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vydán 26.10.2011 
 
 
Úvodník 
 
Dostává se k vám jedenácté vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat 
majitele a příznivce strakáčů o proběhlých a plánovaných událostech. Všechny uvedené 
informace lze najít na internetu, zejména na stránkách www.strakaci.cz a webech 
jednotlivých strakáčů a chovatelských stanic, zde je vše pouze shrnuté na jednom místě. 
 
 
Tento e-zpravodaj by měl být pro nás o nás, takže pište, foťte a posílejte. ☺ 

 
 

Katka Milbachová 
chov. st. Dakam 
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Narozené vrhy 
 
S z Česlova nar. 1.7.2011 m. Flame z Česlova 
 4 psi / 3 feny o. Atis z Luční ulice 
   
A Fiškulín nar. 23.7.2011 m. Anuška Zlatíčko 
 1 pes o. Achil Koriolan 
   
C Vrtichvost z Usedlosti nar. 27.7.2011 m. Bazalka Vrtichvost z Usedlosti 
 3 psi o. Drápek Velký dar 
   
P Červený muškát nar. 17.8.2011 m. Albínka Barunidlo 
 3 psi / 3 feny o. Drápek Velký dar 
   
A LeaWil nar. 8.9.2011 m. Cíněnka Strakatý samet 
 2 psi / 2 feny o. Barbero Rubínový květ 
   
A von Podprůhon nar. 1.10.2011 m. Callie Rubínový květ 
 4 psi / 4 feny o. Dix Prosmycký dvůr 
   
A z Topolové ulice nar. 9.10.2011 m. Cassiope Rubínový květ 
 4 psi / 3 feny o. Arnold Velký dar 
   

 
C Vrtichvost z Usedlosti 
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Výsledky výstav 

 
27.8.2011 Interdog Bohemia Mladá Boleslav 
posuzovala: Zdeňka Holmerová  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mladých Epos Dakam V1, CAJC 

    Feryn Strakatý samet V2 

  mezitřída Dareba Dakam V1, CAC 

  otevřená Baron z Luční ulice VD1 

  vítězů A Však Czech Originál V1 

  veteránů Chuligán Tabat V1 

Feny mladých Amanda Pharlap V1, CAJC, BOJ 

  mezitřída Elita Dakam V1, CAC, BOB 

    Elvíra Strakatý samet V2, rez. CAC 

  otevřená Dela Strakatý samet VD2 

    Cikorka Strakatý samet V1, CAC 

  šampionů Bela z Luční ulice VD2 

    Cakramente Asi Czech Originál VD1 

  veteránů Barbucha Tyrkys V1, BOV 
  
  
17.9.2011 Moravskoslezská národní výstava psů Brno 
posuzoval: Otakar Vondrouš  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi veteránů Cínek Anibob V1, BOV 

Feny štěňat Ajuška Bonasa Sorbus VN1 

  dorost Fimfárum Asi Czech Originál VN1 

  mezitřída Angela Pharlap V1, CAC 

  vítězů Ida z Česlova V1, CAC, NV, BOB, 5. BIG 
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8.10.2011 MVP České Budějovice 
posuzoval: Leoš Jančík  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi mezitřída Epos Dakam V1, CAC 

  otevřená Chejža Libachar V1, CAC, BOB 

  šampionů Buck ze Strakatého kožíšku V1, CAC 

  veteránů Cínek Anibob V2 

    Janek Červený muškát V1, BOV 

Feny mezitřída Elita dakam nepřítomna 

  otevřená Fanka z Majklovy zahrady V2 

    Dela Strakatý samet V1 

    Amálka Berkast V3 

  šampionů Atina z Luční ulice nepřítomna 
  
 
15.10.2011 SV s CAC Mladá Boleslav 
posuzoval: Miloslav Václavík  
Výsledky Třída Jméno Titul 

Psi dorost Alex z Kraje Thurn Taxisů VN1 

    Argo z Kraje Thurn Taxisů VN2 

  mladých Feryn Strakatý samet V1 

  mezitřída Dehet Dakam VD2 

    Epos Dakam V1, CAC 

  otevřená Filigrán Rubínový květ D 

    Profík z Česlova D 

  vítězů A Však Czech Originál V1, CAC, VSV, BOB, BIS 

  veteránů Janek Červený muškát V1, BOV, nej. veterán výstavy 
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... pokračování SV Mladá Boleslav 
Feny dorost Adélka ze Strakatého dvorku VN1 

    Akira od Libota nepřítomna 

    Andělka ze Strakatého dvorku VN2 

  mladých Otylka Červený muškát VD1 

  mezitřída Amanda Pharlap D 

    Capka ze Strakatého kožíšku D 

    Drnda Dakam D 

    Elvíra Strakatý samet V2, rez. CAC 

    Eniky Beniky Czech Originál V1, CAC, VSV 

  otevřená Adélka Barunidlo VD3 

    Amálka Berkast D 

    Apolenka Barunidlo VD1 

    Batistuta Strakatý samet VD2 

  vítězů Bela z Luční ulice V1, CAC 

    Cakramente Asi Czech Originál V2 

    Dela Strakatý samet VD4 

    Koketka z Česlova VD3 

  veteránů Barbucha Tyrkys V1 

  čestná Berenika Strakatý samet V 

  

