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Úvodník
Dostává se k vám šesté vydání Strakatého e-zpravodaje. Jeho smyslem je informovat
majitele a příznivce strakáčů o proběhlých 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.
V tomto čísle najdete mimo obvyklých rubrik i témata odbornější a to zejména o chovu.
Zařadili jsme článek o pravidlech chovu podle FCI a o problematice zdvojených zubů.
Prostor dostal i článek o historicky prvním setkání strakáčů, dva články o sportovním
úspěchu strakáčů a poslední je pozvánka na agility.
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
F Strakatý samet

nar. 18.7.2010
2 psi / 2 feny

m. Batistuta Strakatý samet
o. Asko Velký dar

C od Milníku 05

nar. 20.7.2010
4 psi (4x HK)/ 6 fen (4x HK)

m. Gábinka Anibob
o. Eda Velký dar

O Červený muškát

nar. 21.8.2010
3 psi (2x HK)/ 4 feny (1xHK)

m. Albínka Barunidlo
o. Deryl Červený muškát

O Červený muškát
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Výsledky výstav
17.7.2010 NVP Mladá Boleslav
posuzoval: Beradze Iuza (Gruzie)
Výsledky
Třída
Jméno

Titul

Psi
Feny

mladých

Baron z Luční ulice

V1

vítězů

Cink Cink Asi Czech Originál

V1, CAC, NV

mladých

Bela z Luční ulice

V1, CAJC

Debora Strakatý samet

V2

Fanka z Majklovy zahrady

V3

mezitřída

Cikorka Strakatý samet

V1, CAC

otevřená

Antonie Barunidlo

V3

Aurélie Barunidlo

V1, CAC

Brilla Rubínový kvě

V2, rez. CAC

Chudobka Anibob

V1, CAC, BOB, NV

28.8.2010 Interdog Bohemia Mladá Boleslav
posuzovala: Jana Svobodová
Výsledky

Třída

Jméno

Titul

Psi

mladých

Baron z Luční ulice

V1, CAJC

Dam Di Dam Ajeje Czech Originál

V2

Calvera Strakatý samet

V1, CAC

mezitřída
vítězů

Feny

A Však Czech Originál

V1, CAC

Buck ze Strakatého kožíšku

V2

otevřená

Cink Cink Asi Czech Originál

V1, CAC

dorost

Elvíra Strakatý samet

VN1

mladých

Bela z Luční ulice

V1, CAJC

Dela Strakatý samet

V2

mezitřída

Cikorka Strakatý samet

V1, CAC

otevřená

Antonie Barunidlo

V1, CAC

vítězů

Baxy Boramo Sole

V1, CAC, BOB

veteránů

Barbucha Tyrkys

V1, nejlepší veterán
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18.9.2010 Speciální výstava Mladá Boleslav
posuzoval: Otakar Vondrouš
Výsledky
Třída
Jméno

Titul

Psi

Baron z Luční ulice

VD4

Aragonit ze Studnic

V1, CAJC, nejlepší mladý

Fantom Rubínový květ

V3

Filigrán Rubínový květ

V2

mezitřída

Arny z Lubenky

V1, CAC

otevřená

Agent od Milníku 05

V1, CAC

pracovní

Buck ze Strakatého kožíšku

V1, CAC

vítězů

Cink Cink Asi Czech Originál

V1, CAC, VSV, BOB

Bolek Strakatý samet

V2, rez. CAC

veteránů

Janek Červený muškát

V1, nejlepší veterán

štěňat

Elita Dakam

VN1

Amanda Pharlap

VN2

dorostu

Elvíra Strakatý samet

VN1

mladých

Bela z Luční ulice

V4

Carka Dakam

V

Cmunda Dakam

VD

Adinka ze Studnic

V1, CAJC

Azalka ze Studnic

V2

Bora z Luční ulice

V

Fanka z Majklovy zahrady

V3

Opavia z Česlova

nepřítomna

otevřená

Cindy z Trpce

VD1

pracovní

Chudobka Anibob

V1, CAC

vítězů

Berenika Strakatý samet

V3

Baxy Boramo Sole

V1, CAC, VSV

Cakramente Asi Czech Originál

V2, rez. CAC

Barbucha Tykrys

V1, nejlepší veterán

Feny

mladých

veteránů
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25.9.2010 NVP Brno
posuzovala: Dolejšová Olga
Výsledky
Třída
Jméno

Titul

Psi

Feny

mladých

Dynamit Strakatý samet

V1, CAJC, nejlepší mladý

vítězů

Cink Cink Asi Czech
Originál

nepřítomen

štěňat

Elita Dakam

VN1

dorostu

Elvíra Strakatý samet

VN1

mezitřída

Dorina Strakatý samet

V1, CAC

otevřená

Cassiope Rubínový květ

VD1

pracovní

Chudobka Anibob

V1, CAC

vítězů

Atina z Luční ulice

V1, CAC, NV, BOB, 2. BONB, 3.BIG

Berenika Strakatý samet

V2, rez. CAC

Barbucha Tyrkys

V1, nejlepší veterán

veteránů

9.10.2010 MVP České Budějovice
posuzoval: Ing. Leoš Jančík
Výsledky
Třída
Jméno

Titul

Psi

Baron z Luční ulice

V1, CAJC

mladých
otevřená

Feny

Byl z Trpce

V2, rez. CAC

Cink Cink Asi Czech Originál

V1, CAC, BOB

šampionů

Buck ze Strakatého kožíšku

V1, CAC

dorost

Elvíra Strakatý samet

VN1

mladých

Abby Berkast

VD3

Amálka Berkast

V2

Fanka z Majklovy zahrady

V1, CAJC, nejlepší mladý

mezitřída

Dela Strakatý samet

V1, CAC

otevřená

Antonie Barunidlo

V2, rez. CAC

Aurelie Barunidlo

V3

šampionů
veteránů

Brilla Rubínový květ

V1, CAC

Baxy Boramo Sole

V1, CAC

Berenika Strakatý samet

V2, rez. CAC

Arga z Kraje krkavce

V1, nejlepší veterán

Barbucha Tyrkys

V2
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13.11.2010 Výstava FCI neuznaných plemen Mladá Boleslav
posuzoval: Josef Němec
Výsledky
Třída
Jméno
Titul
Psi

