Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.01.2009 – 15.10.2009
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:
1) Prodloužení chovnosti
Dne 23.02.2009 požádal chovatel pan Zdeněk Volný o prodloužení chovnosti pro fenu Kora
z Hückelovy vily. Kora je plnochrupá, s korektním skusem, HD A, zkoušky SchH1, IPO2. Kora
odchovala pět vrhů ve dvou různých chovatelských stanicích po pěti různých psech. V odchovech se
nevyskytly zatím žádné závažné vady.
Chovatel žádal o prodloužení na jeden vrh s využitím jednoho z uvedených psů: Cedrik Astape, Din
z Polytanu, Ixtan von den Lausbuben.
Žádosti bylo vyhověno za předpokladu, že fena bude nakryta nejpozději v den dovršení devátého roku
věku, a že bude příslušnému PCH před krytím dodáno potvrzení veterinárního lékaře, že fenu vyšetřil
a že zdravotní stav feny umožňuje březost bez nadměrných rizik. CHK preferuje využití posledních
dvou jmenovaných psů.
Vzhledem k úmrtí psa Ixtan v.d.Lausbuben (20.6.2009) byl na KL doplněn pes Bichotte van de
Duvetorre, dále má chovatel možnost ještě využít psa Din z Polytanu.
Poplatek za výjimku 500,- Kč byl uhrazen na adresu Poradce chovu pro Malinoise.

2) Žádost o posouzení
Chovatelka Šárka Mikolášková podala žádost o posouzení postupu v případě její fenky Debra Denali
z Henrisaru, která byla uchovněna pro svůj limitní skus na jeden vrh. Následně však byla pokusná
chovnost v řádech KCHBO zrušena a není tedy úplně jasné, jak má chovatelka postupovat, pokud by
chtěla usilovat o možnost na feně odchovat víc, než jeden vrh. K vyjádření byli přizváni i další členové
Výboru a Kontrolní a revizní komise.
Bylo rozhodnuto: Vzhledem k precedensu (fena Quella z Hückelovy vily – absolvovala v roce 2008
PP+PT s tím, že o chovnosti bude rozhodnuto poté, co bude u ní v roce 2009 zkontrolován vývoj
skusu) Vám bude umožněno fenu předvést na jakékoliv akci, kde budou přítomní nejméně dva poradci
chovu KCHBO a jeden rozhodčí s aprobací na Belgické ovčáky. Zde bude pouze hodnocen skus (fena
nemusí již znovu absolvovat PP a PT). Pokud skus bude v rámci standardu korektní, bude feně
změněna chovnost na „Chovný“.
Fena byla předvedena dne 10.10.2009 a bylo konstatováno, že její skus se ustálil jako klešťový se
dvěmi středními řezáky v mírném náznaku předkusu. Fena je v souladu s předchozím rozhodnutím
Chovná bez omezení.

3) Nechtěné krytí a žádost o vystavení PP
Dne 09.04.2009 požádala chovatelka B.Štýbrová o vystavení PP pro štěňata z nechtěného krytí mezi
fenou Tervuerena Angie de la Terre Sauvage a psem Groenendaela Lupo Deabei. Pes nakryl
uvedenou fenu dne 06.03.2009 v průběhu hárání s abnormálními hodnotami progesteronu.
09.04.2009 byla fena shledána březí při ultrazvukovém vyšetření.
Vzhledem k tomu, že při dalším UZ vyšetření nebyla březost potvrzena, nebyl případ dále řešen.