 
Eniky Beniky CO - VSV, A Však CO - VSV, BOB, BIS, Janek ČM - nej. veterán výstavy 
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Průběžné výsledky soutěže "Pes roku 2011" 
 
po SV Mladá Boleslav 
 
Pes roku 2011  
1. A Však Czech Originál 123 bodů 
2. Cink Cink Asi Czech Originál 52 bodů 
3. Buck ze Strakatého kožíšku 28 bodů 
  
Fena roku 2011  
1. Ida z Česlova 110 bodů 
2. Elita Dakam 58 bodů 
3. Baxy Boramo Sole 54 bodů 
  
Veterán roku 2011  
1. Cínek Anibob 22 bodů 
  
Chovatelská stanice roku 2011  
1. Czech Originál 193 bodů 
2. Strakatý samet 183 bodů 
3. z Česlova 116 bodů 
  
Pracovní pes roku 2011  
1. Janek Červený muškát 34,5 bodů 
2. Fanka z Majklovy zahrady 24,5 bodů 
3.-4. A Však Czech Originál 15 bodů 
3.-4. Buck ze Strakatého kožíšku 15 bodů 
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Složené zkoušky, výstavní tituly 
 
 

Cmunda Dakam 
 

složila zkoušku ZOP 
 

majitelkou je Tereza Vandrovcová 
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Nové webovky 
 

Gala Ajeje Czech Originál 
http://strakatalariska.webnode.cz/ 

 
Albert ze Strakatého dvorku 

http://csp-edik.webnode.cz/ 
 

chov. st. von Podprůhon 
http://vonpodpruhon.webnode.cz/ 

 
bylo znovu zprovozněno strakaté fórum 

http://www.strakaci.sk/forum/ 
 

 
 

vše o plemeni 
www.strakaci.cz 

 
plemenitba 

http://bylztrpce.borec.cz/ 
 

klubové stránky 
www.kchmpp.cz 
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Výsledky bonitace 
15.10.2011 v Ml. Boleslavi 
 

Capka ze Strakatého 
kožíšku 
* 10.2.2010 
 
 
kohoutková výška: 51 cm 
skus: nůžkový 
chrup:  plnochrupá 
srst: černožlutobílá krátká 
 
DKK 0/1 
LP 0/0 

 

 
 

Poslední letošní bonitace se koná při výstavě neuznaných plemen 12.11. v Ml. Boleslavi 
Přihlášky posílejte poradkyni chovu nejpozději 14 dní před bonitací. 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        1111111111111111////////22222222000000001111111111111111        
        

- 10 - 

Zajímavost 
 
Informace o malém münsterlandském ohaři, který byl použit pro regeneraci chovu. Kryl 
Bělku Libachar, vrh B Červený muškát, narozen 29.6.1996, v chovu působil jen Boby 
Červený muškát. Po Donovi je v současné době 5 generací čítajících celkem 122 
potomků. 
 
 
 
Don z Levíku, reg. ČLP 7676/98 
DKK 0/0 
narozen 11.7.1996, stále žije, Rakousko 
výška: 54 cm 
skus: nůžkový, plnochrupý 
tituly:  V3 
 
 
 
 
 
zkoušky: I.c. PZ I.c. SZVP I.c. (vítěz) LZ I.c. (vítěz) VZ I.c. (vítěz-nominace na MRK) 
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2. setkání českých strakatých psů nezklamalo 
 
Během druhého zářijového víkendu se sešli čeští strakatí psi a jejich majitelé na historicky 
druhém setkání. Konalo se tentokrát v Moravsko-slezském kraji, na kraji vojenského 
újezdu Libavá u Spálovského mlýna. 
 
Den prvý 
Účastníci se povětšinou sjeli již v pátek večer. Čekalo je několik nezbytných úředních 
formalit: prokázat, že pes je očkován, zaplatit a dostat dárky. Tentokrát organizátorky 
vymyslely úžasné kožené vodítko s vyraženým nápisem Český strakatý pes a k němu 
ladící přívěsek na klíče. Následovalo ubytování v chatičkách a velké psí lítání na pozemku 
před nimi. Několik dobrovolníků mezitím nosilo dříví na večerní táborák. Psi byli v 
pohodě, vyceněných zubů a ohrnutých pysků bylo minimálně a pokud se objevily, 
majitelé vše bez problémů ukočírovali. Jídlo bylo zajištěné v nedaleké restauraci Maria 
Skála, takže nás čekala malá procházka a pak dobrá večeře. Psi tentokrát (loni to šlo) 
nemohli do jídelní místnosti, tak jsme povětšinou jedli u venkovních stolů. 
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Po návratu následoval oheň s přivítáním, opékaly se špekáčky (tentokrát se jich nezmocnil 
žádný pes), hrálo na kytaru a zpívalo. Těšili jsme se na další den a poměrně brzy zalezli 
do chatiček spát. 
 