štěňat

Barnabáš Barunidlo

VN2

Bonifác Barunidlo

VN1

Baron z Luční ulice

V1, CAC

Bax z Luční ulice

V3

Břéťa Zlatíčko

V4

Dynamit Strakatý samet

V2, rez. CAC

Royal Anibob

VD

Alf Barunidlo

nepřítomen

Amor Loyalluck

nepřítomen

Asim Loyalluck

nepřítomen

Bivoj Vrtichvost z usedlosti

V2, rez. CAC

Comanchero Rubínový květ

odstoupil

Cože Asi Czech Originál

V4

Drápek Velký dar

V1, CAC

Eyron Rubínový květ

V3

pracovní

Buck ze Strakatého kožíšku

V1, CAC

vítězů

Abar Strakatý samet

V2, rez. CAC

Bolek Strakatý samet

V1, CAC, BOB, nejlepší pes

Cink Cink Asi Czech Originál

nepřítomen

Edgar Prosmycký dvůr

V2

Elegán Prosmycký dvůr

V3

Janek Červený muškát

V1, nejlepší veterán

mezitřída

otevřená

veteránů

-6-

Strakatý e-zpravodaj 6/2010
Výsledky Třída

Jméno

Titul

Feny

štěňat

Apolenka z Akátového hájku

VN1

dorostu

Amanda Pharlap

nepřítomna

Angela Pharlap

VN4

Delta Dakam

VN3

Duha Dakam

VN2

Elita Dakam

VN1

Elvíra Strakatý samet

V2

Fanka z Majklovy zahrady

V1, CAJC, nejlepší mladá fena

mladých

mezitřída Bela z Luční ulice

V1, CAC

Bibbi Loyalluck

V

Dela Strakatý samet

V2, rez. CAC

Dela z Trpce

V4

Naděje z Česlova

V3

Nastěnka z Česlova

V

Aurélie Barunidlo

V3

Berenika Strakatý samet

V1, CAC

Brilla Rubínový květ

V

Cety z Trpce

V4

Jiřinka z Česlova

V2, rez. CAC

pracovní

Chudobka Anibob

V1, CAC

vítězů

Atina z Luční ulice

V1, CAC, nejlepší fena

Cakramente Asi Czech Originál

nepřítomna

Barbucha Tyrkys

V1, nejlepší veterán

otevřená

veteránů
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Průběžné výsledky soutěže "Pes roku 2010"
Pes roku 2010
1. Cink Cink Asi Czech Originál
2. Buck ze Strakatého kožíšku
3. Bolek Strakatý samet

89 bodů
62 bodů
34 bodů

Fena roku 2010
1. Baxy Boramo Sole
2. Berenika Strakatý samet
3. Chudobka Anibob

95 bodů
77 bodů
51 bodů

Veterán roku 2010
1. Barbucha Tyrkys

16 bodů

Chovatelská stanice roku 2010
1. Strakatý samet
2. Czech Originál
3. z Luční ulice

208 bodů
150 bodů
119 bodů

Konečné výsledky budou zveřejněny po kontrole členství majitelů v klubu.
Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na schůzi sekce českých strakatých psů, která
by měla proběhnout v březnu 2011.
Stále je vítán kdokoliv, kdo by pomohl s podporou soutěže. Ať už finančním příspěvkem,
zprostředkováním cen od jiných sponzorů nebo věcnými cenami.

Katka Milbachová
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Složené zkoušky, výstavní tituly

Buck ze Strakatého kožíšku
složil zkoušky ZPU1, FPr1
majitelem je Libor David
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Janek Červený muškát
složil zkoušku FPr2

Caty z Majklovy zahrady
složila zkoušku ZPU1

majitelem obou je Josef Ludvík
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Antonie Barunidlo
složila zkoušku ZOP
majitelem je Eva Vácová
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Nové webovky

Cent Dakam
http://miskovi.cz/CENT/
Belinda Barunidlo
http://strakatabelinda.webnode.cz/

připomínám stránky se zpracovanou plemenitbou
http://bylztrpce.borec.cz/

www.strakaci.cz
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Výsledky bonitace
13.11.2010 v Mladé Boleslavi

Arny z Lubenky
* 6.10.2008

kohoutková výška: 53 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P3
srst: černožlutobílá krátká
DKK 2/2
LP 2/2

Bax z Luční ulice
* 18.5.2009

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí 2x P1
srst: hnědožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 2/2
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Bivoj Vrtichvost z usedlosti
* 13.5.2008

kohoutková výška: 55 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí 2x P1
srst: černožlutobílá krátká
DKK 3/3
LP 1/1
uchovněn podmínečně
(výška)

Břéťa Zlatíčko
* 29.3.2009

kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí 2x M2
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP zatím nedodáno
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Drápek Velký dar
* 17.9.2005

kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1
srst: černožlutobílá krátká
DKK zatím nedodáno
LP zatím nedodáno

