Zápis ze schůze Chovatelské komise
dne 24.11.2012 v Hradci Králové
Přítomní členové CHK:
Blanka Poláčková – PCH pro Groenendaely
Martina Hodková – PCH pro Australské ovčáky
Zuzana Mrňáková – PCH pro Malinoise
Hana Pisarčíková – PCH pro Tervuereny
Další přítomní:
Simona Hurábová – předsedkyně klubu
Marcela Červená – jednatelka klubu
Iva Baráková – výstavní referent klubu
Tereza Horová – předsedkyně RK

1) Porušení řádů členy KCHBO – řešené či k řešení
a) Australský ovčák - Bradová Kateřina
Vrh A z Lišákovy smečky, chov.Kateřina Bradová, štěňata nar. 09.05.2012, kontrola vrhu 27.06.2012,
během kontroly již bylo prodané štěně „Apolenka“. Toto štěně bylo prodáno 26.06.2012, tj. 48.den
věku. Minimální věk pro odběr štěňat je dle ZŘ klubu a ČMKU a platných legislativních norem 50.den.
O zápisové čísla zažádala chovatelka dva dny před KV. Kárné řízení bylo projednané v Kralupech n/L
14.10.2012, chovatelka byla pozvána, ale omluvila se. Udělený trest: zákaz krytí feny Falbala Svěží vítr
(CMKU/AUO/606/09) do konce roku 2013. CHK a Výbor vzal na vědomí rozhodnutí kárné komise.
Předsedkyně KCHBO bude informovat chovatelku.

b) Australský ovčák - Jakub Jurčaga
Chovatel Jakub Jurčana uchovnil v KCHBO svého psa i fenu, již v té době se ptal, zda by mohl vrh po
těchto rodičích fyzicky odchovat v Rusku prostřednictvím KCHBO. Chovateli byl sdělen postup
ohledně dokumentace a kontroly vrhu. Chovatel nakryl svojí fenu dne 11.+13.04.2012. Feně chybělo
platné vyšetření očí dle ZŘ. Vyšetření očí dodal až během březosti feny, ovšem nepocházelo od
certifikovaného veterináře ani nemělo všechny parametry (testy na požadované onemocnění). Po
dohodě s PCH a CHK bylo navrženo chovateli, aby si platné vyšetření doplnil v době, kdy bude
vyšetřovat štěňata. Štěňata se narodila 04.06.2012 v počtu 3 psů a 3 fen. Poté přestal chovatel
komunikovat. PCH jej proto 13.09.2012 kontaktovala s dotazem, co se děje, protože termín pro
zapsání vrhu již končí. Odpověď chovatele 17.09.2012 byla, že vrh zapsali prostřednictvím ruského
klubu. Následně bylo zjištěno na PK ČMKU, že chovatel nepožádal ani o zápisová čísla. Fena byla
vypsaná z české PK dne 28.06.2012 do Ruska. Prostřednictvím KCHBO začal agendu vrhu, není jasné,
zda štěňata mají rodokmeny, chovatel by měl dokázat, že neodchovává štěňata bez PP FCI.
CHK předává případ k řešení na členské schůzi.

c) Belgický ovčák – Miroslav Sklenář
Jargon Vitris Bohemia – pes byl z české PK poprvé vypsán (vystaven exportní PP) 25.10.2012 do
Maďarska. Přesto byl do Maďarské PK zapsán před oficiálním vyvezením z ČR. V době, kdy kryl do ČR,
byl zapsaný v HU a zároveň i v CZ plemenné knize, což je nepřípustné. Vyřešeno na PK.
Podle Zápisního řádu ČMKU bod XIV musí být vystavený exportní PP pro každého vyvezeného
jedince!
Luna Vitris Bohemia – fena byla vystavena na KLV 09.06.2012 výrazně v druhé polovině březosti
(43.den březosti). Fena byla nakrytá dne 28.04.2012 – nahlášeno nechtěné krytí, krycí list vyplněn.
Krytí nebylo avizováno na webu KCHBO prostřednictvím poradce chovu. Fena porodila jedno mrtvé
štěně císařským řezem. Vystavování feny v 2.polovině březosti je v rozporu s Výstavním řádem
ČMKU článek 12 i s etikou chovatele.
Hagar Vitris Bohemia – Hagar byla uchovněná v ČR v roce 2008, následně v roce 2010 vyvezená do
Rakouska, poté změnila majitele v Rakousku, a 22.08.2012 se vrátila zpět do ČR. Během doby, kdy
byla fena zapsaná na cizího majitele v Rakousku odchoval Miroslav Sklenář prostřednictvím KCHBO
na této feně vrh, kde vystupoval jako majitel feny, podepsal si KL, nezažádal o import březí feny či
zapůjčení chovné feny ze zahraničí ani nedodal smlouvu o zapůjčení chovné feny. Po intervenci stran
PK a KCHBO dodatečně dodal smlouvu o zapůjčení chovné feny. Tím byl porušen bod 4.3 Zápisního
řádu KCHBO. CHK souhlasí s vystavením PP pro vrh po feně Hagar Vitris Bohemia.
Na základě všech provinění navrhuje CHK a výbor pozastavení chovu na chovatelem vlastněných a
spoluvlastněných fenách a také prostřednictvím jeho CHS na dobu od 25.11.2012 do 31.12.2013.
Pokud chovatel s trestem nesouhlasí, má právo si vyžádat jednání revizní komise a následné
projednání na členské schůzi KCHBO.

