Zpráva z jednání KCHLS a KASS o návrhu minimálních chovných podmínek pro
plemeno ASS dne 21. 9. 2011
Přítomni:
KASS: Alice Schreibová, Eva Madziová, Marcela Brothánková
KCHLS: Ing.J.Kubeš, M. Kašpar, Mgr.Tydlitová, Ing. I.Erhartová
P ČMKU: I. Nováková, J. Kudrnáčová, Bc.V. Tichá

Na jednání jsme šly s úmyslem nastavit skutečně minimální chovné podmínky pro plemene ASS, které
by pak mohly sloužit i ČMKU jako chovné podmínky pro chovatele ASS -nečleny klubů s tím, že
samozřejmě každý chovatelský klub zastřešující plemeno ASS by měl chovné podmínky své vlastní.
Jsme toho názoru, že není nutné a ani žádoucí, aby kluby měly totožné chovné podmínky. Chovné
podmínky jednotlivých klubů by měly být nadstavbou podmínek minimálních a měly by být takové,
jakési je odhlasují jejich členové.
Bohužel tomu nebyli nakloněni ani zástupci KCHLS a ani zástupci P ČMKU, nepodařilo se nám tuto
ideu prosadit.
Jednání pokračovalo diskuzí nad návrhem jednotlivých možných bodů minimálních chovných
podmínek pro plemeno ASS.
EXTERIÉR
Výstavy:
Návrh KASS: výstava v členských zemích FCI s výsledkem minimálně VD ve věku psa/feny více než
12 měsíců
Návrh KCHLS byl ve dvou variantách:
A) 2 výstavy vyššího typu v ČR s výsledkem minimálně 1x V a 1x VD od 2 různých rozhodčích ve
věku psa/feny víc než 12 měsíců
B) 1 výstava vyššího typu v ČR ve věku psa/feny více než 12 měsíců s hodnocením minimálně VD +
jakákoli zkouška podle ZŘ pro slídiče s hodnocením „obstál“ +limitní známky z nosu, slídění a chování
po výstřelu 3
KCHLS trval na tom, že minimálně jedna výstava musí být v ČR, protože majitel psa žije v ČR, výstavy
musí být vyššího typu, kvůli posuzování rozhodčích. ( Rozhodčí na oblastních či krajských výstavách
zřejmě neposuzují podle standardu FCI).
Návrh KASS na možnost i záchranářské zkoušky nebyl přijat, protože je třeba vycházet ze standardu,
kde se píše o tradiční práci plemene a ASS je lovecké plemeno.
Návrh KASS na zkoušky FCI pro anglické lovecké španěly, nikoli tedy pouze podle ZŘ ČMMJ pro
slídiče byl přijat.

Kohoutková výška:
Návrh KCHLS: Dle standardu + povinně zapsaná výška v PP a na kartě psa na webu.

Návrh KASS: Dle standardu
Konečné znění: kohoutková výška dle standardu plemene, zapsaná v PP psa
Chrup:
Návrh KASS: dle standardu
Návrh KCHLS : Pouze skus nůžkový, toleruje se absence 1 zubu (P1 nebo M3), při použití v chovu
musí být jeden z rodičů plnochrupý - info o chybějícím zubu bude u jedince zveřejněno na webu a
uvedeno v chovné kartě jedince.
Konečné znění: skus nůžkový úplný, toleruje se absence 2 zubů ze skupiny P a M, chybějící M3 se
nepovažuje za absenci zubu. Při využití v chovu musí být jeden z partnerů plnochrupý.
Pokud není měření kohoutkové výšky a kontrola chrupu součástí výstavního hodnocení, provede
zápis kterýkoli rozhodčí pro VIII. Skupinu FCI s aprobací na ASS.

ZDRAVÍ
DKK:
Návrh KASS: rentgenové vyšetření na DKK (min. věk 12 měsíců). Jedinec s nálezem 4 (E), nesmí být
využíván v chovu.
Návrh KCHLS: - Max. stupeň 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze
s negativním jedincem, tzn. 0/0, 1/1 a jejich kombinace
Konečné znění: DKK nejhůře 3/3, jedince se stupněm 3/3 a jeho kombinace lze pářit pouze
s jedincem 0/0, 0/1, 1/1. Vyšetření musí být provedeno u akreditovaného veterinárního lékaře, člena
KVL ČR.
Fucosidoza
Všichni nově uchovňovaní psi (samci) musí být testováni nebo musí být doloženo vyšetření obou
rodičů s negativním výsledkem. Při krytí musí být jeden z páru prokazatelně negativní. Vyšetření musí
být provedeno u akreditované laboratoře.
Pozn. Bylo dohodnuto, že za doložení negativních rodičů v případě zahraničního krytí se bude
pokládat i informace z oficiálního webu zahraničního klubu.
Tento návrh minimálních chovných podmínek bude projednán na členské schůzi, konané ještě
v letošním roce (termín bude upřesněn).
Pokud tento návrh na členské schůzi schválíte, bude nutná úprava našich původních chovných
podmínek, tak, aby vyhovovaly těmto minimálním podmínkám, a pak budou od 1. 1. 2012 pro KASS
platné naše chovné podmínky.
Pokud tento návrh minimálních chovných podmínek na členské schůzi schválen nebude, bude muset
minimální chovné podmínky pro plemeno ASS stanovit Komise pro chov a zdraví, a do té doby než
budou stanoveny, budou platit stávající chovné podmínky s tím, že v KASS je i možnost výjimky.
K tomuto tématu bude rovněž otevřena diskuze ještě před konáním členské schůze.
Zapsala: Marcela Brothánková

