
Zápis z členské schůze Klubu karelských medvědích psů a lajek
ze dne 2.9.2012 v Kostelních Střímelicích

1. Schůzi zahájil předseda Ing. Tomáš Válek. Přivítal všechny přítomné a zkonstatoval, že na
schůzi je přítomno 17 členů.

2. Členská schůze schválila program svého jednání (přednesl př. Rambousek):
– organizace klubových výstav
– řešení stížnosti Klubu honičů na nerovné podmínky uchovňování
– koncepce chovu (přednese Ing. Válek)
– informace o možnosti použití chlazeného a mrazeného semene
– diskuse
– závěr

 pro: 17 proti: 0 zdrželo se: 0    SCHVÁLENO
      3.  P. Rambousek informoval o ukončení konání výstav v Lysé nad Labem a nutnosti
uspořádat            klubovou výstavu jinde. Pro rok 2013 zajistil konání při výstavě na zámku
Kačina, (Adresa pořadatele:Výstava psů, výstavní výbor, U Jelena 487, 284 80 Kutná Hora,
Oblastní výstava psů) s tím, že      systém bude stejný jako v Lysé, tj. přihlášky přijme
pořadatel výstavy, rovněž zajistí kruh i personál, klub dodá pouze ceny a poháry. Do
budoucna je možno uvažovat o přádání klubové výstavy v režii samotného klubu, s tím, že
by v jednom dni probíhala výstava i bonitace – tato možnost bude probrána při jednání o
bonitacích vzhledem ke Klubu honičů.
            pro: 17 proti: 0 zdrželo se: 0 SCHVÁLENO
4. Klub honičů si po zavedení bonitace stěžoval na nastalé nerovné podmínky chovu.

Návrhy řešení – upustit od bonitací
                       -  provádět bonitace dále a to v rámci klubových výstav pořádaných klubem
                       -  zachovat současný stav
                       -  přejmenovat bonitaci na chovný posudek
Po diskusi bylo rozhodnuto hlasovat o zachování bonitace
pro: 17 proti: 0 zdrželo se: 0 SCHVÁLENO
zapracování bonitace do zápisního řádu
pro: 17 proti: 0 zdrželo se: 0 SCHVÁLENO
pořádání klubové výstavy v roce 2014 ve vlastní režii
pro: 10 proti: 7 zdrželo se: 0 SCHVÁLENO
Pomoc při zajišťování výstavy nabídl př. Souček, zavázal se zajistit areál a zázemí, zjistí
volné termíny v druhé polovině května a na začátku června. Podrobně si úkoly rozdělí
představenstvo s p. Součkem na příští výborové schůzi.

5. Ing. Válek předložil členské schůzi plán koncepce chovu KMP a lajek. Tato koncepce bude
zveřejněna na webových stránkách klubu. O její platnosti se bude hlasovat na členské schůzi.

6. Na webu klubu budou zveřejněny kompetence jednotlivých členů výboru.
7. P. Rambousek přednesl informace o možnostech použití chlazeného a mrazeného semene.

Informace budou rovněž (formou článku p. Rambouska) zveřejněny na stránkách klubu.
8. P. Válek podal návrh na zpoplatnění vystavení krycího listu, poplatek by činil 400,- Kč,

členové klubu by měli nárok na slevu 200,- Kč, při  žádosti o krycí list by poradce rovnou
obdržel potvrzení o zaplacení poplatku za vystavení a také kopii PP s výstavami a zkouškami.
Platnost opatření od 1.1.2013
pro: 13 proti: 1 zdrželo se: 3 SCHVÁLENO



9. V diskusi byl probrán málo aktivní přístup majitelů k doplňování informací o chovných
zvířatech. Majitelé jsou vyzýváni ke zveřejňování a aktualizaci informací o svých psech a
fenách, materiály je nejlépe dodat rovnou v elektronické podobě.
Dále v diskusi padlo upozornění, že zákonem o myslivosti je zakázáno používat na nahánění
zvěře psy vyšší než 55cm v kohoutku. V praxi obvykle bývá tolerováno použití psů
zařazených do skupiny honičů bez ohledu na velikost.
Padl dotaz, jestli se klub hodlá zabývat informacemi o údajném výskytu Aaujezskyho
choroby u černé zvěře a případně zajistit ochranu psů před nákazou. Bohužel klub nemá
žádnou možnost ovlivnit, jestli bude v ČR k dispozici vakcína proti této chorobě.

10. Na závěr schůze Ing. Válek poděkoval všem přítomným za účast a přátelské a konstruktivní
jednání.

Zapsala a za správnost odpovídá Irena Kroupová



Příloha:

TEXT ZE STRÁNEK ČMKU:
26.7. 2012 Přečetli jsme za Vás

Jaké je riziko Aujeszkyho choroby v ČR
O této nákaze lze uvést, že je nebezpečná pro více druhů zvířat, přičemž prase je považováno za
přirozeného hostitele, od kterého je nákaza přenosná na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky i na
volně žijící živočichy, u kterých vyvolává nesnesitelné svědění a následný úhyn. Nákaza se na
člověka nepřenáší. U prasat se onemocnění projevuje především příznaky postižení centrální
nervové soustavy, dýchacího traktu a působí potraty. Obecně platí pravidlo, že čím jsou prasata
při infekci mladší, tím výrazněji u nich onemocnění probíhá. U dospělé černé zvěře proto může
onemocnění probíhat nenápadně, bez vđ drazných klinických příznaků.
Od ukončení ozdravovacího programu od Aujeszkyho choroby v roce 1987 se v naší republice
v chovech domácích prasat tato nákaza nevyskytuje a proto je vakcinace zakázána. Při vstupu ČR
do EU bylo rozhodnutím Komise č. 320/2004 ze dne 31. 3. 2004 celé území republiky prohlášeno
za úředně prosté Aujeszkyho choroby prasat.
Podmínkou statutu země prosté je zákaz vakcinace v chovech domácích prasat. Pokud by tedy
byla v ČR registrovaná vakcína proti Aujeszkyho chorobě pro jiné druhy zvířat než pro prasata,
nebránilo by nic jejímu použití. Tato vakcína by mohla vyřešit riziko nákazy u loveckých psů.
V současné době však není v ČR žádná taková vakcína registrována.
Výskyt Aujeszkyho choroby v populaci černé zvěře
V ro ce 2011 bylo rozhodnuto uskutečnit v populaci divokých prasat monitoring na základě
sérologického vyšetření a bylo zjištěno, že pozitivních ulovených kusů je kolem 30 %.
Je tedy na místě upozornit držitele loveckých psů, aby dbali na to, aby psi nepřicházeli do
přímého kontaktu s ulovenými prasaty, a také se syrovým masem a vnitřnostmi. Virus
Aujeszkyho choroby je likvidován při vaření. Proto v žádném případě nekrmit psy syrovým, tj.
tepelně neošetřeným, masem ani vnitřnostmi!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS:
www.svscr.cz

POZNÁMKA
Na tomto místě bych ráda zdůraznila, že sérologickým vyšetřením se nezjišťují počty nebo
výskyt nemocných zvířat, ale jen a pouze výskyt zvířat, která mají v krvi protilátky proti původci
příslušného onemocnění. 30% procent pozitivně sérologicky testovaných kus tedy neznamená
30% nemocných.
Bohužel, v ČR není registrovaná vakcína proti Aujezskyho chorobě pro psy.
Irena Kroupová