Eyron Rubínový květ
* 11.4.2008

kohoutková výška: 46 cm
skus: nepravidelný nůžkový
chrup: plnochrupý
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK zatím nedodáno
LP zatím nedodáno
uchovněn podmínečně
(nepravidelný skus)
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majitel si nepřeje zveřejnění fotky
Dynamit Strakatý samet
* 1.5.2009

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: plnochrupý
srst: černožlutobílá krátká
DKK 2/3
LP 2/2

Royal Anibob
* 4.7.2009

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí 2x P2
srst: hnědožlutobílá dlouhá
DKK zatím nedodáno
LP zatím nedodáno
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Amálka Barunidlo
* 12.4.2008

kohoutková výška: 52 cm
skus: nůžkový
chrup: plnochrupá
srst: hnědožlutobílá dlouhá
DKK 0/0
LP zatím nedodáno

Aurélie Barunidlo
* 12.4.2008

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: plnochrupá
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK 1/1
LP 0/0
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Bela z Luční ulice
* 18.5.2009

kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí 2x P4
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 0/0

Bertička Zlatíčko
* 29.3.2009

kohoutková výška: 43 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí 2x P3, P2, P4
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 1/1
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Bibbi Loyalluck
* 25.4.2009

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: plnochrupá
srst: černožlutobílá krátká
DKK zatím nedodáno
LP zatím nedodáno

Cety z Trpce
* 23.6.2008

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: plnochrupá
srst: černožlutobílá krátká
DKK 0/0
LP 1/1
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Dela Strakatý samet
* 1.5.2009

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2
srst: černožlutobílá krátká
DKK 2/2
LP 1/1

Nastěnka z Česlova
* 19.3.2009

kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P3
srst: černožlutobílá krátká
DKK zatím nedodáno
LP zatím nedodáno
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Naděje z Česlova
* 19.3.2009

kohoutková výška: 43 cm
skus: nůžkový
chrup: plnochrupá
srst: černožlutobílá krátká
DKK zatím nedodáno
LP zatím nedodáno

Rozárka Anibob
* 4.7.2009

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: plnochrupá
srst: černožlutobílá dlouhá
DKK 0/0
LP 0/0

Poznámka: Jedinci, kteří nemají splněné některé podmínky k uchovnění (výstava,
zdravotní vyšetření) budou do chovu zařazeni až po splnění všech podmínek.
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Zápis ze schůze KCHMPP, sekce ČSP
(hotel Svornost, Praha 9 – Dolní Počernice, 16. 10. 2010)
Ač byli členové sekce dle pozvánky svoláni na 11.00, skutečné zahájení 11.55. Na
počátku schůze bylo přítomno 21 členů.
Úvodem se představil poradce chovu Michal Prokop a přivítal všechny přítomné.
Poté nám předsedkyně dozorčí rady paní Rodová vysvětlila problematiku udělování
plných mocí pro hlasování na schůzi. Dle stanov mohou hlasovat pouze přítomní členové,
nikdo nemůže mít víc než jeden hlas. Možnost zmocňování i možnost společného členství
více osob bude projednávána na valné hromadě.
Paní Hochmanová poukazovala na plné moci, které dostala od sedmi nepřítomných členů.
Bylo jí vysvětleno, že stanovy hovoří o přítomných osobách, takže paní Hochmanová má
pouze jeden (svůj) hlas. K této problematice se rozproudila neorganizovaná diskuse,
kterou ukončil pan Hasil. Navrhl vrátit se k jednání o prospěchu plemene a přestat řešit
nepodstatné věci.
Následovala prezentace Zdeňky Vaňourkové věnovaná proběhlému setkání strakáčů,
statistice odchovů, zdravotní problematice a průběžným výsledkům soutěže o výstavně
nejúspěšnější strakáče. V závěru jsme byli seznámeni s novou kategorií soutěže pro rok
2011, kterou bude pracovně nejúspěšnější český strakatý pes. Bodování bude zveřejněno
na internetu do konce roku.
Pan Hasil podal návrh, aby nadále neposuzoval RTG snímky na DKK pouze Dr. Čáp, ale
aby si majitel sám mohl vybrat ze seznamu certifikovaných veterinárních lékařů. Po
krátké diskusi bylo o tomto návrhu hlasováno. Přítomno bylo 20 členů s hlasovacím
právem, pro návrh se vyjádřilo 9, proti 8, zdrželi se hlasování 3 členové. Návrh nebyl
přijat.
Volba delegátů na letošní mimořádnou valnou hromadu KCHMPP:
Vzhledem k počtu členů sekce českého strakatého psa bude zvoleno 6 delegátů + 2
náhradníci. Hlasování proběhlo tak, že každý přítomný člen přidělil maximálně 6 hlasů
navrženým osmi kandidátům na seznamu. Kandidáti byli schváleni takto:

- 22 -

Strakatý e-zpravodaj 6/2010
Delegáti:
Tomáš Hasil
Kateřina Milbachová
Libor David
Dana Vaňourková
Zdeňka Vaňourková
Josef Ludvík
Náhradníci:
Alena Levková
Irena Hochmanová
Další diskuze:
Paní Vychytilová: má dvě členská čísla, každý rok dostala jiné.
Odpověď poradce chovu: může se to stát, tento dotaz je třeba směrovat na paní Jeníkovou,
předsedkyni klubu.
Dotaz Libora Davida na termín konání mimořádné valné hromady:
Odpověď poradce chovu: Po schůzích všech sekcí, pravděpodobně v prosinci. Bude-li mít
někdo jakékoliv návrhy a připomínky, zejména ke stanovám, ať je s dostatečným
předstihem zašle někomu z výboru KCHMPP.
Paní Hochmanová: Množí se počet vrhů bez průkazu původu. Ze strany "chovatelů"
těchto vrhů se jedná o parazitování na regulérních chovatelích, zejména pokud se v inzerci
chlubí úspěchy příbuzných svých neregulérních odchovů. Paní Hochmanová apeluje na
chovatele, aby se snažili osvětově působit proti tomuto nešvaru na majitele svých štěňat.
Otázka zdvojených řezáků (foto jsme viděli v prezentaci Zdeňky Vaňourkové):
Budeme je vyřazovat z chovu? Poradce chovu navrhuje, aby majitel takového zvířete
doložil RTG snímek, ze kterého bude patrné, jestli je zdvojená jen korunka nebo i kořen.
Bude-li mít zdvojený zub jen jeden kořen, takový jedinec by mohl být uchovněn. K
tomuto bodu se strhla všeobecná diskuse zakončená tím, že to není třeba řešit, protože se
jedná o ojedinělý případ. Pokud bude takových případů přibývat, bude třeba k nim
zaujmout oficiální stanovisko.
Pan Hasil veřejně poděkoval Zdeňce Vaňourkové za webové stránky strakaci.cz.
Kateřina Milbachová chtěla stanovit termín příští schůze - na dnešní vzhledem k termínu
není možné vyhlásit výsledky soutěže za rok 2010. Navrhuje první polovinu března 2011.
Na tuto schůzi by měl být pozván i Dr. Čáp, aby nás seznámil s vývojem DKK u českých
strakatých psů.
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Soutěž nutně potřebuje sponzory, vítán je kdokoliv, kdo má možnost něčím přispět nebo
nějakou formu sponzorství zprostředkovat. Doposud sponzorství přislíbili: pan Hasil,
Dana a Zdeňka Vaňourkovy, paní Mamičová (něco dobrého upeče). Rovněž doufáme, že
přispěje klub.
Libor David: Alespoň jedna výstava s bonitací ročně by měla probíhat na východ od
Pardubic, nejlépe na Moravě. Předal poradci chovu seznam kontaktů na zimní stadiony,
které jsou schopny takovou akci hostit, na některých se již výstavy psů pořádaly. Tento
požadavek v minulosti vzešel ze členské základny vícekrát, naposledy v loňském roce od
paní Hochmanové. Tehdy na to reagovala předsedkyně KCHMPP paní Jeníková tím, že je
třeba sehnat prostory a vše zorganizovat. Poradce chovu seznam předá vedení KCHMPP.