Den druhý 
Ráno po snídani 
jsme si vyzkoušeli 
coursing. Většina 
pejsků pochopila 
princip hned a 
vesele se hnala za 
střapcem. Postupně 
si běh vyzkoušeli 
všichni, někteří i běh 
v páru. Ostatní zatím 
dělali obecenstvo, 
nebo se vydali podél 
Odry na procházku. 
 

Odpolední program začal agiliťáckou dráhou. Rozdělili jsme se na dvě skupiny – ti kdo 
zatím agi nikdy nedělali a ti kdo už něco málo znají. První skupina byla o poznání větší, 
ale všichni pejsci si vyzkoušeli skočky a proběhnutí tunelem a většina slavila úspěch.  
Program pokračoval ukázkou výcviku – Lusk, Buck, Cathy, Nella a Antonie (spolu s 
páníčky) předvedli ukázky poslušnosti, Nella se Zuzkou pak přidaly ještě ukázku 
obedience. 
 
V druhé části odpoledne 
jsme se opět rozdělili do 
dvou skupin – jedna si 
povídala (a zkoušela) s 
Verčou o práci s klikrem, 
druhá s Katkou, Danou a 
Liborem trénovali, jak 
předvádět psa na výstavě. 
Dozvěděli jsme se přitom 
spoustu praktických 
drobností, které se v 
příručkách nepíšou, ale při 
samotném výcviku či na 
výstavě dost pomohou. 
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Z plánovaného výletu 
nakonec nebylo nic – 
prostě jsme nestíhali. 
Po večeři jsme se 
sešli v klubovně a 
strakáčka Bella s 
chlupatou naháčkou  
a kraťanda nám 
ukázaly jak pracují s 
postiženými dětmi v 
rámci canisterapie. 
Strakáči jsou prostě 
vhodní na všechno.  
Dana nám potom 
povídala o chovu 
strakáčů a o spoustě 
zajímavostech z 
nedávné historie. Diskuse se táhla do pozdních hodin a tak jsme postupně trousili spát. Na 
druhou část povídání o klikru už čas nezbyl, ale avizovaná lahvinka vína své místo našla. 
 
Den třetí 

 
 
V neděli ráno nás čekal veselý závod ala agility nazvaný "Opičí dráha". Soutěžilo se na 
čas v kategorii štěňat a dospělých a nutno podotknout, že u mnohých dvojic byl slabším 
článkem páníček. Úkolem bylo překonat dvě skokové překážky, tunel, oběhnout stojící 
překážku a zase zpět. 



SSSSSSSSttttttttrrrrrrrraaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaattttttttýýýýýýýý        eeeeeeee--------zzzzzzzzpppppppprrrrrrrraaaaaaaavvvvvvvvooooooooddddddddaaaaaaaajjjjjjjj        1111111111111111////////22222222000000001111111111111111        
        

- 14 - 

V kategorii štěňat nakonec zvítězil Alex z Kraje Thurn Taxisů, na druhém místě se 
umístila Amálka ze Strakatého dvorku a na třetím Jack Russell Teriér. 
 

 
 
V kategorii dospělých vyhrála Duha Dakam, druhé místo vybojoval Pepino Anibob a třetí 
Atina z Luční ulice. Všichni ocenění dostali spoustu cen - pamlsky, salámy pro pejsky, 
hračky a knížky. 
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Pak následovalo měření psů. 
Získal se tak základ 
důležitých údajů pro 
budoucnost plemene. Ne 
všem psům se měření zdálo 
jako prima atrakce, ale když 
zjistili, že krejčovský metr 
není ani zdaleka stejné 
příkoří jako kapky do uší či 
sprej proti blechám, nechali 
si tlapky a čumáky změřit 
celkem v klidu. Měřila se 
délka přední nohy, obvod 
nadprstí, délka hlavy, 
čenichu, mozkovny, ucha, 
hloubka hrudníku a dále se 

počítaly zuby. Malinko horší to bylo s měřením kohoutkové výšky. Někteří jedinci prostě 
kovovou tyč u tlapek a na hřbetě odmítali strpět. Nicméně všichni se nechali nakonec 
přesvědčit a tak se páníčci mohli dozvědět orientační výšku psa. Nakonec nás čekalo 
vyhlášení výsledků celovíkendové ankety o nejsympatičtějšího strakáče setkání. 
Hlasovalo se anonymně prostřednictvím lístků, které jsme dostali hned na začátku akce. 
Nejvíc hlasů získal Epos Dakam, druhý skončil Argo z Kraje Thurn Taxisů a třetí Duha 
Dakam. Kromě spousty věcných dárků a knížek dostali ocenění sympaťáci navíc i 
upomínkové talíře. 
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A domů… 
Na závěr nezbývá než opět velmi poděkovat 
organizátorkám celé akce Petře a Verče. Setkání 
bylo ohromné, atmosféra senzační, všichni přátelští 
a s programem, ve kterém si mnozí majitelé 
strakáčů mohli vyzkoušet i aktivity, které dosud 
znali jen z vyprávění. 
 
