Zápis u e-mailových jednání chovatelské skupiny v období 01.01.-30.06.2012
V průběhu výše uvedeného období projednávala chovatelská komise tyto podněty:

1) Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Dana Přikrylová zažádala o mezivarietní krytí mezi fenou Tervuerena Ulkaine
Unique z Kovárny (Selekce ČR, Champion ČR, Junior Champion ČR a SR, ZZO, ZOP, ZVOP, PT96,
HD A, ED 0/0, DOV prostý – 5/2009 a 6/2011) a polským psem Groenendaela Kaj Donum Cordis
(Selekce ČR, Champion ČR a PL, Junior Champion ČR a PL, InterChampion CIB, IPO1, Obedience
3, Agility 3, PT1, český PT98, HD A, ED 0/0, srdce neg., DOV prostý 6/2008). Pes je genetickým
testem ověřený homozygot. Fena má sytou červenou barvu s plnou maskou.
Pro rok 2011 nebylo ve standardním termínu schváleno žádné mezivarietní krytí. Vzhledem ke
genetickému testu u otce se počítá vrh mezi Groenendaely. V roce 2011 se narodilo 9 vrhů
Groenendaelů, limit pro MV na Groenendaely je 25%, pro rok 2012 to jsou tedy 2 vrhy.
MV krytí pro psa s.Int.Ch. Kaj Donum Cordis a fenu s.Ch. Ulkaine Unique z Kovárny bylo
jednomyslně schváleno. Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu.
Fena byla krytá dne 21.+22.01.2012 a porodila dne 24.03.2012 3 černé psy a 3 černé feny.

2) Stížnost paní Rychtrové
Klub KCHBO obdržel stížnost paní Rychtrové na chování majitele CHS z Lounského chovu,
od kterého si zakoupila štěně-pejska BOM. Tento pejsek neměl ve 4 měsících ještě sestouplá varlata,
chovatel ujišťoval kupující, že to bude v pořádku.
Následně odmítl řešit reklamaci. Na celou transakci neexistuje záznam o předání peněz a
kupující ani dodnes neobdržela rodokmen štěněte.
Klub KCHBO poradil možné cesty řešení sporu (kde největší šance na úspěch je s porušením
chovatelského řádu stran chovatele, když nepředal PP), nicméně vzhledem k tomu, že daný chovatel
není členem KCHBO ani neodchovává přes náš klub, nemůže se v tom KCHBO víc angažovat.

3) Informace o neohlášeném nechtěném překrytí
Klub obdržel informaci od Petry Faitové a podnět od Šárky Pelcové ohledně nenahlášeného
nechtěného překrytí feny Isis Dog Arabat, původně nakryté psem Asky Balpoa, a překryté psem
Kronos Randy Dog.
Paní Faitová přiznala, že coby majitelka Kronose, byla celému překrytí přítomna. Uvědomuje
si, že neohlášením nechtěného překrytí porušila ona, stejně jako chovatelka vrhu paní Renata Tvrdá
chovatelský řád.
Vrh se narodil dne 16.10.2010 v počtu 3 psi + 4 feny, DNA nebylo vrhu provedeno. Pes, který
fenu překryl, navíc již nežije.
Chovatelka celou situaci popírá. Jedná se o tvrzení proti tvrzení.
Celá kauza byla postoupena výboru a kárné komisi. Byly provedeny odběry DNA od
udávaného otce Asky Balpoa a po delší době se klubu podařilo přesvědčit na odběr také majitele
udávané matky Isis Dog Arabat, který s odběrem prvotně nesouhlasil.
Za dané situace (štěňata jsou již více než rok v nových rodinách, PP byly dávno vydány)
navrhuje výbor ověřit DNA těch štěňat, která se budou ucházet o chovnost (majitele dalších štěňat
není jak donutit) a v případě, že původ nebude souhlasit budou z celé kauzy vyvozeny závěry.
Do doby publikace tohoto zápisu byl proveden DNA test u jedné feny z vrhu - Minnesota Perla
Randy Dog, který potvrdil udávaný původ po psu Asky Balpoa a feně Isis Dog Arabat. Další štěňata
zatím nebyla ověřena, není možné potvrdit či vyvrátit informaci paní Faitové.

4) Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Beata Štýbrová zažádala dne 19.3.2012 o mezivarietní krytí mezi fenou
Groenendaela Odetta Deabei (3x CAC, HD A, ED 0/0, PT97). Jako možného psa uvedla
francouzského Samlo de la Terre Aimée (HD A) a s.r. Vasco des Loups de la Foret Sacrée (Sujet
Reccomandé, Brevet Ring, TAN Ch., HD A).
O genetickém založení feny není jistota, Samlo je fauve vyštěpenec z Malinoisů, Vasco je gris
Tervueren.
MV krytí pro psa Samlo nebylo schváleno, protože odporuje současně platným pravidlům
z ČMKU (pro MV nesmí být použit vyštěpenec nebo produkt MV krytí). Krytí feny Odetta Deabei se

psem Vasco des Loups de la Foret Sacrée bylo jednomyslně schváleno. Poplatek za výjimku byl
uhrazen na účet klubu.
Fena byla krytá dne 20.03.2012 a porodila dne 17.05.2012 4 černé psy a 3 černé feny.

5) Úprava obecných pravidel mezivarietního krytí
Díky reglementu FCI č.4/2012 který má nyní klub k dispozici, dostává klub volnější ruce při
mezivarietním krytí u BO. Nebude třeba dodržovat některá striktní pravidla, například nemožnost
použití vyštěpenců nebo produktů MV pro další MV krytí.
Chovatelská komise a výbor KCHBO navrhuje, aby i nadále bylo mezivarietní krytí regulováno
klubem, neboť by mělo být prostředkem pro vylepšení jednotlivých variet a rozšíření krevní základny,
nikoliv prostředkem jak „rychle a levně nakrýt doma na dvoře“.
Mezivarietní krytí tedy i nadále zůstane jako výjimka schvalovaná Chovatelskou komisí
KCHBO s tím, že zažádat o MV může majitel chovné feny kdykoliv až zhruba do doby jednoho roku
před plánovaným krytím, k žádosti přiloží informace o feně a o navrhovaném psu (psech).
Chovatelská komise bude posuzovat:
a)
kvalitu rodičů (tj. především po zdravotní stránce, dále kvalitu exteriérovou a
povahovou, přičemž u pracovních linií se přihlíží více k pracovním výsledkům
jedince, než k exteriéru, který ale stále musí být přiměřeně dobrý).
b)
přínos pro tu kterou varietu (pokud není známo genetické založení rodičů, bude se
přihlížet k přínosu pro obě variety, hlavní slovo ale bude mít přínos pro početně
více ohroženou varietu)
c)
pravděpodobnost narození štěňat srsti, barev, masek a charbonáží které nejsou
ideální nebo které jsou dokonce nežádoucí podle standardu (tedy např. nevhodná
jsou krytí Malinois x Gris Tervueren nebo heterozygotní Groenendael x Tervueren
se silným nadbytkem charbonáže či minimální maskou)
d)
Otevřenost chovatele a poskytování informací jak o rodičích a jejich příbuzných
(sourozenci, předchozí odchovy), tak o vlastním chovu (víc informací = větší
zpětná vazba pro klub)
Pro použití vyštěpenců a nebo produktů mezivarietního krytí se bude brát v úvahu zejména:
a) zda navrhovaným spojením nehrozí narození ne zcela ideálních textur srsti nebo ne zcela
ideálních barev, masek a charbonáží
b) v případě nejasností má CHK právo požádat chovatele, aby nechal na své náklady zhotovit
genetický test na barvy nebo na délku srsti.
Příklad 1: krytí černé homozygotky psem tervuerena, vyštěpeným či pocházejícím z MV, který nemá
ideální masku a charbonáž = akceptovatelné krytí, z vrhu se díky založení matky narodí jen černí
jedinci.
Příklad 2: krytí černé heterozygotky stejným psem = neakceptovatelné krytí, z vrhu se narodí 50%
tervuerenů, kteří zdědí nevhodnou masku a charbonáž po otci a neznámou masku a charbonáž po
matce = velké riziko nevhodné masky a charbonáže
Příklad 3: krytí feny malinoise (pocházejícího ze spojení MAL x TERV s vlohou pro gris) psem
Tervuerena s potencionální vlohou pro gris = neakceptovatelné spojení. Ve vrhu se narodí 50%
malinoisů, jelikož u obou rodičů je vysoká pravděpodobnost že mají vlohu pro gris barvu, mohou být
někteří malinoisové gris, což je nestandardní barva. Spojení může být povoleno, pokud chovatel DNA
testy prokáže, že nejméně jeden rodič je homozygotně založen pro rezavou barvu.
Příklad 4: krytí vyštěpené feny Tervuerena (z Malinois) s minimální ještě akceptovatelnou délkou či
bohatostí srsti psem Groenendaela s minimální ještě akceptovatelnou délkou či bohatostí srsti =
neakceptovatelné spojení, velké riziko černých psů s nevhodnou délkou srsti.