Eva Dufková doplnila, že kromě prostor je třeba sehnat i organizační tým a nezbytné
vybavení. Zdeňka Vaňourková navrhla, aby klub sepsal písemně podmínky, které musí
být splněny pro to, aby někde mohla proběhnout výstava psů. Paní Hochmanová navrhla,
aby se k seznamu areálů vyjádřila paní Košťálová, která jakožto rozhodčí má jistě s
některými z nich zkušenosti. Paní Košťálová bohužel v tu chvíli nebyla schůzi přítomna.
Petra Doleželová se nabídla, že je ochotná se organizačně podílet na pořádání výstavy ve
Zlíně. Potřebuje k tomu již zmíněný písemný seznam požadavků a pověření od KCHMPP.
Bonitace při letošní výstavě neuznaných - nemá uzávěrku, přihlášení je stále ještě možné,
lze i na místě.
Paní Hochmanová se táže, jak je to s titulem klubový veterán šampion. V roce 2008 ho na
její návrh schválila valná hromada, ale na webu KCHMPP o tom není ani zmínka.
Odpověď: tento titul existuje, p. Ludvík ho dokonce už má pro svého psa přiznaný. Na
webu KCHMPP skutečně chybí, bude napraveno.
Katka Milbachová: podobný problém je i s bodováním na klubové šampionáty. Již dva
roky platí nové bodování, ale na webu KCHMPP je stále to původní.
Paní Hochmanová: na klubem pořádaných výstavách je možnost vypisovat čestnou třídu.
Navrhuje, aby se tak skutečně dělo. Na letošní listopadové výstavě neuznaných tato třída
sice vypsána byla, ale za plnou cenu. Vzhledem k tomu, že v ní soutěží jedinci mimo
konkurenci, tak by bylo vhodnější, aby byla za cenu nižší, jak je obvyklé např. u veteránů
a štěňat.
Kateřina Milbachová se dotazuje na časový harmonogram letošní poslední bonitace.
Poradce chovu odpovídá, že bude probíhat od rána paralelně s výstavou.
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Pan Hasil navrhuje, aby na výstavách rozhodčí před zahájením posuzování vypsal
orientační časy, kdy nejdříve začne s posuzováním jednotlivých plemen.
K tomuto návrhu se rozpoutala všeobecná diskuse se závěrem, že by to sice bylo dobré,
dokonce takové pokusy v minulosti proběhly, ale bohužel se v praxi neosvědčily.
Nicméně tento návrh nemůže řešit schůze sekce, bylo by vhodnější to probrat na valné
hromadě a s rozhodčími.
Paní Hochmanová by ráda znala termíny výstav na rok 2011. Ve Zpravodaji ani na
klubovém webu dosud zveřejněny nebyly, přestože kluby je měly předložit ČMKU do
konce srpna.
Poradce chovu termíny neví.
Petra Doleželová zaslechla, že Zdeňka Vaňourková byla jmenována poradkyní chovu. Je
to pravda?
Poradce chovu Michal Prokop: ano, je to pravda, Zdeňka Vaňourková byla jmenována
dílčí poradkyní chovu českých strakatých psů. Pan Prokop se ze zdravotních důvodů a
kvůli zaneprázdnění nemůže této funkci věnovat vždy naplno.
Na závěr byl zbývajícími přítomnými odsouhlasen přečtený zápis ze schůze (přítomno 15,
pro 13, proti nikdo, zdrželi se 2), poradce chovu pak všem přítomným poděkoval za účast
a schůzi ukončil.
Zápis pořídila Dana Vaňourková
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Mezinárodní pravidla plemenitby FCI
MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38,
fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be
1. Úvod
Cílem chovu psů jsou funkčně zdraví psi s konstitucí a povahou typickou pro dané
plemeno, psi, kteří mohou prožít dlouhý a šťastný život k užitku a radosti své, svého
majitele a celé společnosti. Plemenitba by měla být vedena tak, aby podporovala zdraví a
tělesnou i duševní pohodu potomstva i feny. Základem zdravé plemenitby jsou odborné
znalosti, poctivost a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Chovatelé by měli být
vedeni k tomu, aby si uvědomili důležitost zodpovědného sestavování chovných párů i
výběru jednotlivých zvířat používaných k chovu. Členové FCI a smluvní partneři by měli
zajišťovat vzdělávací programy pro chovatele, pokud možno každoročně. Vzdělávání
chovatelů je více doporučováno než striktní chovatelská pravidla a přísné požadavky
chovatelských programů, které mohou snadno vést jak ke snížení genetické rozmanitosti
plemene, tak i k vydělení nejlepších jedinců a omezení spolupráce se svědomitými
chovateli. Chovatelé a chovatelské kluby by měli být povzbuzováni ke spolupráci s vědci
v otázkách genetického zdraví, aby se předešlo takovým spojením, která by vedla k
odchovům nezdravých potomků. Každý jedinec, který je používán k chovu nebo je
testován na dědičné choroby, musí být identifikovatelný (čipem nebo tetováním).
Chovatelé by měli používat plemenný standard jako směrnici, jak má plemeno vypadat.
Měli by se vyvarovat jakéhokoliv přehánění.
2. K chovu by měli být využíváni pouze funkčně a klinicky zdraví psi s konstitucí
typickou pro své plemeno; tzn. do chovu lze používat jedině psy, kteří netrpí žádnou
závažnou chorobou ani funkční poruchou.
2.1 Pokud blízcí příbuzní nějakého psa trpícího dědičným onemocněním nebo funkční
poruchou jsou používáni do chovu, měli by být spojováni výhradně s jedinci z linií s
nízkým nebo žádným výskytem této choroby nebo poruchy. Je-li pro nějakou
chorobu/funkční poruchu k dispozici DNA-test, měli by být všichni chovní jednici
testováni, aby se předešlo spojení dvou přenašečů (viz bod 5).
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2.2 Je třeba se vyvarovat takových spojení, u kterých se z dostupných informací dá
předpokládat vyšší riziko choroby nebo funkční poruchy či poškození potomstva.
2.3 K chovu by měli být využíváni pouze jedinci s temperamentem typickým pro dané
plemeno. To znamená, že by chovná zvířata neměla vykazovat žádné známky poruch
chování ve formě nepřiměřeného strachu nebo agresivity v nevyprovokovaných situacích
či v situacích, které lze považovat za relativně běžné.
3. Pro zachování nebo lépe rozšíření genetické rozmanitosti plemene je třeba se vyvarovat
nadměrného využívání špičkových jedinců (matador breeding) a blízké příbuzenské
plemenitbě. Nikdy by nemělo docházet ke spojování sourozenců mezi sebou, matky se
synem nebo otce s dcerou. Obecně se doporučuje, aby žádný jedinec nezplodil více
potomků než kolik odpovídá pěti procentům registrovaných štěňat v populaci daného
plemene v průběhu pěti let. Velikost populace plemene by neměla být posuzována pouze
na národní úrovni, zejména u málopočetných plemen.
4. Výsledky vyšetřování fenotypových projevů polygenních onemocnění (pozitivní i
negativní) by měly být k dispozici ve veřejně přístupných registrech. Tyto výsledky by
měly být používány jako pomůcka k selekci a sestavování chovných párů.
4.1 Chovatelské ukazatele založené na výsledcích vyšetřování by měly být pokud možno
počítačově zpracovány pro usnadnění selekce chovných zvířat nejen podle fenotypového
projevu, ale i podle předpokládaného genotypu. Jako obecné pravidlo by mělo platit, že
očekávaná chovatelská hodnota určitého spojení by měla být vyšší než je průměr plemene.
4.2 Vyšetřování se doporučuje pouze pro choroby a plemena, kde má daná choroba velký
vliv na zdraví jedince.
5. Výsledky DNA testů na dědičné choroby by měly být používány, aby se předešlo
rozmnožování nemocných jedinců, nemusí ale nutně vést k vymýcení dané choroby. Psi,
kteří jsou přenašeči (carriers, heterozygoti) nějaké recesivní choroby, by měli být
spojováni výhradně s jedinci, kteří prokazatelně nenesou alelu pro tuto chorobu.
6. Každý pes by měl být schopen přirozeného rozmnožování. Umělá inseminace by
neměla být používána z důvodu fyzické neschopnosti jedince se přirozeně rozmnožit.
Fena, která není schopna přirozeného porodu kvůli své anatomii, zděděným dispozicím
nebo neschopnosti postarat se o potomstvo, ať už kvůli povaze nebo zděděné neschopnosti
produkovat mateřské mléko, by měla být vyřazena z plemenitby.
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7. Zdravotní problémy, které nelze zjistit pomocí DNA testů ani jiného vyšetření, by měly
mít stejný vliv na program plemenitby jako výsledky testů.
8. Jako obecné pravidlo by mělo platit, že z plemenitby by selekcí nemělo být vyřazováno
více než 50% jedinců; chovní jedinci by měli být vybíráni z lepší poloviny populace.
9. Základem každého chovu by měl být odchov štěňat, kterým je zajištěna správná výživa,
dostatek podnětů z okolního prostředí, stimulace od matky, chovatele a ostatních, aby si
štěňata osvojila správné sociální návyky a reakce.
Více konkrétních informací o zdravém chovu psů je uvedeno v Mezinárodním
chovatelském řádu FCI (FCI International Breeding Rules) a v řádech FCI, článek 12 etický kód chovu psů (FCI Standing Orders, Article 12 - Code of Breeding Ethics).