Statistiky: 
Celkem se na setkání sešlo cca 60 strakáčů 
a asi 15 ostatních chlupatců 
Doprovázelo je cca 120 majitelů 
Nejmladší účastník: Appia Amorevita (4 měsíce) 
Nejstarší účastník: Ambrož Chneska (12,5 let) 
Nejvzdálenější účastník: smečka Dakam (488 km) 
Nejpočetněji zastoupená chov. st.: 
od Libota a z Luční ulice (4 odchovanci) 
 
 

 
 
Použité a spousty dalších fotek najdete na stránkách http://www.setkanistrakacu.ic.cz/ 
 

Jolana Nováková, Katka Milbachová 
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Povídání o setkání strakáčů 2011 
Naší strakatici Arnyce Tabat již táhne na sedmnáctý rok a před dříve tak oblíbenými 
akčními sporty dává přednost gaučingu. Proto jsem jí na druhý ročník setkání strakáčů 
s sebou nevzala. Aby jí to nebylo líto, tak jsem jí o něm vyprávěla na dobrou noc:  
 
"Milá Arny, kdybys byla o 15 let mladší, to by sis užila. Víš, teď už to není jako za tvého 
mládí, kdy jsme všechny tvé příbuzné mohli spočítat na prstech. Představ si, že letos se 
sešlo kolem pětapadesáti strakáčů s asi stotřiceti dvounožci. Byl se tam podívat i tvůj syn, 
Ambrož Chneska, co mu doma říkají Andy. Už je mu jedenáct, ale pořád je to chlapík. 
Možná se od něj konečně dočkáš vnoučat, jedné fenečce i její majitelce se moc líbil. 
 
Vzpomínáš si na Dáju, tedy Dášu Libachar? Potkávala ses s ní ve výstavních kruzích. Tak 
ta už je taky v důchodu a taky poslala na setkání jen paničku.      
 
Byla tam veliká louka, na které se dalo krásně řádit. Část louky zabíraly překážky agility, 
byly modernější než za tvého mládí a tvoji příbuzní je zdolávali stejně rychle a šikovně 
jako kdysi ty. Pamatuješ, jak ráda jsi honila střapec na provázku? Tak to je teď oficiální 
psí sport. Coursing se jmenuje. Určitě by tě nadchnul, se střapcem nikdo totiž neběhá po 
louce, ale táhne ho naviják. A to je panečku rychlost! A jak umí kličkovat!  
 
Když jsme my dvounožci dostali hlad, šli jsme do nedaleké restaurace. Psíci sice nesměli 
dovnitř, ale jíst se dalo i venku a někteří dostali pod stolem tajně vylízat talíř (rozuměj, 
aby to paní servírka neviděla, oni v té restauraci neměli rádi pejsky). Vedle restaurace 
vytékal ze skály pramen, prý zázračný. Vůbec tě nemusí mrzet, žes ho neochutnala. Já 
jsem to udělala a žádný zázrak se nestal. Zato bys určitě ochutnala vodu z říčky Odry, ve 
které by ses jistě i vykoupala. Nezlobila bych se, protože bylo krásné počasí a při hrátkách 
s ostatními strakáči by ti kožich rychle uschnul. 
 
Večer bych tě ale do vody už nepustila, noci byly opravdu chladné. Spala bys se mnou ve 
spacáku, krásně bys hřála a na rozdíl od elektrických přímotopů bys nevyhodila ani 
jednou jistič. Ráno byla zima, tu ty nesnášíš, takže bych tě musela z vyhřátého spacáku 
jako vždycky vysypat násilím. Ale jakmile se přes kopec přehouplo sluníčko, hned bylo 
veseleji (i tepleji). A mohlo se zase běhat a řádit. 
 
Náramnou legrací bylo focení. Asi tě nepřekvapí, že udělat společné foto několika 
strakáčů v klidu bylo prakticky nemožné. Zato kdo chtěl fotit akční snímky, přišel si na 
své. Strakáči jsou prostě sportovci a ne nějaké "hérečky", aby se nakrucovali a pózovali 
fotografům. 
 
Někteří strakáči vyhráli různé ceny. Některé byly k jídlu nebo na hraní, to se pejskům 
líbilo. Jiné byly ke čtení, a to se zase líbilo páníčkům. Všichni dostali kožená vodítka s 
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nápisem "český strakatý pes" a pamětní kožený přívěsek. Já jsem pro tebe taky jeden 
dostala, pověsím ti ho na pelíšek. 
 
Když to v neděli odpoledne všechno skončilo, pesani byli naloženi do aut a unaveni a 
šťastni usnuli, zatímco jejich páníčci kočírovali koně pod kapotou směrem ke svým 
domovům.  
 