6) Žádost o mezivarietní krytí
Chovatelka Monika Tihelková zažádala dne 1.4.2012 o mezivarietní krytí mezi fenou Orchidea
Black z Kovárny (Champion SK, Champion PL, Junior Champion CZ+SK,
ZZO, ZOP,
Coursing.licence, PT100, HD A, DOV prostý) se psem A’Garry James z JBonda (Champion SK+PL,
Junior Champion SK+PL, GrandChampion SK, PT96/A, HD A, ED 0/0, DOV prostý).
Fena Orchidea má předpoklad být homozygotně založená.
MV krytí pro fenu Orchidea Black z Kovárny a psa A’Garry James z JBonda bylo schváleno.
Pro : Pisarčíková, Mrňáková, Poláčková. Zdržela se: Hodková. Poplatek za výjimku byl uhrazen na
účet klubu.
Dodatečně oba rodiče plánovaného vrhu získali na klubové výstavě Selekci krásy. K datu
vyhotovení zápisu nebyla fena krytá.

7) Kauza nechtěného krytí u paní Baronové
Paní Baronová zažádala na sklonku roku 2011 o legalizaci nechtěného krytí mezi
uchovněným psem Juve Deabei a zatím neuchovněnou fenou Rebekka Deabei. Toto jí bylo
mimořádně umožněno za předpokladu splnění dalších podmínek (viz minulý zápis), zejména
douchovnění matky vrhu a DNA ověření původu celého vrhu.
Paní Baronová s řešením souhlasila, nechala si uznat chráněný název chovatelské stanice,
vyřídila zápisová čísla pro štěňata, nadále však přestala komunikovat jak s klubem, tak s kontrolorem
vrhu. Neproběhla kontrola vrhu, nebylo provedeno DNA ověření původu a mezitím pominula i lhůta
pro zaslání podkladů do plemenné knihy.
Chovatelská komise má za to, že svým rozhodnutím projevila mimořádnou vstřícnost ve
prospěch chovatelky a štěňat, nicméně i ta má své hranice. Jelikož lhůty pro odevzdání dokumentace
k vrhu již proběhly, zároveň neproběhly odběry DNA ani kontrola vrhu (a je nám známo, že minimálně
některá štěňátka jsou již v nových domovech), nebude klub KCHBO nadále ochotný daný vrh zastřešit
a štěňata budou bez průkazů původu.
Chovatelka by o dané situaci měla informovat majitele štěňat.

8) Laboratoře pro DNA testy – pravidla
PCH pro AUO paní Hodková zpracuje manuál k metodice uznávání laboratoří pro genetické
testy na onemocnění AUO.

8) Žádost o legalizaci nechtěného krytí u chovatele pana Sliwky
Chovatel pan Sliwka ohlásil dne 18.04.2012 nechtěné krytí feny Dixie Sarah Moravia se psem
Bad Fany Eciloten. Ke krytí došlo téhož dne. Pes je řádně uchovněný, fena je zrentgenovaná (DKK
0/0, DLK 0/0) a zatím není uchovněná, chovatel měl v plánu jí uchovnit na klubové akci dne
01.05.2012.
Výbor i CHK KCHBO se shodli na následujícím: Štěňatům je možné vystavit PP za
následujících podmínek:
a) fena úspěšně absolvuje uchovnění dne 01.05.2012 (splněno, Chovná fena, 62/66 cm,
PT97/A, mimoř.přednosti: povaha, bez doplňujících poznámek)
b) chovatel s majitelem psa dodatečně vyplní KL (splněno)
c) všem štěňatům bude zhotoveno DNA ověření původu, vzorky se budou odebírat za
přítomnosti klubového kontrolora vrhu
Poplatek za výjimku byl uhrazen na účet klubu.
Ke dni vyhotovení zápisu byla fena uchovněna, byl vystaven a vyplněn krycí list, štěňata byly
označeny, proběhla kontrola vrhu a odběr vzorků DNA.

