
Zápis ze schůze KCHMPP, sekce ČSP 
(hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice 21. 9. 2008) 

 
Úvodem poradce chovu Michal Prokop všechny přítomné jménem KCHMPP přivítal a 
představil sebe a paní Helenu Jeníkovou, předsedkyni KCHMPP.  
 
Následovala prezentace pana MVDr. Michala Čápa o problematice dysplazie kyčelních a 
loketních kloubů (DKK, DKL) a luxace číšek (LP). 
 
Volba delegáta na podzimní Valnou hromadu KCHMPP. Jako delegát za ČSP zvolena 
Kateřina Milbachová (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1). Jako náhradník zvolena Zdeňka 
Vaňurková (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1). 
 
Manželé Milbachovi vyrobili nástěnné kalendáře s tematikou ČSP, každý přítomný obdržel 
exemplář. Další budou k dispozici za 50,- Kč na příštích dvou klubem pořádáných výstavách 
nebo poštou na dobírku. 
 
Prezentace Zdeňky Vaňourkové – hodnocení regenerace a cíle do budoucna, stručná pravidla 
plemenitby. 
 
Diskuze: 
Dotaz paní Mamičové: Kolik je v současnosti strakáčů s epilepsií? 
Odpověď Z.V.: Víme asi o čtyřech, ale jestli jsou nějací nenahlášení, těžko říci. 
 
Dotaz paní Davidové: Jaká je maximální přípustná kohoutková výška psů? 
Odpověď Z.V.: Dle platného standardu 53 cm s povolenou odchylkou 2 cm, tj. 55 cm. 
 
Dotaz pana Halady: Jak docílit, aby se noví majitelé štěňat zapojili do chovu? 
Odpověď od více účastníků: Těžko, chovatel musí majitele přesvědčovat. Situace u jiných 
plemen není lepší, většina zvířat se v chovu neuplatní. 
 
Poznámka paní Bilíkové: Na výstavách se objevuje malý počet psů (samců). Pokud majitel 
chce, aby jeho uchovněný pes kryl, měl by se snažit ho veřejně předvádět. 
 
Poznámka paní Milbachové: Situace u ČSP není tak hrozná oproti jiným plemenům. 
V průměru je z každého vrhu uchovněno 1 – 2 zvířata. Například u apenzelských salašnických 
psů je to v průměru jedno zvíře ze tří vrhů. 
 
Dotaz paní Davidové: Jsou nějací strakáči v zahraničí? 
Odpověď Z.V. a dalších: Ano, 1 pes v USA (Diamant Anibob), pes a fena v Německu 
(Arletka ze Slavičí boudy a Dago Velký dar – oba uchovněni v ČR), dále je několik zvířat na 
Slovensku. 
 
Poznámka paní Dufkové: Na rozdíl od ČR nebo Slovenska, nelze v Německu či Rakousku 
oficiálně chovat neuznaná plemena. Chov možný jedině prostřednictvím českého chovatele. 
Paní Dufková dále vyzývá majitele, aby psy převáděli i ve vyšším věku. Chovatelé by měli 
v tomto směru působit na majitele svých odchovů.  
 
Poznámky paní Hochmanové k předchozí prezentaci: Hnědá barva a dlouhá srst jsou recesivní 
znaky, jejich prosazováním se vytěsňují dominantní (krátká srst, černá barva). Ze svých 
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zkušeností je přesvědčena, že o dlouhosrsté a hnědé není takový zájem. Dále by nemělo být 
prosazováno striktní nespojování regenerátů do určité (např. čtvrté) generace. Je to nutné to 
posuzovat individuálně. Návrh na organizační zajištění toho, aby jeden pes nekryl dvě feny 
těsně po sobě. 
Reakce pana Prokopa a paní Dufkové: Dle předpisů smí pes krýt jednu fenu za jeden 
kalendářní den. Jinak nelze nijak zajistit, aby mezi krytími byl větší odstup, je to záležitostí 
dohody mezi majiteli psa a feny. 
 
Paní Milbachová: Český strakatý pes v současné době nemůže získat tzv. „malý certifikát“, 
který opravňuje k přihlášení zvířete do pracovní třídy na výstavách. Je to proto, že na ČMKU 
není seznam zkoušek z výkonu. Navrhuje poslat na ČMKU žádost se seznamem zkoušek. 
V principu to musí být kterákoliv ze zkoušek zahrnující stopu či obranu. 
Reakce paní Jeníkové a paní Dufkové: ČMKU na popud FCI rozhodla, že u nepracovních 
plemen nebudou nadále certifikáty vystavovány. Vzhledem k tomu, že nespokojených plemen 
(klubů) je více, je možné, že toto rozhodnutí bude přehodnoceno. Můžeme zkusit o to 
požádat, nejlépe po Valné hromadě. 
 
Dana Vaňourková: V červenci došlo ke změně veterinárního zákona – vzteklinu již není třeba 
přeočkovávat striktně po roce, ale po období určeném výrobcem vakcíny (některé vakcíny 
zaručují imunitu na dva nebo i tři roky – lze najít na internetových stránkách komory 
veterinárních lékařů – www.vetkom.cz). 
Reakce paní Milbachové: V propozicích výstav na to bohužel není brán zřetel, vyžaduje se 
stále, aby očkování proti vzteklině nebylo starší jednho roku. 
 
Paní Hochmanová: Od 1. 1. 2009 bude platit nový výstavní řád. Je v něm několik změn 
týkajících se neuznaných plemen, výstavní dnem pro všechna neuznaná plemena bude nadále 
sobota. 
 
Poznámka paní Dufkové: Na výstavy i nadále nesmí hárající feny. 
 
Poradce chovu pan Prokop: Poděkování za účast, rozloučení.  
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