Klub chovatelů výmarských ohařů z.s.
Českomoravská kynologická jednota
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4 - Chodov
IČO:47922753
www.weimaraner-club.cz

Zápis č. 5
ze schůze výboru dne 30.10.2018 v hotelu Tři věžičky, Střítež u Jihlavy
Začátek: v 17:40 h
Přítomni: - za výbor KCHVO: J. Daněk, L. Trčková, J. Píchová, M. Böhm, L. Čech, M.
Odložilová, M. Varga, J. Němečková, M. Tipplová, J. Santarius, omluvena R. Marková
- za DK: I. Klohnová
Proběhlá elektronická hlasování: Program schůze výboru:
1) Zahájení
2) Informace a novinky
3) Informace chovatelské rady a poradců chovu k řešení situace s DCM
4) Příprava úpravy klubových norem
5) Příprava Zpravodaje č. 2/2018, informování o činnosti klubu
6) Ekonomika klubu
7) SW – upřesnění požadavků
8) Přijetí nových členů
9) Informace DK
10) Různé
11) Závěr
Ad 1)
Předseda přivítal přítomné a poděkoval za vysokou účast přes termínové a organizační
těžkosti.
Ad 2) Žádost členky klubu Bc. Aleny Brůžkové, rozhodčí z exteriéru, o rozšíření na výmarské
ohaře. Výbor souhlasí s podmínkou hospitace na dvou výstavách pořádaných KCHVO.
Došlé souhlasy se zpracování osobních údajů předány hlavnímu poradci chovu.
Ad 3) V neděli 28.10. zasedala chovatelská rada. Kromě p. Kulhánka a p. Koldinského plná
účast. Projednán a schválen návrh opatření jako reakce na zjištění dilatační kardiomyopatie
v chovu.
Prezentace hlavního poradce chovu:
- základní seznámení s chorobou a jejími možnými příčinami, zdůrazněno, že metabolické,
toxické a infekční příčiny u dvou předmětných postižených jedinců vyloučeny speciálními
testy v Německu a zjištěnými onemocněními u přímých potomků. Vyplývá značné riziko
dědičných příčin.

- do budoucna bude velmi důležité získat informace o celkovém zdravotním stavu a věku
dožití populace pro analýzu rodokmenů – tyto informace jsou v současné době pro poradce
nedostupné
- v tuto chvíli tito postižení jedinci,:
- Alfredo Prince Silver Sfinx – pes zemřel v prosinci 2017 ve věku 5,5 roku, již nyní
potvrzena DCM u 5 potomků ze 4 vrhů + u 1 (nechovného) bratra. V chovu působí 1 bratr,
matka již nesplňuje věkový limit pro chovnost, otec mrtev.
- Atrey Forever Hero of Diam Weim – pes zemřel v říjnu 2018 ve věku 7,5 roku, již
potvrzena DCM u 2 chovných potomků. V chovu působí 5 synů, 6 dcer a 3 sestry, jedna
z nich aktuálně nakryta, teta Atreye prokazatelně uhynula ve 4 letech na DCM, matka již
nesplňuje věkový limit pro chovnost, otec mrtev.
- Dee Nitrianské Janíkovce – chovná fena ze SR, věk 7 let, matka české chovné feny
Brena Human touch, jejímž otcem je Atrey Forever Hero of DW a která byla nakryta
Alfredem Prince pro vrh P ze Skřivolánu – choroba se zde tedy mohla objevit hned po 3
předcích (již 2 štěňata pozitivní ve věku 1,5 roku).
- studiem rodokmenů v tuto chvíli nelze jednoznačně určit „podezřelou“ linii, která by mohla
být významná pro dědičnost, ani linii zcela „bezpečnou“
- poradce sděluje, že jeho fena vzdáleněji příbuzná na Alfreda a Atreye absolvovala speciální
kardiologické vyšetření v 7,5 letech s negativním výsledkem
- klinické vyšetření potvrzuje situaci u jedince v daný okamžik, nezaručuje, že se nemoc
nezačne projevovat až později
- úmrtí psa nad 10 let může být způsobeno mnoha jinými důvody, kardiologové jsou však
schopni bezpečně rozeznat změny stařecké a změny v důsledku DCM
- léčba postiženého psa je finančně náročná, dle fáze nemoci 1500 – 2500 Kč/měsíc
- diskutována situace u dobrmanů, kde jsou aktuálně vzhledem ke zúžení chovné základny
nuceni chovat i na nemocných jedincích, DNA-test pro dobrmany vyvinut, ale kluby nemají
pravomoc nařídit jejich využívání, podle informací z USA jde u našeho plemene
pravděpodobně o jiný typ dědičnosti.
- diskutována možná opatření, počty postižených a příbuzných psů v jednotlivých generacích,
pravděpodobná genetická zátěž v generaci rodičů postižených jedinců
- diskuse o možném zneplatnění dosud vydaných krycích listů, dosud nevyužito pouze 12
krycích listů z letošního roku, revize nutná s následným upozorněním chovatele a změnou
doporučených psů/psa v případě, že těmto bude pozastaveno využívání v chovu
Návrh chovatelské rady:
Krátkodobá opatření:
• omezení v chovu sourozencům a přímým potomkům jedinců u nichž byla
diagnostikována DCM (pozastavení využívání v chovu)
• revize vydaných krycích listů, komunikace s Plemennou knihou, majiteli jedinců,
ostatními kluby VO
• informace ve Zpravodaji KCHVO 2/2018
• monitoring co největšího počtu jedinců s cílem identifikovat jedince v klinické a
preklinické fázi DCM, snaha vyšetřit co nejvíce i nechovných jedinců, vyšetření
doporučeno po 24 měs. věku. Následně učinit potřebná opatření, aby neohrozili chov a
abychom si toto závažné onemocnění neutvrzovali v chovu. Zvážit finanční podporu
majitelů, kteří provedou vyšetření svých psů.
• pro chovné jedince povinné vyšetření, chovné feny povinny doložit negativní
vyšetření ne starší 2 měsíců při žádosti o krycí list – délka platnosti krycího listu je
standardně 12 měsíců, chovný pes mladší 10 let povinen doložit vyšetření každoročně,
poprvé do 28.2.2019, do té doby doporučení majitelům fen vyžadovat výsledek
vyšetření od majitele krycího psa
•