9) Žádost o legalizaci nechtěného krytí u chovatele paní Pospíchalové
Chovatelka Jitka Pospíchalová oznámila dne 11.05.2012 březost své feny Ra de Alphaville
Bohemia se psem Kondor de Alphaville Bohemia. Jednalo se o nechtěné krytí, které nebylo ohlášeno,
fena není dosud uchovněna a ani zrentgenována. Chovatelka požádala o legalizaci a možnost
vystavení PP štěňatům.
Výbor i CHK KCHBO se shodli na následujícím: Štěňatům je možné vystavit PP za
následujících podmínek:
a) feně bude nejpozději do 4 týdnů po porodu provedeno a vyhodnoceno RTG DKK. Pokud
bude výsledek odpovídat požadavkům Zápisního řádu (max. HD C), bude dále
postupováno takto:
b) chovatelka vyplní dodatečně KL a pošle žádanky o zápisová čísla
c) všem štěňatům bude zhotoveno DNA ověření původu, vzorky se budou odebírat za
přítomnosti klubového kontrolora vrhu
d) fena bude předvedena na nejbližší popisné přehlídce a povahovém testu za účelem
uchovnění.
Pokud vše proběhne v pořádku a fena bude uchovněna, může chovatelka zažádat o vydání
rodokmenů pro štěňátka, které jsou podmíněné uhrazením pokuty ve výši 1000 Kč / zapsané štěně na
účet klubu.
Ke dni vyhotovení zápisu bylo feně vyhotoveno RTG DKK a DLK (HD A, ED 0/0), vydány
zápisová čísla, štěňata byla označena, byly odebrány vzorky DNA a proběhla kontrola vrhu.

10) žádost o povolení odchovu na zapůjčené feně ze zahraničí
Chovatelka Hana Pisarčíková zažádala dne 16.05.2012 o výjimku ze ZŘ – žádost o povolení
odchovu na zapůjčené feně Tervuerena Brixi od Vysokej skaly (HD A, VD, Chovná na Slovensku, fena
vyštěpená z pracovních Malinoisů), kterou se chystá krýt německým psem Tervuerena Armagnac
v.Scathach (HD A, ED 0/0, DOV prostý, VD, IPO3, BgH3, FH1, ÖPO1, několikanásobný účastník MR
Německa v IPO3).
Chovatelská skupina souhlasí v souladu s bodem 4.3 Zápisního řádu se zařazením feny Briti
od Vysokej Skaly do chovu na jeden vrh. Pokud by byla v chovu fena využívána i nadále, je třeba jí
předvést na popisné přehlídce a povahovém testu. Schváleno: pro – Blanka Poláčková, Martina
Hodková, Zuzana Mrňáková; zdržela se: Hana Pisarčíková.
Poplatek za výjimku uhrazen do kasy PCH.
Ke dni vyhotovení zápisu byla fena nakryta psem Armagnac v.Scathach.

11) Žádost o prodloužení chovnosti
Chovatel Vladimír Košťál zažádal dne 7.6.2012 o prodloužení chovnosti pro fenu Lily
z Hückelovy vily (Champion práce ČR, IPO3, ZVV1, ZPS1, FH2, IPO-FH, nekolikanásobný účastník
MČR a ME stopařů, 2x CACIB, HD A, PT100/A), narozenou dne 08.08.2003. Jako krycího psa
navrhuje plemeníka žijícího na Slovensku – Fox von der Schoenen Ecke (IPO3, úč.MS BO, VD, HD
A).
Fena Lily je standardního exteriéru a výborné pracovní povahy a dosud odchovala dosud tři
vrhy po třech různých psech, narozené v letech 2007, 2009 a 2010.
Chovnost feny byla prodloužena na jeden vrh, krytí do data 08.08.2012 uvedeným psem, fena
musí mít zdravotní dobrozdání že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik a v souladu
se ZŘ musí mít provedený DNA profil. Schváleno: pro – Hana Pisarčíková, Blanka Poláčková, proti –
Martina Hodková, zdržela se – Zuzana Mrňáková.

Zapsala: Hana Pisarčíková

