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1) Úvod 

 Vím, že je těžké měnit cokoliv “za chodu”, kdy každý máme mnoho povinností a vše tak 
nějak “funguje”, nicméně  k zamyšlení se nad aktuálním stavem a vývojem plemene 
ASS i dalších plemen jsou nabádáni chovatelé a rozhodčí v rámci sociálních sítí téměř 
denně a bylo by nezodpovědné na to nereagovat. Je potřeba pojmenovat problematiku, 
připravit  konkrétní  řešení  bez  demagogie,  zaujmout  pevná  stanoviska  a  aplikovat 
změny.  Je  nutné  zajistit  osvětu  a  informovanost  nejen  chovatelů,  ale  i  rozhodčích. 
Pojďme se společně zamyslet nad tím, co pro to můžeme udělat. Níže jsem se pokusila 
některé okruhy přiblížit. 

2)   Problematické okruhy & otázky

1) DOPORUČENÍ KE KRYTÍ je zbytečný úkon, nikdo nikomu nic nedoporučuje, 
každý  si  krycího  psa  vybírá  sám  a  na  nic  se  neptá,  jedná  se  o  nadbytečnou 
administrativu.  Jak definujete řízený chov?  Není reálné přidělit komukoliv autoritu k 
tomu, aby určoval krycí psy, jelikož to přímo vede ke korupci a ke zneužívání moci. 
Zároveň není reálné, aby poradce chovu někomu povolil vrh a někomu ne. 

2)    Nejsou deklarované žádné CHOVATELSKÉ ZÁMĚRY. 

3)    Feny jsou v některých případech přetěžovány naprosto zbytečnými vrhy a stávající 
CHOVNÉ PODMÍNKY to chovatelům povolují.

4)    Nejsem si  jistá  jestli  náhodou nejsme jedinou zemí v FCI,  kde u ASS je  nutná 
zkouška  vloh  či  pracovní  zkouška  pro  zadání  titulu  ŠAMPION  KRÁSY.   Může 
zástupce KCHLS pro FCI připravit rešerži, abychom si udělali představu a srovnání a 
vyhodnotili zda-li je tato podmínka adekvátníve srovnání se světovým trendem ? 



5)   Plemeno je hodně často na výstavách neodborně posuzováno. Tato špatná KVALITA 
POSUZOVÁNÍ všestrannými rozhodčími, ale bohužel někdy i specialisty, se následně 
přímo  dotýká  chovu.  Pokud  chovatel  či  majitel  feny/psa  nemá  dostatek  soudnosti, 
rozhodčí  musí  být  schopen,  na  základě  znalosti,  plemeno  dobře  posoudit,  a  to  bez 
ohledu na osobní vazby či trendy!  Nemělo by se stát, že ASS v americkém typu získá 
vysoká ohodnocení na výstavách v ČR! Tento případ je velký extrém a nerada bych z 
toho vytvořila hlavní bod diskuze, pes je pro mne bezpředmětný, ale jeho umísťování 
rozhodčími na našich výstavách je urážkou pro naše přední chovatele. Je to výborný 
negativní příklad. Kdo zabrání uchovnění tohoto jedince? Kdo zabrání případnému krytí 
neznalým majitelům fen? Jak by toto zvelebovalo chov ASS? Jako jediný na Světové 
výstavě získal známku DOBRÁ … proč ne zde?! 

6)  Osobně bych zvážila revizi POSLÁNÍ KLUBU.  Jeho hlavním poselstvím se, dle 
textu,  zdá  být  rozšiřování  členské  základny,  což  působí  velmi  pragmaticky  až 
ekonomicky.  

7)  Ráda bych znala postoj a účast KCHLS v boji proti MNOŽÍRNÁM PSŮ.  Údajně je 
prý  v  současné  době  na  území  ČR  přibližně  300  množíren.  To  musí  v  konečném 
výsledku znamenat opravdu velký počet týraných psů. Bohužel termín množírna by se 
ale mohl použít i na některé chovatelské stanice, které produkují (nechovají, produkují) 
štěňata s PP. 