d) Krytí před vystavením krycího listu (KL)
Datum na elektronickém krycím listě se generuje automaticky a každý vygenerovaný KL hlásí systém
poradci chovu, není možné, aby si lidé generovali krycí list až dodatečně po krytí, neboť tím porušují
bod 7.1 Zápisního řádu KCHBO. Možností generování KL vycházíme členům vstříc (mohou si jej
generovat až v den krytí a ušetří za expresní vystavení KL a ušetří i za poštovné), ale není přípustné,
aby se tato situace zneužívala a chovatelé si KL vystavovali ex-post. Pokud si chovatel nemá možnost
KL vytisknout, má stále šanci vyžádat si KL v klasické podobě od PCH a to i s velkým předstihem,
neboť KL (klasický i elektronický) má po dobu nepřerušeného členství chovatele v KCHBO
neomezenou platnost. Není tedy žádná relevantní omluva pro krytí bez KL.
Chovatelka Renata Tvrdá nakryla svojí fenu Madelain Dog Arabat psem Cron de el Segadal 4 dny před
vystavením KL. Jedná se u této chovatelky o opakované provinění. Za porušení ZŘ bod 7.1 navrhuje
CHK a výbor postupovat jako v případě nehlášeného nechtěného krytí, tj. provést DNA ověření
původu štěňatům. Majitelce chovného psa i majitelce chovné feny nařizuje CHK zaplacení pokuty
za krytí bez krycího listu ve výši 500 Kč na účet KCHBO v termínu do 31.12.2012.
Pokud chovatel s trestem nesouhlasí, má právo si vyžádat jednání revizní komise a následné
projednání na členské schůzi KCHBO.
2) Co se zvířaty které nemají čip?
V poslední době jsme se na akcích setkali se psy, které nemají čitelný čip a nemají jiné označení. CHK
diskutovala, jak se s takovým problémem vypořádat.
Pro příště: pokud nebude mít pes čitelný čip nebo tetování, nelze zvíře na PP a PT posoudit. Majitel
má možnost poprosit přítomného veterináře o přečipování na místě a nebo využít nejbližší kliniku.
Pokud má již pes odebrané vzorky DNA vztahující se k původnímu číslu čipu (tetování) a tuto
identifikaci již není možné přečíst, je nutno odebrat další vzorky DNA s novou identifikací.

Chovatelům se důrazně doporučuje dbát na správnou aplikaci čipu u štěňat (veterinář by neměl
aplikovat čip kolmo, po aplikaci by se měl vstup lehce rozmasírovat a znovu zkontrolovat, zda je čip
skutečně pod kůží) a před odběrem štěňat by měli nechat znovu přečíst všechny čipy. Setkáváme se s
tím, že problémy s čipem má několik sourozenců z vrhu, což lze spíš přikládat neodborné aplikaci.

3) Chov na jedincích, kteří jsou spoluvlastnění českým a zahraničním majitelem
Protože FCI i ČMKU již před delší dobou uvolnili pravidla pro chovnost spoluvlastněných zvířat (dřív
musela být taková zvířata chovná ve všech zemích spolumajitelů, dnes již nemusí), zabývala se CHK
otázkou, jak se k této problematice postavit.
Do ZŘ KCHBO navrhuje provést tuto změnu:
Pokud je jedinec spoluvlastněný českým a zahraničním majitelem a je uchovněný v zemi zahraničního
majitele, lze jej v ČR využít v chovu pouze pokud majitelé doloží:
- zdravotní vyšetření požadované v KCHBO v době uchovnění jedince (tj. je-li v době
uchovnění jedince v zahraničí požadováno v ČR např.vyšetření na DLK, musí jej jedinec mít, i
kdyby v zemi spolumajitele vyžadováno nebylo)
- DNA profil
- Průkazné potvrzení že jedinec nemá diskvalifikující vady dle standardu (například bonitační
kartu zahraničního klubu)
V opačném případě je třeba jedince uchovnit i v ČR.