Tak teď taky spi a nech si alespoň zdát o tom, jak se proháníš, opět mladá a plná energie, 
se smečkou strakatých soukmenovců Oderskými vrchy, tlamu máš od ucha k uchu, oči ti 
září štěstím a bílá špička ocásku za tebou jen vlaje. Dobrou noc." 
 

Dana Vaňourková 

 
 
 

 
 
Použité fotografie jsou ze stránek http://www.setkanistrakacu.ic.cz/ 
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Srandamač 
 
Jedinečnou akci pořádaly dvě bezva slečny (Řeháková a Krčmová) ve Zlíně-Kostelci. 
http://www.zavody.websnadno.cz/ 
 
Psí závody 23.7. 2011 
Teto jedinečné události osobně říkám "srandamač" :-)) a je plná přátelské atmosféry a 
milých setkání. Mohou se jí účastnit kříženci, voříšci, psi bez PP i s PP. Naše plemeno 
strakáčů zde zastupovali hned 3 jedinci :-)) Bína ze Strakatého kožíšku, Bela-Ida z 
Česlova a její syn Aaron Zli-Rů. Dopoledne probíhaly soutěže poslušnosti Bína -pokročilí 
byla 8 ze 14, Bela-zkouškaři 6 z 15 a Aaronek-štěnata, no snažil se :-)) Bína běhala 
Agility LA-pokročilí., Bela s Aaronkem se odpoledne úspěšně účastnili výstavy psů s PP. 
Aaronek v mladých byl V1 v konkurenci 5 jiných různých mladých pejsků. Bela - V2 v 
Šampionech za Čínským naháčkem mojí kamarádky. Společně pak v párech s Aaronem 
získali 3.místo. Celý den krásně svítilo sluníčko, vše bylo perfektně organizované a my 
jsme si to s nahato-strakatou partou moc užili. 
 

 
 

Radka Růžičková & strakatá Bela (Ida z Česlova) 
www.Zli-ru.estranky.cz 
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Fotogalerie: 
 

 
Aaron Zli-Rů 

 
 
 
 Aaron Zli-Rů a Ida z Česlova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bína ze Strakatého kožíšku 
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Kutnohorský groš 2012 

ZKO Kutná Hora 

pořádá ve spolupráci s 
 

 

v neděli 22. 4. 2012 – 3. ročník závodu 
 „Kutnohorský groš“ 

 
2. mistrovství ČR Českých strakáčů + CACAg 

 
Místo: cvičiště Kutná Hora  

Harmonogram: 7.00 – 7.45 prezence teamů a veterinární přejímka 
7.45 zahájení závodu, následuje prohlídka 

8.00 začátek 
Jumping 

Agility CACAg 
Jumping CACAg 

Výsledek Mistrovství ČR Českých strakáčů se bude počítat jako součet všech 3 běhů. 
Vítěz Kutnohorského groše se bude počítat ze součtu všech 3 běhů 

Vyhlášeno bude vždy prvních 5 míst z každého běhu 
Veteráni běží 2x Jumping 

 
Rozhodčí: Antonín Grygar 

 
Přihlášky  a startovné: 

člen KAČR - první pes 300,- Kč, 
druhý a další pes 250,- Kč, veterán 200,- Kč 

nečlen KAČR  +100 Kč / tým 
Team bude přijat až po zaplacení startovného, do té doby je jen náhradník. 

Rozhoduje datum úhrady startovného. 
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Při překročení počtu startujících (max.80 týmů) budou přihlášky a startovné vráceny na 
náklady závodníka. 

Přihlášování na závody pouze přímo na stránkách KAČR 
Uzávěrka: 8. 4. 2012 

Účet: 2338738001/5500, VS = číslo výkonnostního průkazu 
Zpráva pro příjemce = Vaše příjmení + jméno psa 

Info:  Jitka Slánská -776724661  jitkaslanska@seznam.cz 
Klára Olivová – 739217002 

odpovědná osoba: Michaela Hobzová 
 
Podmínky účasti: Dané právními normami ČR a KAČR. Každý účastník je povinen se 
řídit Řádem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel 
neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn 
psa. 
Veterinární podmínky:  Psi, kteří se účastní závodů, musí být starší 18 měsíců, klinicky 
zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata obsahujícím záznam, 
že zvíře má platné očkování proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za 
platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování 
v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem 
předchozí očkovací látky. Na závody nebude umožněn přístup psům, na kterých byl 
proveden zákrok (ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled, stejně 
tak psům, kteří neprošli veterinární přejímkou. Veterinární lékař konající přejímku bude 
přítomen pouze po dobu prezence, tj. od 7.00 do 7.45 hod. 
Protest: po složení zálohy 500,- Kč, která je v případě neoprávněného protestu nevratná. 
Občerstvení: zajištěno  

Jak k nám: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souřadnice: 49°56,606´  N, 15°16,166' E 
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Něco k připomínkám k návrhu nových chovných podmínek 
 
Na úvod bych ráda poděkovala všem, kteří mi poslali svoje připomínky k návrhu nových 
podmínek chovu strakáčů. Při čtení příspěvků mě napadly některé věci, které bych ještě 
ráda rozebrala a upřesnila.  
 
