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Směrnice č. 2 (viz Bonitační řád, čl. IV, bod 2)

Zařazování jedinců plemene český strakatý pes do chovu
Český strakatý pes musí splnit tyto podmínky, aby mohl být zařazen do chovu:
1. Úspěšné absolvování bonitace
2. Minimální věk k bonitaci: 15 měsíců
3. K chovu mohou být použiti jedinci až v den, kdy dosáhnou věku 18 měsíců.
Psi jsou chovní od 18 měsíců neomezeně.
Feny jsou chovné do dne svých 8. narozenin. Feny, které dokončily 8. rok věku, mohou být ve
výjimečných nakryty ještě 1x, a to maximálně do dne svých 9. narozenin na základě potvrzení veterinárního
lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez
nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením poradcem chovu a chovatelským kolegiem.
4. Exteriér - posouzení na výstavě pořádané KCHMPP nebo Spolkem ČSP se známkou Výborný nebo Velmi
dobrý, zařazení ve třídách: mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů.
5. Zdraví
skus nůžkový,
plný počet řezáků a špičáků,
rentgenové vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů (DKK s výsledkem do stupně 3/3 (D/D)
včetně) ve věku minimálně 12 měsíců, rentgenový snímek posuzuje pouze MVDr. Michal
Čáp; v případě jeho dlouhodobé nedostupnosti stanovuje náhradního lékaře chovatelské
kolegium,
vyšetření kolen (luxace patel - LP) ve věku minimálně 12 měsíců od libovolného lékaře s
atestací na toto vyšetření s výsledkem do stupně 2/2 včetně.
Zvíře posouzené jiným než určeným lékařem nebude uchovněno. Pouze v případě, že
chovatelské kolegium navrhne tohoto jedince jako zvlášť potřebného pro chov, může mu být
udělena výjimka na základě schválení členskou schůzí Spolku.
6. Do chovu nebudou zařazeni jedinci s chirurgickými zákroky na kloubech (s výjimkou zákroků po úrazech)
V připadech, kdy není možné posoudit RTG DKK a LP z důvodu předchozího úrazu, bude možné takovému
zvířeti povolit výjimku. Chovatelské kolegium posoudí každý případ zvlášť (u fen si vyžádá dobrozdání od
veterináře, že následky úrazu nepředstavují zvýšené riziko pro fenu při březosti a porodu) návrh podá
výboru, který rozhodne.
.

7. Počet vrhů: 1 vrh za 1 kalendářní rok
Doporučené pořadí:
1. Výstava
2. Rtg. vyšetření kyčlí (DKK) a vyšetření kolen (LP)
3. Bonitace
Tato Směrnice nabývá platnosti dnem schválení členskou schůzí dne 29. 11. 2015.

