
Zápis ze schůze KCHMPP, sekce ČSP (hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice, 13. 5. 
2007) 
Za KCHMPP přítomni: pan Michal Prokop, poradce chovu ČSP; paní Helena Jeníková, 
předsedkyně klubu 
 
1) Poradce chovu Michal Prokop: Představení, uvítání 
 
2) Změna standardu plemene 
Zdeňka Vaňourková: Prezentace ke změně standardu plemene 
Důvod změny standardu - původní neodpovídal vzoru FCI (ČMKU), nedostatečně 
popisoval některé tělesné partie, neodpovídala kohoutková výška, chybělo uvedení 
nedostatků a vylučujících vad 
V prezentaci byly představeny jednotlivé body návrhu nového standardu, ilustrační 
obrázky a fotografie. 
Na základě následující diskuze byla upravena a odhlasována kohoutková výška (psi 45 – 
53 cm, feny 43 – 51 cm s tolerancí ±2 cm) a na návrh paní ing. Slavíkové doplněna 
definice zbarvení. 
Hlasování o novém znění standardu: PRO: 24, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 2. Návrh byl 
přijat. 
Michal Prokop: Standard bude v odsouhlaseném znění odeslán ke schválení Standardní 
komisi ČMKU. 
Helena Jeníková: Upozornění, že po nedávných volbách nemá ČMKU ještě stanovené 
jednotlivé komise, takže je možné zdržení ze strany ČMKU. 
 
3) Nová povinnost RTG DKK a vyšetření luxace čéšek pro zařazení do chovu 
Michal Prokop: Omluva, že tato povinnost nebyla zveřejněna ve Zpravodaji 
Zdeňka Vaňourková: Prezentace o DKK a luxaci čéšek 
Seznam certifikovaných veterinářů pro hodnocení RTG DKK a pro vyšetřování luxace 
čéšek je k dispozici na stránkách Komory veterinárních lékařů ČR (www.vetkom.cz) a 
rovněž na stránkách KCHMPP (www.kchmpp.cz). 
Diskuze o posuzování RTG DKK, dva protichůdné názory: Všechny snímky bude 
posuzovat jeden vybraný veterinář/Posuzovat bude kterýkoliv certifikovaný veterinář dle 
výběru chovatele. 
Hlasování o možnosti libovolného veterináře dle volby chovatele: PRO: 6, PROTI: 16, 
ZDRŽEL SE: 1 
Hlasování o určení jediného veterináře pro posuzování DKK všech strakáčů: PRO: 16, 
PROTI: 6, ZDRŽEL SE: 1 
Návrh paní Hochmanové, aby vybraným lékařem byl MVDr. Čáp: PRO: 17, PROTI: 2, 
ZDRŽELO SE: 5 
Bylo odsouhlaseno, že všechny RTG snímky DKK pro zařazení do chovu bude 
posuzovat MVDr. Michal Čáp (Veterinární klinika pro malá zvířata, Kolmá 12, 190 00   
Praha 9, www.veterina-info.cz/klinika.htm) 
Michal Prokop: Klub podepíše s Dr. Čápem smlouvu, pak to bude zveřejněno 
chovatelům. 
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4) Zděňka Vaňourková: Přehled loňských odchovů, meziroční koeficient příbuzenské 
plemenitby, hodnocení regenerace plemene 
 
5) Krycí list, Přihláška vrhu, členství 
Michal Prokop: Upozorňuje na správné vyplňování formulářů a včasné odesílání poradci 
chovu. Platnost krycích listů bude pouze 6 měsíců od vystavení (psi uvedení v krycím 
listě určité feny nemohou totiž být po dobu platnosti tohoto krycího listu nabízeni jiným 
fenám). Při krytí feny na počátku kalendářního roku s krycím listem vystaveným v 
předchozím roce je třeba si ověřit členství majitele psa. Krýt lze pouze psem v majetku 
člena KCHMPP. 
Členství v KCHMPP je nutné každoročně obnovovat, nestačí jen zaplacení příspěvků, je 
nutné i každoroční vyplnění a odeslání evidenční karty člena. 
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