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Klub chovatel ů loveckých slídi čů                               
Jungmannova 25 
115 25 Praha 1 
 
 

Věc: Výzva k dohod ě o základních chovných podmínkách pro plemeno Angli cký 
špringršpan ěl (dále jen ASS)  

 

Na základě usnesení VIII. Valné hromady ČMKU vyzývá Klub Anglický špringršpaněl 
(dále jen KASS) Klub chovatelů loveckých slídičů (dále jen KCHLS) k vytvoření 
základních chovných podmínek pro plemeno ASS.  

Dle usnesení VIII. Valné hromady ČMKU je nutné při vytvoření základních chovných podmínek 
vycházet z: 

Citace: 

• Musí respektovat chovatelský a zápisní řád ČMKU. 

• Vycházejí z plemenného standardu. 

• Ze zdravotního hlediska, které vychází ze specifického zdravotního postižení a frekvence 
dědičně podmíněných vad u konkrétních plemen.  

Jednotlivé kluby zastřešující stejné plemeno se musí dohodnout na základních chovných 
podmínkách, které budou pro dané plemeno stanoveny jako minimální požadavek. V případě, že 
klub (kluby) zpřísní chovné podmínky, musí uznávat chovné jedince z dalšího (dalších) klubů, které 
mají podmínky minimální. Žádný z klubů však nesmí stanovit chovné podmínky pod hranici 
minimálních požadavků pro zařazení do chovu. 

 

Na základě výše uvedeného navrhuje KASS tyto základní chovné podmínky: 

• věková hranice dle Zápisního řádu ČMKU - reprodukce chovných zvířat je přípustná u 
velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do 
dne ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného 17. měsíce až neomezeně u psů 

• absolvování jedné výstavy s oceněním minimálně VELMI DOBRÝ (min. věk 12 měsíců) 

• chrup, skus a výška v souladu se standardem FCI 

• rentgenové vyšetření na DKK (min. věk 12 měsíců).  Jedinec s nálezem 4 (E), nesmí být 
využíván v chovu. 

• test na fucosidosu 
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KASS navrhuje 30-ti denní lhůtu k dohodě s KCHLS na základních chovných podmínkách. Pokud 
do tohoto termínu nedojde k dohodě, KASS postoupí řešení minimálních jednotných chovných 
podmínek k P ČMKU.  

 

Dále bychom zde rádi uvedli, že: 

• KASS uznává chovnost jedince anglického špringršpaněla registrovaného v jiném klubu 

• KASS nemá žádné finanční požadavky vůči KCHLS 

• KASS akceptuje KCHLS, jako výhradního pořadatele MMŠ 

 
 
 
 
 
S pozdravem   
 

 
  
Marcela Brothánková 
Předsedkyně KASS 