Než se k tomu ale dostanu, chtěla bych říci, že jsem vycházela jednak ze stavu současné 
chovné základny čsp a dále pak ze směrnic ČMKU a doporučení FCI. Jsou to body, které 
je potřeba splnit pro to, abychom mohli v budoucnu požádat o uznávací řízení. FCI 
předpokládá, že plemena, která žádají o uznání, nejsou v současné době nijak moc 
početná. A právě tomu odpovídají jejich doporučení a směrnice k chovu. Jejich 
dodržování je pak nezbytnou součástí uznávacího řízení. 
 
Podle očekávání vzbudil největší ohlas návrh na omezení reprodukce. Ale i toto omezení 
má svůj původ v doporučeních FCI, konkrétně v těchto: „Procedure for the recognition of 
a new breed by FCI“ a „FCI international breeding strategies“. Zde je v bodě 3 napsáno: 
Obecně se doporučuje, aby žádný jedinec nezplodil více potomků než kolik odpovídá pěti 
procentům registrovaných štěňat v populaci daného plemene v průběhu pěti let.“ Výpočet 
na 4 krytí/vrhy a 21 štěňat tedy pochází z tohoto doporučení. Rovněž se jedná o poznatky 
z genetiky populací a řízení chovu v málopočetných populacích. Pro dosažení široké 
genetické variability jakéhokoliv plemene je nejlepší mí mnoho málopočetných vrhů než 
naopak. Pro příklad si představme vlastního psa/fenu. Moc by se mi líbilo, kdyby můj 
vlastní pes kryl co nejvíce. Co bude s jeho potomky a jaké bude jejich uplatnění v chovu 
by mě v tu chvíli nezajímalo. Proč také, jde mi o vlastní zvíře, že? Pokud by ale nakryl 
mnoho fen, budou všichni tito potomci polosourozenci. Abychom v takovém případě 
dosáhli alespoň nějaké variability, měl by pro každého z polosourozenci být nalezen jiný a 
nepříbuzný partner pro plemenitbu. Zároveň by to ale neměl být ten, který již nakryl 
matku polosourozenců, ani jeho vlastní sourozenec. To by ale vyžadovalo příliš širokou 
chovnou základnu, kterou v současné době nemáme. Museli bychom tedy sáhnout po 
opakovaném spojení, většímu koeficientu příbuzenské plemenitby, exteriérovým rozdílům 
či ke zvýšeným rizikům vzniku dědičných chorob. Dostaneme se tím do začarovaného 
kruhu. Většina z majitelů současných chovných fen ví, jaký je problém najít psa k feně, 
jejíž sourozenci se rozmnožili již přespříliš. Proto je spíš žádoucí zapojit každé uchovněné 
zvíře do plemenitby alespoň na 1 vrh/krytí a získat tak větší počet vrhů po různých 
rodičích. 
 
I při výpočtu potomků jsem vycházela ze stavu současné chovné základny. Dobře si 
uvědomuji, že není možné populaci moc omezovat, ale nějaká pravidla směřující 
k uznávacímu řízení FCI by chov mít měl. Jak tedy vypadá současná chovná základna a 
kolika zvířat by se případná omezení dotkla?  
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Feny: 
V současné době v chovu: 72 fen 
Alespoň 1 vrh: 34 fen 
Počet fen s více než 4 vrhy: 1 
Počet fen s více než 21 potomky: 4  
Omezení by se tedy dotklo celkem 5 fen ze současné chovné základny. 
 
Podívejme se ale i na feny, které jsou již v „důchodu“: celkem 83 
Alespoň 1 vrh:  61 fen  
Počet fen s více než 4 vrhy/21 potomků: 12  
 
Nejvíce vrhů měla Dazuli Lovu zdar. Za celý život jich bylo 7 s celkem 37 potomky. 
Stejný počet vrhů (7) pak měly i tyto feny: Amity Červený muškát, Bělka Libachar a 
Fifina Libachar. Bohužel řada z vrhů u těchto starších fen byla opakovaná. Těžko se pak 
hledalo uplatnění v chovu, dokonce někteří psi ho nenašli vůbec. Je to ukázka toho, že 
velký počet potomků po jednom zvířeti není příliš efektivní.  
 
Od počátku novodobého chovu odchovalo alespoň 1 vrh celkem 95 fen (součet 
současných a těch v „důchodu“). Z tohoto celkového počtu přesáhlo navrhovaný limit jen 
17 fen (5 z těch současných a 12 z těch starších). Je to tedy naprostá většina, které by se to 
nedotklo. Navíce se podle toho dá říci, že chov je postaven především na 
„malochovatelích“ a ne naopak. Pokud bychom omezili počet potomků/vrhů/krytí, mělo 
by to chovatele vést k lepšímu rozvržení krytí pro své feny.  
 