Tato mezinárodní pravidla byla schválena komisí pro chov FCI v Naples 23. května
2009.
Tento dokument by schválen ústředním výborem FCI v Madridu v únoru 2010.

Bessie ze Strakaté rokle (uprostřed) a její dcery z vrhu A
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Zdvojené zuby u psů
Kromě zcela samostatných nadpočetných zubů se u psů čas od času objeví jeden či více
zdvojených zubů. Běžným pohledem nelze zjistit, zda se jedná o zdvojenou korunku
vycházející z jednoho kořene nebo o splynutí korunek dvou sousedních zubů. Tyto dva
stavy lze rozlišit pouze RTG snímkem. Je sice možné u postiženého jedince spočítat zuby
- pokud je jeden navíc, můžeme usoudit, že se jedná o zdvojenou korunku; naopak když
jeden chybí, můžeme dojít k závěru, že se jedná o splynutí dvou původně samostatných
zubů. Ovšem museli bychom si být jisti, že všechny ostatní zuby jsou přítomny a na svých
místech.
Zdvojený zub je zub, který má částečně či úplně rozdvojenou korunku vyrůstající z
jednoho kořene a s jedním kořenovým kanálkem. Vzniká rozdělením orgánu skloviny
během raného vývoje zubu.
Splynutí korunek zubů je stav, kdy korunky dvou zcela samostatných sousedních zubů
postupem vývoje částečně nebo úplně splynou, takže se mohou jevit jako jeden poněkud
větší zub (který však má dva kořeny se dvěma kořenovými kanálky).
Vzhledem k tomu, že uvedené dva stavy mohou vypadat opticky shodně, pro
zjednodušení budu nadále pro oba používat termín "zdvojené zuby".
Zdvojené zuby se mohou objevit v mléčném i stálém chrupu. Jen zřídka se stává, že
v mléčném chrupu jsou zuby v pořádku a v trvalém chrupu se objeví zdvojení. Mnohem
častěji se zdvojení stálých zubů vyskytuje u psů, kteří měli tyto zuby zdvojené i
v mléčném chrupu. Nejčastěji bývají zdvojené řezáky. Zuby třenové (premoláry) a
špičáky bývají zdvojené zřídka, zdvojení stoliček (molárů) dosud u psů nebylo popsáno.
Zdvojené zuby se mohou vyskytovat u všech plemen i kříženců, častější bývají u psů
s relativně velkou hlavou a zkrácenou čenichovou partií (boxer). U těchto plemen se i
častěji vyskytují nadpočetné zuby.
Jako příčina splývajících i zdvojených zubů se nejčastěji uvádí trauma a/nebo genetická
dispozice. Genetická dispozice byla prokázána ve více případech u lidí, zejména u
jednovaječných dvojčat. U psů pro genetický základ hovoří např. studie Hitchina a
Morrise. Ti se setkali se zvýšeným výskytem zdvojených řezáků u jedné chovné linie
lakelandských teriérů. Pomocí blízké příbuzenské plemenitby dokázali, že tento jev je
geneticky podmíněn.
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Vzhledem k tomu, že nelze nijak potvrdit traumatickou příčinu zdvojených zubů a
současně víme o genetických dispozicích, měli bychom velmi zvažovat, zda jedince se
zdvojením zubů zařazovat do chovu.
Zdvojení zubu nemá vliv na kvalitu života psa a obvykle není třeba tento stav jakkoliv
řešit. Pes se zdvojeným zubem může prožít stejně plnohodnotný život nejlepšího přítele
člověka, jako například pes se zálomkem na ocase, vadou skusu nebo nestandardním
zbarvením.
Použitá literatura:
http://www.wikipedia.org
http://medical-dictionary.com
http://www.mypetsdentist.com
http://www.vin.com
Veterinary Dentistry (Frank J. M. Verstraete, 1999)
Veterinary dentistry (Robert B. Wiggs, Heidi B. Lobprise, 1997)
Hitchin AD, Morris I.: Geminated odontome: Connation of the incisors in the dog, its
etiology and ontogeny. J Dent Res 1966;45:575-83
Dana Vaňourková
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Setkání strakáčů 2010
O víkendu 24. - 26. září 2010 se uskutečnilo historicky první setkání majitelů a přátel
českých strakatých psů. A protože nejsme žádní "rasisté", tak jsme mezi sebou uvítali i
několik pejsků jiných plemen či kříženců. Akce proběhla v příjemném a prostorném
areálu rekreačního střediska Brněnka v Herolticích u Tišnova.