Dlouhodobá opatření:
Monitoring: Domluvena dvě odborná pracoviště (Fakulta veterinárního lékařství
v Brně, MVDr. Filipejová a kol. + Veterinární klinika Slaný – MVDr. Fiedler, člen

•
•
•
•
•
•

Evropské společnosti veterinárních kardiologů ESVC), která budou dodržovat stejnou
metodiku a stejnou cenovou politiku, budou archivovat výsledky. Cena základního
kardiologického vyšetření na DCM je 2000 Kč, pokud je pes pozitivní, je nutno zasílat
vzorky na speciální laboratorní vyšetření do Německa, jeho cena je 2500 Kč – v tom
případě je účtována pouze cena 2500 Kč, nikoliv již cena základního vyšetření.
Vyšetření je neinvazivní a bez anestezie, jde o EKG, echo (ultrazvuk s Dopplerem) a
RTG. Součástí vyšetření bude odběr biologického materiálu pro výzkum DNA a
informovaný souhlas majitele s poskytnutím výsledku genetikům a poradci klubu.
Objednací lhůta standardně 4 týdny, v nutných případech možno domluvit podstatně
dříve. Monitoring umožní zpracovat metriku zdravého srdce výmarského ohaře, která
doposud nebyla vytvořena.
Genetika: Domluvena spolupráce s RNDr. Černým, laboratoř Genrex, který bude
studovat genom z poskytnutých vzorků v rámci vlastního grantu. Klinická pracoviště
budou zasílat biologický materiál pro extrakci DNA přímo Genrexu.
Vlastní databáze – prověřit a rozšířit možnosti Silveru pro vyhodnocování dat a
možnosti modelování, poptat možnosti i někoho z členské základny.
Vzdělávání a informování členské základny – přednáška před členskou schůzí,
Zpravodaj, web
Komunikace s členskou základnou – aktualizace informací o chovných jedincích –
nutno získat aktivním přístupem výboru a určených členů, chovatelé dlouhodobě
nedodržují zápisní řád a pravidla chovu a nehlásí změny a úmrtí chovných jedinců
Komunikace se zahraničními partnery – informovat o situaci, zjistit zkušenosti
Zahraniční krytí – stejná pravidla jako pro naše psy - nutno doložit negativní vyšetření
na DCM, v tomto případě alespoň provedené dle metodiky klubu (poradce bude mít
k dispozici), doporučení chovatelům vybírat starší zdravé a ověřené psy