Psi: 
Psů je sice uchovněno více než fen, ale jejich uplatnění závisí na majitelích fen. Oni mají 
konečné slovo při výběru.  
Celkem v současném chovu: 112 psů 
Psi mladší 10 let: 92 
Alespoň 1 úspěšné krytí: 53 
Počet psů s více než 4 krytími/21 potomky: 12  
Psi v „důchodu“: 21 
Počet psů v „důchodu“ s více než 4 vrhy/21 potomky: 7 
 
Dlužno ale dodat, že opět řada z těchto krytí byla opakovaná, a tak se do chovu nedostali 
(nebo uplatnili méně) jejich bratři. Navrhované omezení by se tedy nedotklo většiny psů. 
Naopak by mělo vést k tomu, že se jich v chovu uplatní více. Nejlepší by bylo, abychom 
měli od každého psa alespoň 1 vrh štěňat.  
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Nejvíce se v novodobém chovu uplatnil Argo Stříbřecký rybník: kryl 7x a zplodil 
dohromady 49 potomků. Na jednu stranu ho můžeme považovat za zachránce strakáčů, na 
druhou stranu  lze podotknout, že kdyby se v minulosti přistupovalo k chovu s větším 
rozmyslem, nebylo by potřeba regenerace.  
 
Ještě musím upřesnit navrhovaný počet štěňat: napsala jsem 4 vrhy/21 štěňat na jednoho 
strakáče. Bude-li fena mít již 3 vrhy čítající dohromady např. 20 štěňat, bude moci mít 
ještě 4. vrh, a to bez jakéhokoliv omezení, i kdyby jich bylo třeba 10. Neznamená to tedy, 
že jí bude ponecháno jen 1 štěně pro dosažení kýženého počtu. To rozhodně ne.  
 
Abychom mohli v budoucnu vytvořit 8 nepříbuzných linií (rodin) podle požadavků FCI, 
měli bychom jim již nyní položit základy. Ideální by bylo mít polovinu rodin 
z regenerovaných linii a polovinu po původních strakáčích. Regenerovaným rodinám by 
dali základ Ben, Kerberos, Cilka a Don z Levíku, těm neregenerovaným pak Peggy a 
Betyna. Další 2 rodiny budou muset ještě vzniknout. A to je jeden z důvodů, proč bych 
povolila krytí navíc psům – původním strakáčům – s původními fenami. Navíc, 
podíváme-li se do odchovů za předchozích 5 let, zjistíme, že nám značně ubývají právě ty 
původní vrhy. Od roku 2007 se narodilo 84 vrhů a jen 18 z nich je těch původních. A 
v současné době můžeme počítat jen s 13 původními fenami, dvě z nich už ale stihnou jen 
1 vrh do konce své chovnosti. Kdybychom měli od každé z nich jen 1 vrh s původním 
psem, získáme maximálně 13 původních vrhů během dalších několika let. To není mnoho. 
Tím ale také ubývají možnosti reprodukce pro regenerované linie. Regenerovaná zvířata 
(po osvěžení krve) je vhodné alespoň 4 další generace připouštět se standardními a 
neregenerovanými zvířaty.  
 
Dalším z požadavků FCI na mezinárodní uznání plemene je jeho jednotný vzhled. Stejně 
jako cesta k mezinárodnímu uznání bude i tento proces dost dlouhý. Při uznávacím řízení 
nemůžeme komisi z FCI ukázat 64 psů typu „každý pes jiná ves“. Musíme si uvědomit, že 
sestavením chovného páru dáváme vznik další generaci, ve které se projeví všechny 
přednosti i nedostatky generací předchozích. Je tedy žádoucí nějakým způsobem začít 
s výběrem. Nemůžeme si však dovolit velkou selekci, to by bylo opravdu pro plemeno 
špatné. Spíš bychom se měli soustředit na ty největší rozdíly a extrémy a ty postupně 
omezovat. Posuzování vzhledu psů je ve velké míře subjektivní záležitost, každý rozhodčí 
má jiné oko, každému se líbí něco jiného. Bonitační komise by měla posoudit vhodnost 
každého jedince k chovu a vyslovit závěr. Aby to ale nebylo jen samolibé rozhodování, 
bylo by vhodné mít určité body, kterých se držet. Jednou z cest omezení největších 
odchylek je jejich bodové hodnocení při bonitaci. Je to běžná praxe i u jiných plemen, 
není to tedy žádná novinka. Zatím totiž bonitační komise nemá žádný nástroj, jak omezit 
reprodukci u jedince, který, přestože je dosti vzdálen ideálnímu představiteli plemene, 
nemá žádnou vylučující vadu.  
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Co se týče vzhledu, nejdůležitější je dosáhnout jednotného plemenného typu. V první řadě 
musíme omezit největší extrémy, tedy zvířata pohybující se na okrajích standardu v 
mohutnosti kostry, a kohoutkové výšce. Zatímco kohoutkovou výšku můžeme snadno 
změřit, s mohutností kostry to tak jednoduché není. Do budoucna by bylo vhodné zvířata 
při bonitacích vážit. Současní strakáči se pohybují ve velmi širokém hmotnostním rozmezí 
(dle orientačních dotazů od cca 11 kg po více než 25 kg). Není ale možné rozdělit 
plemeno na velikostní rázy. To bychom začínali zase od nuly, museli bychom totiž mít 
dostatečný počet nepříbuzných jedinců do každé kategorie a jednotlivé rázy mezi sebou 
dále nekřížit. 
 