Strakáčů se sešlo kolem padesáti z nejrůznějších koutů Čech, Moravy i Slovenska, od
letošních štěňátek až po úctyhodné veterány. Strakatí účastníci i jejich páníčci celý víkend
ukazovali, že rozhodně nejsou žádní povaleči. Například Anka z Luční ulice dorazila na
setkání po svých až od Kolína (její majitelé jí doprovázeli na kole).

Mnozí z nás již byli staří známí z výstav či jiných akcí, jiní se znali dosud jen virtuálně,
takže po příjezdu proběhlo řádné seznamování, očichávání a společné řádění na louce a v
potoce. Večer pak byl završen táborákem s opékáním špekáčků, které před strakatými
nenechavci poctivě hlídal perfektně vycvičený veterán Edgar Prosmycký dvůr.
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V sobotu dopoledne si zájemci vyzkoušeli coursing, který většinu strakáčů moc bavil. Z
coursingových nováčků nejvíce vynikla teprve tříapůlměsíční Amálka z Akátového hájku.
Odpoledne následovaly zábavné hry pro psy i majitele. Později dobrovolníci předváděli
ostatním, čemu své strakáče dokázali naučit - od canisterapie (vzorně předvedly strakatá
Ida z Česlova a "chlupatá naháčka" Rousse), přes výcvik obedience a agility, až po
klasický sportovní výcvik ve skupině. Večer byl věnován teorii - nejprve povídání o
chovu a zdraví českých strakatých psů, poté jsme se něco dozvěděli o klikr tréninku s
praktickými ukázkami v podání Luska z Česlova.
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V neděli nás nepřízeň počasí donutila vynechat plánované agility a přesunout se pod
střechu, kde jsme se věnovali teorii a
praxi vystavování psů. Perfektní
výstavní postoj i pohyb nám předváděla
ostřílená šampiónka Atina z Luční ulice.
Že i děti mohou zvládat vystavování
strakáčů na profesionální úrovni, nám
dokázali Pavlincovi se svým
potomstvem "ze Studnic". V krátkém
okamžiku bez deště jsme se ještě
společně vyfotili, než jsme se příjemně
unaveni a plni dojmů rozjeli domů.
Seznam zúčastněných by byl příliš obsáhlý, tak snad jen trochu statistiky: celkem se v
Herolticích ukázalo podle mého sčítání (byť v některých případech jen na skok) 49
strakáčů z 23 chovatelských stanic. Nejstarší účastnicí byla dvanáctiletá Dáša Libachar,
nejmladší tříapůlměsíční Amálka z Akátového hájku.
Všichni čtyřnozí a dvounozí účastníci si zaslouží pochvalu za vzorné chování. Celý
víkend proběhl bez jakýchkoliv šarvátek a třenic. Všichni strakáči byli temperamentní,
přátelští a hraví, jejich majitelé veselí a družní. Je vidět, že takovýchto akcí se účastní
především ti majitelé, kteří se svým psům opravdu věnují, mají je dobře socializované a
zvládnuté a dopřávají jim pravidelně dostatek možností k vybití energie.

Měla jsem to potěšení posuzovat neoficiální výstavu strakáčů, kde nebyl kladen důraz ani
tak na plemenný standard (od toho jsou oficiální výstavy), jako na předvedení a
vzájemnou spolupráci pejska s pánem.
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Stísněný prostor improvizovaného kruhu v jídelně s klouzavým povrchem strakáče vůbec
nevyvedl z míry. Byla jsem velmi příjemně překvapena úrovní předvedení, která v
naprosté většině případů výrazně převyšovala to, co běžně vídáme na výstavách v kruhu
českých strakatých psů (i jiných plemen) a co spíše připomíná cirkus než výstavu.

Všichni pejsci dostali pamětní visačku na obojek se jménem. Ti, kteří navíc něco
předvedli ostatním nebo se umístili v některé zábavné soutěži, dostali ještě diplom a dárky
od sponzorů - firem Alavis a Hill's, kterým tímto děkujeme.

