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VĚC: Jednání o  jednotných chovných podmínkách pro pl emeno ASS v rámci KCHLS a KASS  
 
 
      Na zasedání chovatelské rady KCHLS konané dne 30. 3. 2011 (viz Zápis ze zasedání CHR ze dne 
30. 3. 2011, www.kchls.cz) byla pověřena Ing. Irena Erhartová - poradkyně chovu ASS KCHLS a Mgr. 
Klára Tydlitová - vedoucí sekce ASS KCHLS, zpracováním návrhu nových chovných podmínek pro 
plemeno anglický špringršpaněl. Termín předložení návrhu byl stanoven chovatelskou radou KCHLS k 
příštímu jednání výboru, které se uskutečnilo 15. 6. 2011. Dne 15. 6. 2011 byl předložený návrh 
chovných podmínek výborem KCHLS schválen (viz příloha tohoto dopisu - upozorňujeme, že se jedná o 
návrh předběžný, pro KCHLS přijatelný s tím, že pro jeho platnost je nezbytné i vyjádření KASS, jakožto 
dalšího chovatelského klubu zastřešujícího plemeno ASS). Současně téhož dne byl dán úkol Usnesením 
schůze výboru KCHLS (viz Zápis ze zasedání výboru KCHLS ze dne 15. 6. 2011, www.kchls.cz) Ing. 
Erhartové a Mgr. Tydlitové, aby vstoupily v jednání s Klubem Anglický špringršpaněl a prokonzultovaly se 
zástupci tohoto Klubu předběžně schválené chovné podmínky pro ASS. Zprávu o výsledku jednání 
očekává hlavní poradce chovu KCHLS p. Miloš Kašpar, který je garantem celého jednání, do dne konání 
další schůze výboru KCHLS – srpen 2011. 
 
      Návrh je zpracován ve dvou variantách, které jsou označeny jako A a B. Cílem tohoto návrhu je 
maximální přiblížení se chovným podmínkám ostatních plemen španělů, kteří jsou sdruženi v KCHLS. 
V návrhu je současně  přihlédnuto k individuálním potřebám plemene ASS, k jeho aktuálním možnostem 
využití a je zohledněno i zapojení širokého spektra příznivců plemene do chovu. 
 
       Věříme, že i váš Klub má zájem o udržení, rozvoj a rozšíření zdravých, krásných a povahově 
vyrovnaných anglických špringršpanělů a doufáme, že se na nových chovných podmínkách co nejdříve 
dohodneme. Pro informaci a rychlejší komunikaci vám tento dopis posíláme  emailem a současně poštou. 
Jsme nakloněni vzájemné komunikaci (pro diskusi ohledně jednotlivých bodů i emailovou či osobní 
formou), preferujeme brzkou dohodu založenou na kompromisu a věříme v dlouhodobou platnost naší 
dohody. Pokud by k žádné dohodě nedošlo, předá výbor KCHLS otázku vyřešení problematiky ohledně 
chovných podmínek pro plemeno ASS komisi pro Chov a zdraví ČMKU. Pěvně však věříme, že tento 
krok nebude nutný. 
 
       Vaši odpověď očekáváme písemně na adresu p. Miloše Kašpara a současně na adresu poradkyně 
chovu Ing. Ireny Erhartová, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto dopisu. 
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