Pohlédneme-li na dnešní strakáče detailněji, všimneme si dále značně rozdílných hlav a 
zejména nasazení a nesení uší. Hlavu a uši nám dobře popisuje standard, je tedy z čeho 
vycházet. Standard je poměrně benevolentní, co se týče zbarvení, problémem bývá 
především tečkování bílých ploch - bílé plochy téměř bez viditelných teček nebo 
tečkování natolik husté, že splývá a tvoří dojem melírované srsti. Samozřejmě i zde 
existuje plynulá škála a pro začátek je nutné začít penalizovat extrémy. Není ale možné 
postihovat to, co standard neřeší (např. rozsah bílé či žluté barvy na hlavě).  
 
Doufám, že jsem tímto alespoň trochu vysvětlila některé nejasnosti. Domnívám se, že 
každý poradce chovu, zejména jedná-li se o chov řízený, by měl mít nějakou vizi, kam 
chce plemeno směřovat. Představila jsem vám svůj návrh. Děkuji všem, kteří si udělali čas 
a návrh si přečetli, případně na něj i zareagovali. Plemeno se stále vyvíjí a je možné, že 
časem si situace vyžádá další úpravu podmínek či dokonce změnu standardu. To vše ale 
ukáže až čas. Je na nás všech, zda a v jaké podobě zachováme českého strakatého psa pro 
budoucí generace. Přistupujme k chovu strakáčů zodpovědně a na úrovni současných 
vědeckých poznatků, vždy se zřetelem na budoucnost celého plemene.  
 
Na závěr si dovolím citovat pana Ing. Dostála: "Největší brzdou zušlechtění plemen psů 
jsou individuální zájmy chovatelů. Jen jednotný chovatelský postup spolu s vhodnou 
chovatelskou metodou zajistí trvalý pokrok a tím zušlechtění plemene a neposlední řadě i 
zvýšený zájem o plemeno." (z rozhovoru na stránkách novoskotských retrívrů 
www.toller.cz).   

Zdeňka Vaňourková 
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Administrativa v chovu aneb Jak na to… 3.díl 
 
Jak na to – Krycí list 
 
Pořídili jsme si fenku a rozhodli jsme se, že chceme štěňátka. Jak postupovat? 
 
Nejprve je potřeba, aby fena splnila podmínky uchovnění (viz díl č. 2 v e-zpravodaji) a 
byla přeregistrovaná mezi chovné jedince. Dále potřebuji mít zaregistrovanou 
chovatelskou stanici nebo mít dohodu o jejím zapůjčení na 1 vrh od jiného chovatele.  
 
Krycí list 
Dalším krokem je žádost o krycí list. Její formulář je k dispozici na klubových stránkách 
(http://www.kchmpp.cz/formulare.html). Lze ho poslat buď poštou nebo oskenovaný 
prostřednictvím e-mailu poradci chovu. K němu je potřeba doložit doklad o zaplacení 
poplatku 100 Kč za jeho vystavení. Povinností poradce chovu je pak vystavit krycí list do 
14 dnů od jeho obdržení. U českých strakatých psů je řízená plemenitba, tj. krycí psy je 
vhodné vybírat po dohodě s poradcem chovu. Je také samozřejmě možné vybrat si krycího 
psa podle vlastního uvážení. Potom ale bude na krycím listu poznámka, že se jedná o krytí 
na vlastní žádost. Je dobré vybrat alespoň 3 psy. Může se totiž stát cokoliv 
nepředvídaného, a tak vybraný favorit nebude zrovna k dispozici. Krycí list se jmény 
vybraných psů a s jejich adresami přijde poštou spolu s přihláškou vrhu a formulářem na 
kontrolu vrhu. 
 
Krycí list má 2 výtisky. Do 7 dní po krytí byste měli odeslat kopii krycího listu na adresu 
poradce chovu. Originál si ponecháte a pošlete ho opět poradci chovu do 7 dní po porodu 
štěňat. Pokud fena nezabřezne, zašlete originál do 75 dní od po krytí s poznámkou, že fena 
nezabřezla. 
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Jakmile máme vystavený krycí list, je dobré si dohodnout předem podmínky krytí 
s majitelem vybraného psa. Na krycím listu je kolonka „Za krytí byla smluvena tato 
cena:“. Do ní lze uvést buď konkrétní cenu za krytí nebo jen poznámku, že je to věcí extra 
smlouvy nebo ústní dohody. Není nezbytně nutné uvádět přesnou cenu.  
 
Příště: Přihláška vrhu 
 

Zdeňka Vaňourková 