4) Double mating
Double mating, tj. krytí jedné feny během jednoho hárání dvěmi psy je již povoleno FCI a mnoha
členy FCI. Dnes je již běžně využívané v severských zemích, ale třeba i ve Francii.
Smyslem tohoto krytí je využít vrh feny k širšímu genetickému potenciálu a nebo „pojistit“ si březost
v případě inseminace zmraženým semenem.
Ve vrhu se tak mohou narodit štěňata po dvou otcích a skutečné PP dostávají na základě roztřídění
podle DNA testů původu.
Double mating není jednoduchou cestou chovu, ale v určitých případech může být velmi zajímavý. Je
pravděpodobné, že se brzy jeho povolení dostane i do řádů ČMKU.
CHK by měla nastudovat dostupné materiály k double-matingu a připravit podklady pro případné
budoucí změny řádů.

5) Kontroly vrhů
Klub je podle řádu ČMKU zodpovědný za označování nestandardních jedinců, proto jsou kontroly
nezbytné.
HPCH nachystá aktualizaci manuálu pro kontrolory vrhů, která jim bude rozeslána, stejně jako
aktualizaci protokolů, tak aby nedocházelo k opomíjení některých důležitých informací (paspárky,
kýly, zálomky, znaky, ustájení+podestýlky).

6) Zdravotní vyšetření
Martina Hodková sestavila s pomocí erudovaných odborníků způsob, jakým bude uznávána
akreditace laboratoří provádějících genetické testy – viz Příloha 1. Tento materiál bude zveřejněn na
webu KCHBO spolu se seznamem již uznaných laboratoří.
Znovu byla otevřená otázka povinného DLK pro AUO – k projednání na ČS

Problém vyšetřování SA – podle diskuse s odborníky nemá toto vyšetření valného smyslu, je-li
prováděno u ročního zvířete. Toto vyšetření by mělo větší vypovídající schopnost, pokud by se dělalo
u starších zvířat, nebo opakovaně, což ovšem nepřipouští pravidla Veterinární komory.
HPCH bude kontaktovat zástupce VK s dotazem, zda nehodlají pravidla změnit.
V opačném případě je na zvážení ČS zda toto vyšetření zachovat jako povinné, nebo jít cestou sporu
s CMC, který bude řešit zřejmě Komise pro chov a zdraví ČMKU

Dilute gen – v letošním roce se narodil v ČR již druhý vrh BOM, ve kterém byli přítomní „modří“
jedinci. Podle zkušeností ze zahraničí je toto zbarvení je zřejmě způsobeno dilute genem. Štěňata
s dilute „modrou“ barvou mají zelenošedé oči, kouřovou masku a charbonáž. U některých plemen se
dilute barva váže k závažným kožním onemocněním, u BO zatím nemáme dostatek informací. Dilute
barvy jsou u BO diskvalifikující vadou.
KCHBO by rád získal více informací i osvěty, proto se CHK s výborem KCHBO rozhodli:
- zpracovat materiály na web + doporučení
- kontaktovat laboratoře, které jsou schopné provést test na dilute a zjistit podmínky
(prozatím zjištěna možnost provedení testu v laboratořích Vetgen, Healthgene, Antagene,
Laboklin, Animal Genetics Inc.)
- poskytnout dotaci ve výši 700 Kč (pro rok 2013+2014) na genetické vyšetření na barvu pro
psy s „modrou“ barvou, jejich sourozence, rodiče a sourozence rodičů.

Úprava Směrnice 1/2012 – Zdravotní program ve smyslu podpory DNA ověřování původů u celých
vrhů BO a AUO:
Návrh:
Úprava bodu IV – doplnění podbodu:
Chovatelé – členové KCHBO, kteří odchovávají štěňata prostřednictvím KCHBO, mají nárok na slevu
100 Kč z ceny rodokmenu každého zapsaného štěněte, pokud nechají celému vrhu na své náklady
zhotovit DNA ověření původu.
Úprava bodu 7 b) – doplnit, že slevy na rodokmeny štěňat nelze sčítat; doplnit že výsledky DNA
ověření původu mohou být doposlány do 6-ti měs.věku štěňat, formulář se žádostí o refundaci musí
být ale odeslán spolu s PZŠ.

Zapsala Hana Pisarčíková