3) Návrhy řešení

ad  1)  Doporučení  ke  krytí  navrhuji  změnit  na  POTVRZENÍ  O  KRYTÍ 
MAJITELEM  KRYCÍHO  PSA,  které  by  bylo  volně  dostupné  na  internetových 
stránkách sekce ke stažení  s  tím,  že se na stránkách popíše,  co vše musí  krycí  pes 
splňovat, aby i začátečník věděl. To by nebránilo tomu, aby se kdokoliv s poradcem 
chovu o výběru radil, ba naopak bych k tomuto nové členy přiměla. Osobně si myslím, 
že zde u některých panuje morálka kvantita je výhodnější než kvalita a byla bych ráda, 
kdyby se sjednal instrument pro doporučování snížit počet vrhů a ekonomiku směřovat 
do kvality.  Nemám pocit, že by byla taková poptávka po ASS, aby se v jedné stanici 
ročně odchovalo více vrhů a nebo kryla jedna fena mnohokrát po sobě. Nemáme ani 
představu  o  tom,  kde  ta  všechna  štěňata  končí!  V  jakých  podmínkách,   v  jakém 
zdravotním stavu a podobně. V tom bych viděla smysl “řízeného chovu” nebo možná 
spíše “kontrolovaného” chovu.

ad 2) Chovatelský záměr je něco možná pro některé velmi intimního, jako třeba pro mě, 
ale bohužel pro hodně  chovatelů,  mám pocit,  a to se nechci nikoho dotknout,  velká 
neznámá! Nebylo by špatné přimět chovatelské stanice k tomu, aby si svůj chovatelský 
záměr  zformulovaly.  Aby jednou za nějaké období Klubu oficiálně  deklarovaly svůj 
záměr.  To není myšleno jako “buzerace”. Každý normální chovatel s tím nebude mít 
problém, ale jak svůj záměr obhájí chovatel, který kryje svojí fenu každý rok stejným 
psem nebo  ten,  který  nakryje  fenu  2x  do  roka?  Proč?  Těmto  fenám ani  chovu  to 



rozhodně žádnou přidanou hodnotu nepřinese.  

ad 3)  Chovné podmínky by se měly zpřísnit. Opravdu si nemyslím, že chovatelé se 
smysluplným chovatelským záměrem touží odchovat na jedné feně mezi 18 měsícem a 
8 rokem ( s možností požádat o vyjímku odchovat dále ještě jeden vrh) celkem 3 vrhy 
za každé 2 roky. Kdo umí počítat, tak si sám vypočítá, že to umožňuje zneužívání a 
přetěžování fen (hypotetické, ale nicméně odsouhlasené). Toto vidím jako velmi zásadní 
chybu! Přidejte tam jeden další vrh a množírny budou moci chovat. Feny by neměly mít 
více jak 2 vrhy za období 3 let, první vrh po uplynutí 24 měsíců, ne 18 a poslední před 7 
rokem života, ne 8. To ví každý slušný člověk a je mi nepochopitelné, že se toto již 
dávno  neaktualizovalo,  protože  klub  dává  možnost  nečestným  chovatelům  vytvářet 
oficiální množírny s PP.  Nebudu nikoho napadat osobně, nejsem za A. detektiv a za b. 
udavač, ale myslím, že určitě existují informace o tom, kdo a jak chová a měl by se 
pravidelně připravovat přehled o počtu vrhů individuálních CHS.  Chovat na feně 5 let 
po sobě vrhy není etické! Ani 4 roky po sobě, ani 3.  Klub by měl chránit zvířata před 
jejich zneužíváním, a ne peněženky chovatelů. V řádu pro ochranu zvířat se uvádí,  že 
jedinci jsou považováni za “veterány” od jejich 7 roku a chovat je možné i v 8 letech?  
Osobně bych fenu v 8 letech nikdy nekryla, já budu feny krýt naposledy v 5-ti letech, 
ale  to  je  můj  interní  etický  kodex,  ve  který  věřím.  Klub  by  ale  měl  veteránům 
garantovat klidný důchod. Měl by zajistit, aby nebyly feny kryté předčasně, i když to 
zákon dovoluje,  a aby v průběhu nejlepších let netrávily každý rok v porodní bedně a 
někdy dokonce 2x! Nespolehejte na slušnost lidí! Evidence počtu vrhů z každé CHS by 
se měla publikovat a komentovat. 