4) Žádost o náhradního psa pro mezivarietní krytí
Dne 09.06.2009 požádala chovatelka B.Štýbrová o rozšíření výběru krycích psů na fenu T.s.Ch.Ysel
Comme Un Reve Noir ve schváleném mezivarietním krytí. V původní žádosti byl uveden pes Domburg
In Demand, který se nachází v Holandsku. Chovatelka udává jako důvod nečekaně vysoký vzestup
progesteronu a doporučení veterináře krýt do několika málo hodin a jako náhradního psa žádá
tervuerena Maiko Deabei. Vzhledem k faktu, že Maiko je pes korektního exteriéru i povahy a zdraví
(plnochrupý, nůžkový skus, HD A, ED 0/0, PT94/A) a že na tuto fenu bylo pro letošní rok již MV krytí
schváleno, bylo žádosti vyhověno.
Poplatek za vyjímku 500,- Kč byl uhrazen na účet klubu

5) Žádost o mezivarietní krytí pro fenu Laekenoise Ciuna od Suché hory
Fenka Ciuna splnila poslední podmínky chovnosti dne 22.05.2009 absolvováním RTG DKK. Ciuna je
výstavně úspěšná fena (Champion, Junior Champion), PT 88/A, HD A, ED 0/0, DOV prostá. Vzhledem
k tomu, že byla uchovněna až letos, nemohla vloni žádat o mezivarietní vrh. Po důkladné diskusi

chovatelky s poradcem chovu bylo konstatováno, že by pro fenku byl přínosnější mezivarietní vrh
s nepříbuzným malinoisem, než krytí se psem sice stejné variety, ale příbuzným. Jelikož je fena již 4
roky stará, nechtěla chovatelka s prvním vrhem otálet.
Vzhledem k faktu, že poslední vrh Laekenois se v ČR narodil právě před 4-mi lety a že stav populace
této variety je kritický, rozhodla se chovatelská komise nevyžadovat standardní postup při žádosti o
mezivarietní krytí (tj.žádat rok dopředu) a souhlasila s mezivarietním krytím se psem Malinoise
CICERO Vitris Bohemia (Int.Champion, Champion, ÖPO3, BGH2, FH1, GH1, RH-TA, HD A, ED 0/0).
Vrh bude odchován na CHS chovatelky Ciuny – od Suché Hory (Hana Frimmelová).
Poplatek za vyjímku byl uhrazen převodem na účet klubu.

6) Žádost o posouzení skusu u feny Qella z Hückelovy vily
Majitel feny zažádal v souladu s výsledkem bonitace této feny o posouzení skusu. Fena byla
předvedena na MVP Brno (27.6.2009), kde byla prohlédnuta PCH pro Malinois Zuzanou Mrňákovou,
HPCH Hanou Pisarčíkovou a dvěmi mezinár.rozhodčími Evou Hájkovou a Alexandrou Grygarovou.
Bylo konstatováno, že skus feny zůstává i po čtrnácti měsících stejný, tedy – klešťový s kontaktním
předkusem na I2+I3 vlevo. Fena Qella z Hückelovy vily byla uznána chovnou, s poznámkou, že krytí
je možné pouze psem s nůžkovým skusem a výhradně po dohodě s PCH. Výsledek by zapsán feně
do PP.

7) Nařízení DNA testů paternity pro vrh A – Ranč Carissa
Chovatelka Hana Kosáková nahlásila porod feny Po-Po v.Haus Penz dne 22.05.2009. Jednalo se o
52.den březosti - dle odborníků není možné, aby se v tomto věku narodila plně vyvinutá štěňátka.
Chovatelka udala, že fena byla před krytím ustájená u jiného chovatele a že si žádného jiného krytí
není vědoma. Proto byly nařízené testy paternity na ověření, zda je vrh skutečně potomkem
udávaného otce.
Odběry vzorků byly provedeny při kontrole vrhu dne 10.7.2009 za přítomnosti chovatelky Hany
Kosákové a veterinářky MVDr. Blanky Tešnarové a PCH Zuzany Mrňákové a o den později 11.7.2009
byly odeslány poštou do laboratoře GenService Brno. Dle výsledků jsou udávaní rodiče skutečnými
rodiči vrhu.

