrobné informace, kolik a jaké tituly získali, kdo byl 

jejich majitel, z jaké linie pocházejí, stupeň příbuznosti, i jaký byl výsledek testu 

očních vad. Není tedy pravda, že by šlo o jedince s neznámými předky, jak je to 

zapisováno do průkazu původu FCI. 



Border kolie je především pracovní plemeno. Zájmem klubu BCCCZ je 

zachovat vynikající pracovní schopnosti tohoto plemene. Mnoho psů, které tyto 

vlastnosti mají opravdu silně geneticky zakódované, pochází z mezinárodní organizace 

International Scheep Dog Society (ISDS). Klub BCCCZ podporuje import těchto psů 

do ČR a jejich využití k chovu. Je však velmi těžké chovatele přesvědčit, že klub import 

těchto psů podporuje, když je jejich chov znevýhodňován. V ČR existuje mnoho lidí, 

kteří border kolii potřebují na práci nebo s ní chtějí dosáhnout vynikajících výsledků 

ve sportu. Border kolie původem z ISDS mají často velké genetické předpoklady toho 

dosáhnout. Lidé, kteří importovali border kolii, která jim pak byla zařazena do ZReg, 

jsou velmi nespokojeni s tím, že plemenná kniha jim spojování dvou jedinců v ZReg 

zakazuje. Utíká nám tím genetika, chovatelé i cvičitelé. Klub žádá o povolení krýt mezi 

sebou dva jedince zapsané ve zvláštním registru ČMKU (Z Reg). 

 

Komise pro chov a zdraví byla informována o závěrech posledního jednání FCI 

chovatelské komise na Kypru, která diskutovala nežádoucí štěpení plemen na linie 

pracovní a výstavní. Na základě této skutečnosti považuje KCHZ požadavek Border collie 

clubu Czech republic za oprávněný a podporuje snahu klubu o udržení správných 

pracovních vlastností plemene border kolie (BC). Komisi pro chov a zdraví je také známo, 

že organizace International Scheep Dog Society  (ISDS) se snaží o udržení původních 

pracovních vlastností plemene BC. Naše legislativa (v souladu s FCI) neumožňuje 

vzájemné křížení jedinců v P. Registru, ale v Z Registru toto omezení není. KCHZ proto 

nevidí důvod k omezení vzájemného spojování jedinců ze Z. Registru.  

 

7) Stížnost na chovatelku Zuzanu Simbartlovou ohledně nevhodného 

chovu, krytí a chovu psů bez PP 

Tuto problematiku předložil sekretariát ČMKU komisi pro chov a zdraví v podobě 

mailového oznámení a to jako stížnost. Chov psů bez PP chovatelem, který má FCI 

registrovanou chovatelskou stanici vidí komise pro chov a zdraví jako hrubé pochybení, 

ale zároveň si je vědoma, že tato otázka není zcela v kompetenci řešení KCHZ. Tuto 

problematiku by spíše měla řešit DR ČMKU a to na základě validních důkazů, které jsou 

předložitelné soudu.  

 

8) Stížnost na chovatelku plemene thajský ridgeback I. Sobolíkovou a na 

poradkyni chovu H. Jeníkovou 

Psovi plemene thajský ridgeback Dimitry Thaikru byla povolena bonitace o 5 

dní dříve než dosáhl požadovaného věku 15 měsíců. Tímto psem byla nakryta fena, 

v době krytí bylo psovi 15 měsíců a 2 dny. Dle zákona je věková hranice stanovena na 

17. měsíců.  

Řešení tohoto případu nepřísluší komisi pro chov a zdraví, potažmo ani ČMKU, protože 

jde o porušení zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů. Protože jde o porušení tohoto zákona, musí tuto věc řešit kompetentní orgán, což je v 

tomto případě Státní veterinární správa. Oznámení o porušení tohoto zákona by měl podat 

příslušný chovatelský klub a nebo v tomto případě, kdy tak klub neučinil a na ČMKU bylo 

doručeno oznámení o porušení tohoto zákona, by tak mělo učinit P ČMKU. Obdobný případ 

porušení zákona byl již komisí pro chov a zdraví řešen, a stejně jako minule KCHZ nedoporučuje 

vystavení průkazů původu jedincům z tohoto spojení.  

 



 

9) Žádost Czech Malinois Clubu týkající se pravosti PP  

Komise pro chov a zdraví na základě žádosti pana Václava Kejře, prezidenta Czech Malinois 

clubu, poskytuje následující informaci. Dle vyjádření laboratoře, která se zabývá ověřováním 

původu psů je velká šance, že lze rozlišit pravost původu nejen po potencionálních matkách, které 

nejsou blízce příbuzné, ale i po otcích, kteří jsou bratři, za předpokladu, že se nejedná o 

jednovaječná dvojčata a za předpokladu použití mezinárodně uznaného panelu mikrosatelitů dle 

ISAG (International society for animal genetics) pro stanovení DNA typu psů.  Je v kompetenci 

klubu nařídit test ověření původu.  

Termín příštího jednání KCHZ je stanoven na 25.10.2010  od 9:00 hod.  

 

Zápis podléhá schválení P ČMKU.  

Zapsala: Ing. Michaela  Přibáňová, Ph.D.  

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

 