Celé setkání od nápadu, přes zřízení webových stránek až po realizaci zorganizovaly
pouhé dvě pořadatelky Petra Doležalová a Veronika Hučíková. Díky jejich nezměrnému
úsilí, nadšení a vytrvalosti mělo setkání hladký průběh a všem se nám moc líbilo. Jsme
jim za to moc vděčni a doufáme, že strakaté setkání nezůstane ojedinělou akcí. Jistě se
pro příští ročníky najdou i další nadšenci, kteří budou organizátorkám ochotni pomoci.
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Informace o setkání a spoustu fotek od pořadatelek i účastníků najdete na
http://www.setkanistrakacu.unas.cz.
Dana Vaňourková
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Strakáči na zkouškách
Milí čtenáři e-zpravodaje, podělím se s vámi rád o radost z jedné úspěšné akce, kde se
opět ukázalo, že naši čtyřnozí strakatí společníci umějí i něco více než být obyčejnými
„gaučovými“ povaleči. O tom, že český strakatý pes je všestranné plemeno v dnešní době
už asi nikdo z vás nepochybuje. Ani já jsem o tom nikdy nepochyboval a tak jsem se
s Buckem (Buck ze Strakatého kožíšku) přihlásil na zkoušky z výkonu dle mezinárodního
zkušebního řádu pořádané v ZKO Turnov. Termín zkoušek mi „dohodil“ chovatel
strakáčů Pepa Ludvík, který měl na zkoušky přihlášeného i svého strakáče Janka Červený
muškát. Oba přihlášené strakáče čekaly speciální stopařské zkoušky Bucka FPr1 a Janka
FPr2.
V den zkoušek jsme se spolu s dalšími osmi psovody v ranních hodinách všichni dostavili
na cvičiště ZKO a po příjezdu pana rozhodčího V. Nedvěda a po nezbytných oficialitách
se hned vyrazilo na stopy. Terén byl přímo ideální – louka s pěknou hustou trávou.
S Buckem jsem přišel na řadu hned jako druhý, tréma byla veliká, protože ačkoliv jsme
poctivě trénovali stopy už od jara, s rozhodčím v zádech je to přeci jen něco docela jiného.
Pan rozhodčí mi určil oba lomy doprava, první předmět filc, druhý - na konci stopy dřevo. Nejvíc jsem se bál, že Buck pokazí hned nášlap, protože se na stopy tak těší, že
bývá na nášlapu dost zbrklý. Když jsme nastoupili na stopu tréma ze mě spadla a prostě
jsem se spolehnul na Buckův nos ☺ Nášlap dopadl dobře, stejně tak i první lom prošel
naprosto předpisově. První předmět bohužel neoznačil jak měl, pouze chvíli očuchával,
ale pak se opět správně vydal po stopě. Druhý lom byl také perfektní, ale bohužel konečný
předmět také nic moc – zalehl ho až po náležitém očuchání. I tak nás ale pan rozhodčí
pochválil a udělil nám 86 bodů a tak nám přibyla naše první skutečně stopařská zkouška.
Pepa Ludvík s Jankem byl také úspěšný, těžkou cizí stopu (na FPr2 je na rozdíl od FPr1
stopa cizí) zvládl Janek na vynikajících 89 bodů a rozšířil tak počet svých zkoušek.
Většina ostatních psovodů však na stopách překvapivě úspěch neměla. O to víc mě
překvapilo, že dva strakáči byli úspěšnější než němečtí ovčáci, bílý švýcarský ovčák,
beauceron a rovněž i belgičtí ovčáci malinois.
Po návratu ze stop pokračovali ti úspěšnější na cvičišti v poslušnosti a na svoji „velkou
chvíli“ čekal i irský teriér, který s námi nebyl na stopách, neboť dělal zkoušku BH, která
nemá stopařskou část. Bohužel na poslušnostech neprošel už nikdo, takže celkové
výsledky byly velmi slabé: 8 zkoušených neprošlo, 2 strakáči ano.
No řekněte, a pak, že je strakáč k ničemu!
Libor David a Buck ze Strakatého kožíšku
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Úspěchy sportujících Zlatíček
Po úspěšném složení zkoušky ZZO se Bertička Zlatíčko se svým páníčkem panem
Antonínem Šmídou zúčastnily prvních závodů pořádaných na jejich domovském cvičáku
v Týnci nad Labem. V kategorii ZZO, v konkurenci 9 závodníků ve svých 19 měsících si
Bertička hravě poradila s plemeny NO, RTW, beauceron a australák a obsadila parádní
1. místo!

Na dogtrekking se vrhla
Anuška Zlatíčko s Alešem
Kulhánkem. Letos
absolvovali na konci
sezony 2 závody - "Stopou
strejdy Šeráka" 91 km a
"Bludná psice na
Jizerkách" 101 km!
V obou závodech se na
úplné nováčky umístili na
vynikajících místech a to v
první polovině startovního
pole!

Zlatíčka naše, gratulujeme! Jen tak dál! Strakatému sportu ZDAR!
Erika Fiantová + kolektiv www.chovatelska-stanice-zlaticko.cz
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MR českých strakatých psů v agility
Dovolujeme si tímto pozvat všechny příznivce strakatého sportu
na 2. ročník závodů agility „Kutnohorský groš“, které byly současně vyhlášeny jako

1. oficiální mistrovství ČR českých strakatých psů v agility
Závody se konají v areálu kynologického cvičiště ZKO Kutná Hora.
Veškeré informace o závodech a průběžnou startovní listinu naleznete na stránkách klubu
http://www.zkokh-agility.wgz.cz

Klára Olivová a A Však Czech Originál
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Propozice:
ZKO Kutná Hora
pořádá ve spolupráci s

v neděli 17. 4. 2011 – 2.ročník závodu
„Kutnohorský groš“
+ 1.mistrovství ČR Českých strakáčů
Místo: cvičiště Kutná Hora
Harmonogram: 7.00 – 7.45 prezence teamů
7.45 zahájení závodu, následuje prohlídka
8.00 začátek
Agility
Zkoušky A1, A2, A3
Jumping
Výsledek Mistrovství ČR Českých strakáčů se bude počítat jako součet agility a
jumpingu
Rozhodčí: Ing. Alice Glöcknerová
Přihlášky a startovné:
člen KAČR - první pes 300 Kč,
veterán, druhý a další pes 200 Kč
nečlen KAČR +100 Kč / tým
Team bude přijat až po zaplacení startovného, do té doby je jen náhradník.
Rozhoduje datum úhrady startovného.
Při překročení počtu startujících (max.80 týmů) budou přihlášky a startovné vráceny na
náklady závodníka.
Přihlášování na závody pouze přímo na stránkách KAČR
http://kacr.info/competitions/735
Uzávěrka: 10. 4. 2011
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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
Veterinární podmínky: Psi, kteří se účastní závodů musí být starší 18 měsíců, klinicky
zdraví, s platným povinným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata a s
povinným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze. 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.
Protest: po složení zálohy 500,- Kč, která je v případě neoprávněného protestu nevratná.
Občerstvení: zajištěno
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