Takže, rekapituluji:  navrhuji upravit chovné podmínky, reflektovat do 
řádu pro ochranu zvířat i etického kódu následující

- první vrh po 24 měsících
- max. 2 vrhy v období 3 let
-  poslední  vrh  před  7  rokem  života  a  zrušit  opci  na  prodlužování 

chovnosti 
- krýt stejným psem jednu fenu maximálně 2x

ad 4)  Šampion ČR  navrhuji, aby se uznával titul Šampion ČR po získání 4 x CAC v 
minimálně  dvouch výstavních sezónách, od minimálně  3 různých rozhodčích, z toho 
minimálně z jedné mezinárodní výstavy a z minimálně jedné v ČR. 

ad   5)   KVALITA POSUZOVÁNÍ.  Chtěla  bych  vyzvat  klub,  aby  se  více  snažil 
zabezpečit  rozhodčí  specializované  na  naše  plemeno  a  apeloval  a  zasloužil  se  o 
respektování  standardu  pro  toto  plemeno  na  všech  výstavách  pořádaných  v  ČR. 
Potřebujeme jeho podporu! Hodně často se stává, že rozhodčí plemeno vůbec neumí 
posoudit,  výsledky  jsou  bolestné.  Vystavovatelé  mají  právo  na  kvalitní  a  odborné 
posouzení, platí za to! Plemeni nepomůže, když se budou zadávat tituly nezaslouženě 
jedincům  s  hrubými  vadami  a  nebo  jedincům  mimo  standard.  Osobně  například 
nepovažuji tituly za směrodatné při výběru vhodného krycíh psa. Dívám se na kvality,  
které sama vidím, ale nemělo by to náhodou jít ruku v ruce? Mělo, ale ne všichni je vidí 



a nebo je nechtějí vidět. A bohužel mnoho chovatelů se na tituly dívá,  protože “nevidí”. 
jelikož  Neměli by rozhodčí zadávat titul vítěz plemene opravdu nejlepšímu jedinci a 
nebát se zadat horší známku.  Jakou formou jsou rozhodčí vzděláváni? Ve Velké Británii 
se diskutuje o přípravě  velkého semináře pro chovatele a rozhodčí,  aby se “oprášil” 
standard tohoto plemene a aby se poukázalo na rizika, která jsou dnes do chovu vnášena 
různými trendy, které, díky své neznalosti, rozhodčí mnohdy upřednostňují. Je důležité, 
aby  klub  usiloval  o  to,  aby  plemeno  bylo  posuzováno  pouze  pro  toto  plemeno 
kompetentními rozhodčími.  NAVRHUJI a žádám, aby se klub zasloužil  o pravidelné 
vzdělávací  programy  o  standardu  a  vývoji  jak  pro  chovatele,  tak  pro  rozhodčí  a 
projednal  zřízení  kontroly  vzdělávání  rozhodčích  schválených  pro  ASS  na  úrovni 
ČMKU. 

ad 6) Aktualizace POSLÁNÍ KLUBU.  Udržování a rozšiřování členské základny by 
nemělo být na prvním místě poslání klubu. To by nemělo být, dle mého názoru, vůbec 
zveřejňováno, to by měla být postranní mise vedení klubu.  Důvod, proč klub existuje 
by měl  ten, aby zastřešil  a hlavně  CHRÁNIL  toto a ostatní plemena, která pod něj 
spadají  a z toho důvodu by bylo vhodné věnovat velkou pozornost předchozím pěti 
bodům a přeformulovat textaci na portálu KCHLS, pokud je to tak.

ad 7) MNOŽÍRNY je nutné zlikvidovat a jakékoliv sdružení a organizace zabývající se 
chovatelstvím  a  kynoligií  jako  takovou  má  absolutní  morální  povinnost  se  o  to 
miminálně    pokusit a vynaložit úsilí v tomto boji. Vyčlenit na to finanční prostředky, 
aktivovat kampaň,  monitorovat přísně  členy sdružení (klubu) a chránit psy vlastněné 
členy. 

   Nespěte na vavřínech. Opravdu to není o tom si vyskládat trofeje z výstav na poličku. 
Kynologické  kluby by měly  mít  vyšší  poslání  a  PSY neustále  až  na  prvním místě, 
všechny! 

4)   Závěr

  Toto memorandum jsem připravila sama,  tzn., že nemusí být vše formulováno přesně, 
ale jsem si jistá, že myšlenky a záměr pochopíte všichni,  a o to jde.  Přistupte k tomu 
nezaujatě a považujte vše za pozitivní inspiraci a motivaci se posunout. 

Připravila dne 2. března 2019  Martina Hollasová, CHS Gabrettina, V Zatáčkách 1, 250 
70 Veliká Ves, m: 602 325 125. 


