Směrnice 1/2010

ZDRAVOTNÍ PROGRAM
Úvod:
Belgický a australský ovčák patří k jedněm z nejméně zdravotně postižených pracovních
plemen. Dysplasií trpí jen velmi malé procento. Také ostatní choroby se vyskytují jen v malém
procentu případů.
Přesto se domníváme, že je vhodné podpořit chovatele a majitele, kteří pro zdraví svého
plemene dělají něco navíc. Z tohoto důvodu se členi klubu KCHBO rozhodli otevřít zdravotní program
na podporu dalších zdravotních vyšetření.
Čím více dostupných zdravotních testů bude psům provedeno, tím lepší budeme mít přehled
o populaci. Cílem není vylučovat jedince, kteří si v testech nepovedou zrovna skvěle, cílem je vyšetřit
co největší část populace tak, aby se následně mohly zpracovat statistické výstupy pro plemeno a
případný plán do budoucnosti.
K dosažení cíle bude použito těchto metod: osvěta, dostupnost informací, dostupnost
vyšetření a finanční motivace majitelů a chovatelů belgického a australského ovčáka.

I. Osvěta
Klub KCHBO bude prostřednictvím svých webových stránek, stejně jako časopisu publikovat
informace týkající se nejrůznějších dědičně podmíněných onemocnění, které by se u belgického a
australského ovčáka mohly vyskytnout. Články budou vždy obsahovat také informace o způsobech
vyšetření týkajících se daného onemocnění, o akreditovaných pracovištích a o průměrných nákladech
na tato vyšetření.

II. Dostupnost informací
Výsledky zdravotních vyšetření psů a fen z ČR budou pravidelně publikovány v klubovém
časopise i v klubové databázi. V časopise budou u výsledku jedince vždy uvedeni i rodiče, v klubové
databázi nejméně 3 generace předků.

III. Dostupnost vyšetření
Nejméně 1x ročně zabezpečí klub veterinárního specialistu na DOV, který bude toto vyšetření
provádět na klubové akci.
Klub bude usilovat o slevy z ceny zdravotních vyšetření pro své členy tam, kde to je možné
(např.hromadný odběr a zasílání vzorků, atd).

IV. Motivace
1) Každý majitel belgického nebo australského ovčáka, bez ohledu na členství v KCHBO, který se
svým psem nebo fenou absolvuje nejméně 2 nepovinná zdravotní vyšetření, může žádat slevu
250 Kč z ceny popisné přehlídky+povahového testu. Tato zdravotní vyšetření musí být platná a
doložená kopiemi protokolů nejpozději ke dni popisné přehlídky+povahového testu.
2) Chovatelé – členové KCHBO, kteří odchovávají štěňata prostřednictvím KCHBO, mají nárok na
slevu 100 Kč z ceny rodokmenu každého zapsaného štěněte, pokud oba rodiče vrhu mají
absolvovaná nejméně 2 nepovinná zdravotní vyšetření. Tato vyšetření musí být platná a doložená
kopiemi protokolů přiložených k Přihlášce k zápisu štěňat.
3) Chovatelé – členové KCHBO, kteří odchovávají štěňata prostřednictvím KCHBO, mají nárok na
slevu 50 Kč z ceny rodokmenu každého štěněte, pokud má jeden rodič vrhu absolvovaná

nejméně 2 nepovinná zdravotní vyšetření. Tato vyšetření musí být platná a doložená kopiemi
protokolů přiložených k Přihlášce k zápisu štěňat.
4) Nepovinná zdravotní vyšetření musí být jedna z vyjmenovaných
a) pro belgické ovčáky
DLK – rentgen na dysplasii loketních kloubů
SA – rentgen na spondylartrózu páteře
OCD – rentgen na osteochondrózu ramen
PL – luxace patelly
DOV – vyšetření na dědičná oční onemocnění
BAER – vyšetření na vrozenou hluchotu
Thyroid – vyšetření na sníženou funkci štítné žlázy
b) pro australské ovčáky
DLK – rentgen na dysplasii loketních kloubů
SA – rentgen na spondylartrózu páteře
OCD – rentgen na osteochondrózu ramen
PL – luxace patelly
BAER – vyšetření na vrozenou hluchotu
Thyroid – vyšetření na sníženou funkci štítné žlázy
DNA test mutace genu MDR1
DNA test mutace genu HSF4
DNA test CEA/CH
DNA test prcd-PRA
Echo-kardiografické vyšetření zaměřené především na Patent Ductus Arteriosus
Krevní test na Pelger-Huet Anomaly
c) ověření původu DNA testem – platí pro belgické i australské ovčáky (ověření původu, nestačí
pouze DNA profil)
V případě DOV je platnost vyšetření omezená na jeden rok, pro uplatnění slevy je třeba doložit
vyšetření DOV provedené jedinci ve věku minimálně 12 měsíců a zároveň ne starší jednoho roku
ke dni popisné přehlídky+povahového testu (v případě žádosti dle čl. IV bodu 1) a nebo ne starší
jednoho roku ke dni krytí, případně provedené během březosti a do 10-ti týdnů věku štěňatpotomků (v případě žádosti dle čl. IV bodu 2 nebo 3).
V případě Thyroidu je platnost vyšetření omezená na jeden rok, pro uplatnění slevy je třeba
doložit vyšetření provedené provedené jedinci ve věku minimálně 12 měsíců a zároveň ne starší
jednoho roku ke dni popisné přehlídky+povahového testu (v případě žádosti dle čl. IV bodu 1) a
nebo ne starší jednoho roku ke dni krytí, případně provedené během březosti a do 10-ti týdnů
věku štěňat-potomků (v případě žádosti dle čl. IV bodu 2 nebo 3).
Ostatní vyšetření mají celoživotní platnost.
Všechna vyšetření musí být provedena akreditovanými pracovišťmi uvedenými v příloze této
směrnice.
Tento seznam může být rozšířen rozhodnutím výboru a chovatelské komise podle aktuální
zdravotní situace v plemeni, vývoje u tuzemských a zahraničních chovatelů, ale i podle výsledků
dlouhodobých studií zaměřených na genetické problémy spojené s chovem psů.

5) Způsob uplatnění slevy:
a) sleva z ceny popisné přehlídky+povahového testu
- majitel má možnost uhradit snížený poplatek, pokud zároveň s přihláškou zašle
požadované dokumenty
- majitel má možnost nárokovat slevu v den konání akce, pokud při uplatnění
slevy doloží požadované dokumenty
- žádat slevu zpětně (tedy po datu konání akce) není možné
b) sleva z ceny rodokmenů štěňat
- chovatel vyplní formulář, kam uvede své číslo účtu. Na základě tohoto
formuláře mu bude po vyzvednutí rodokmenů poukázána sleva z jejich ceny.
Formulář je dostupný na webových stránkách klubu a nebo u příslušného
poradce chovu.
- Formulář musí být zaslán společně s Přihláškou k zápisu. Žádat slevu zpětně
není možné.
- slevy uvedené v odstavci IV., bod 2) a 3) nelze sčítat

Tento zdravotní program je platný od 01.01.2010 do 31.12.2011 a podle potřeby a aktuální situace
může být prodloužen na další roky.

Směrnice byla odsouhlasena výborem KCHBO a následně i potvrzena členskou schůzí dne 13.02.2010
v Hradci Králové.