8) Prodloužení výjimky udělené předsednictvem ČMKU na spojování dvou jedinců ZReg u AO
V roce 2004 KCHBO za podpory KCHMPP požádal ČMKU o udělení výjimky a umožnění spojování
dvou jedinců zapsaných ve Zvláštním registru. Naší žádosti bylo vyhověno a dne 17.2.2005 byla
předsednictvem schválena výjimka na dobu 5-ti let.
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Celkem bylo využito 32 krycích psů. Z toho bylo 15 zapsáno v PK, 16 zapsáno v ZReg a 1x PReg.
Těchto 15 krycích psů bylo otci celkem 40 vrhů. Z toho jeden pes je otcem 15-ti vrhů (22%
z celkového počtu vrhů), dva 4 vrhů, jeden tří vrhů a dva dvou vrhů. Zbytek byl využit jen jedenkrát.
Vzhledem k tomu, že spojení ZReg x ZReg tvoří v průměru 30% spojení (započítáme-li i spojení ZReg
x PReg je to 39%) a s přihlédnutím k faktu, že jeden pes zapsaný v PK byl otcem 22% vrhů (příčina
nám není známa, protože všechny jeho vrhy byly uskutečněny ve druhém klubu a nepovažujeme to za

přínosné z chovatelského hlediska vzhledem k ne příliš velké genetické základně v ČR a také ke
„skladbě“ krytých fen) budeme ČMKU žádat o prodloužení této výjimky.

9) Žádost o import březí feny
Dne 16.07.2009 se pan Ari Ravel obrátil na chovatelskou komisi KCHBO s dotazem, jak má dále
postupovat. Chovatel zakoupil chovnou fenu Malinois Toska v.d.Waldfeenhohe z Rakouska. Protože
fena byla chovná v Rakousku a nový majitel nevěděl, že to neznamená automaticky chovnost v ČR,
nakryl jí svým chovným psem Kukay´s Zicko. Nyní by rád dal věci do pořádku.
Chovatel doložil doklady, ze kterých vyplývá, že fena je řádně uchovněná v Rakousku, má rakouský
test povahy, provedené vyšetření na DKK s výsledkem HD A, složenou zkoušku BgH2 a má titul
res.CAC z klubové výstavy Rakouska. Fena je plnochrupá s nůžkovým skusem a nemá vylučující
vady dle standardu (ověřeno kontrolou feny zástupcem CHK).
Chovatelská komise souhlasí s odchováním jednoho vrhu na této feně. Pokud by měla být fena dále
využívána v chovu v ČR, je třeba jí předvést na popisné přehlídce a povahovém testu.
Fena dne 14.8.2009 porodila 1P+2F.
Za pozdní nahlášení krytí feny bude udělena pokuta ve výši 1000,-Kč za každé zapsané štěně.
Poplatek za výjimku 500,- Kč byl uhrazen na adresu Poradce chovu pro Malinoise

10) Žádost o náhradního psa pro mezivarietní krytí
Dne 02.10.2009 požádala chovatelka H.Pisarčíková o rozšíření výběru krycích psů na fenu
s.Ch.Eclaire Black z Kovárny ve schváleném mezivarietním krytí. V původní žádosti byl uveden pes
s.r. Int.Ch.V´Izmir du Puy d´Aura z Francie. Bohužel po tomto psu nezabřezlo několik fen včetně
Eclaire. Jelikož jsou feně již 4 roky a ještě neměla štěňata, a jelikož již hárá a do předpokládané doby
krytí nebude možné znát výsledky dalšího krytí V´Izmira, požádala chovatelka o výměnu krycího psa
za tervuerena Int.Ch.Zealous Juvell z Kovárny (plnochrupý, nůžkový skus, HD A, ED 0/0, DOV prostý,
PT100/A/O1,1P, IPO3, VPG2, FPr2, ZPU2, LA1, Ob1, InterChampion, Champion CZ, SK,
KCHBO,…). Vzhledem ke kvalitám psa a k faktu, že na Eclaire bylo pro letošní rok již MV krytí
schváleno, bylo žádosti vyhověno. (paní Pisarčíková se hlasování nezúčastnila)
Poplatek za vyjímku 500,- Kč byl uhrazen do pokladny poradce.

Zapsala: Hana Pisarčíková

