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

Reagujeme na Váš dopis ze dne 27.6.2011, kde nás oslovujete ohledně jednání o jednotných chovných 
podmínkách pro plemeno ASS v rámci KCHLS a KASS. Rádi bychom zdůraznili, že jsme od Vás dosud 
nedostali odpověď na náš návrh základních chovných podmínek pro ASS, který jste obdrželi v říjnu 2010. 
 
Také bychom rádi zdůraznili, že základní chovné podmínky, na kterých se jednotlivé kluby zastřešující stejné 
plemeno musí dohodnout, budou pro dané plemeno stanoveny jako minimální požadavek. V případě, že 
KASS nebo KCHLS zpřísní chovné podmínky, musí uznávat chovné jedince z dalšího klubu, které mají 
podmínky minimální. Žádný z klubů však nesmí stanovit chovné podmínky pod hranici minimálních 
požadavků pro zařazení do chovu.  
 
Váš návrh jednotných chovných podmínek nemůžeme akceptovat. Je to komplexní návrh chovných 
podmínek, nikoli však podmínek základních - minimálních. Proto znovu vyzýváme KCHLS k dohodě a 
k vytvoření základních chovných podmínek pro plemeno ASS.  

Na základě výše uvedeného KASS navrhuje tyto základní (minimální) 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 výstavy s oceněním minimálně VELMI DOBRÝ (min. věk 12 měsíců), výstava musí být 
absolvovaná v členské zemi FCI 

• 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. 

• nově uchovňovaní psi (samci) musí mít vyhodnocen test na fucosidosu  

 

V příloze zasílám návrh „Dohody o základních chovných podmínkách pro plemeno Anglický špringršpaněl 
platná pro KASS a KCHLS“, kde se obě smluvní strany, tedy KASS a KCHLS, písemně zaváží k dodržování 
této dohody. 

Očekáváme Vaši brzkou odpověď a věříme, že se na základních chovných podmínkách co nejdříve 
dohodneme bez toho, aby tuto problematiku musela řešit Komise pro chov a zdraví ČMKU. 

 
 
S pozdravem         

 
Alice Schreibová 
poradce chovu KASS 