Další zasedání CHR plánováno na únor 2019 – analýza stavu a revize opatření.
Výbor každý z uvedených návrhů podrobně prodiskutoval. Zvažovány dopady, možné reakce
chovatelů.
Finanční podpora klubu – aktuálně klub podporuje odběry pro DNA-profil, monitoring DCM
je v tuto chvíli podstatnější. Máme nabídku sponzora a můžeme zvážit žádost o podporu
některých kynologických organizací. Do konce února může být vyšetřeno cca 200 jedinců,
klub je v tuto chvíli schopen do programu vložit řádově 200 tis. Kč. Zvažována možnost
zvýšení členských příspěvků na rok 2020. Diskuse nad zvýhodněním pouze chovných
jedinců, výbor preferuje finanční podporu pro všechny, kteří absolvují vyšetření na
předepsaném pracovišti a podepíšou informovaný souhlas s poskytnutím informací genetikům
a klubu – pro výzkum je výhodou co největší objem informací. Nutná pružnost ekonomky pro
rychlé refundace.
Diskuse nad formou sdělení opatření členské základně a především majitelům dotčených psů
– telefonicky ihned, doporučený dopis co nejdříve. Podrobnou informaci umístit na web a do
Zpravodaje. Diskutovány možné budoucí případy přímých potomků, kteří se přihlásí na výběr
do chovu – budou předem upozorněni na omezení.
Výbor je povinen zrušit chovnost nemocných jedinců na základě Chovatelského řádu FCI a
Zápisního řádu ČMKU. Pravomocí výboru je měnit chovné podmínky (povinná vyšetření na
DCM, pozastavení chovnosti apod.) po informování členské základny. Kritická situace
vyžaduje okamžité opatření, členská základna bude informována ihned po jejich schválení a
sepsání. Pravidla pro chov schvaluje členská schůze (nachystat pravidla, která podpoří
omezení šíření DCM, chovatelská rada navrhuje zvýšení počtu štěňat z 6 na 8 ve vrhu pro
časové omezení feny pro další vrh.). Výbor je povinen jmenovitě zveřejnit jedince omezené
v chovu.

Výbor jednohlasně schvaluje tato opatření:
1. ukončit chovnost chovným jedincům, kteří jsou podle veterinárního vyšetření postiženi
DCM. Jde o:
Demi Grey Eminence ČLP/VOK/9362/15 a
Dilemma Grey Eminence ČLP/VOK/9363
2. psům, kteří jsou sourozenci nebo přímí potomci již zemřelých psů, kteří podle
veterinárního vyšetření byli postiženi DCM, pozastavit využívání v chovu, protože je
vysoce pravděpodobné, že nejsou dědičně zdraví. Pozastavení platí do možnosti
prokázání zdraví prostřednictvím genetického testu. Jde o:
Amaretto Marcati Silver Sfinx ČLP/VOK/8916/14, chovného bratra Alfredo Prince Silver
Sfinx
Angie Royal Splendour of Diam Weim ČLP/VOK/8335/13,
Almost Heaven of Diam Weim ČLP/VOK/8333/14
a Amber the Jewel of Diam Weim ČLP/VOK/8336/15, chovné sestry Atrey Forever Hero
of Diam Weim
Isar z Haluzic ČLP/VOK/9396/15,
Bexly Silver Image ČLP/VOK/9423/17,
Archibald Grey Inspiration ČLP/VOK/9985,
Aron Grey Inspiration ČLP/VOK/9987,
Dante Grey Eminence ČLP/VOK/9359/17, chovní synové Atrey Forever Hero of Diam
Weim
Deep Purple Grey Eminence ČLP/VOK/9361/16,
Brena Human Touch ČLP/VOK/9879/17,
Inéz z Haluzic ČLP/VOK/9404,
Brixie Silver Image ČLP/VOK/9430/18, chovné dcery Atrey Forever Hero of Diam
Weim.
Výbor důrazně upozorňuje majitele uvedených jedinců, aby se zdrželi krytí
v zahraničí, protože by tímto jednáním hrubě porušili minimálně kodex chovatelské
etiky FCI.
3. psům, kteří jsou sourozenci nebo přímí potomci již zemřelých psů, kteří podle
veterinárního vyšetření byli postiženi DCM, i při splnění chovných podmínek
v budoucnu pozastavit budoucí využívání v chovu, protože je vysoce pravděpodobné,
že nejsou dědičně zdraví. Pozastavení platí do možnosti prokázání zdraví
prostřednictvím genetického testu. Jde o psy z vrhů:
 „A“ Silver Sfinx, „A“ From Sandy Lowland, „L“ Shefis, „Ch“ Sachmet, „B“
Silesian Weim a „P“ ze Skřivolánů jako sourozenci a potomci Alfredo Prince
Silver Sfinx;
 „A“ of Diam Weim, „D“ Grey Eminence, „I“ z Haluzic, „B“ Silver Image,
„B“ z Pluskovečku, „A“ Grey Inspiration, „C“ Silver Image, „E“ z Pluskovečku,
„A“ od Dívčího hrádku, „F“ z Pluskovečku jako sourozenci a potomci Atrey
Forever Hero of Diam Weim;
 „A“ Grey bay jako potomci Demi Grey Eminence;
4. za účelem zjištění co nejpodrobnějšího výskytu psů postižených DCM provádět
povinné plošné vyšetření psů zařazených do chovu na určených veterinárních
klinikách a vyzvat k dobrovolnému stejnému vyšetření i majitele nechovných VOK
a všech VOD. Stejné vyšetření požadovat i po zahraničních krycích psech.
5. navrhnout a přijmout nové postupy pro zajištění dostatečného množství informací
o zdraví výmarských ohařů v České republice;
6. zahájit spolupráci s vybranými veterinárními klinikami za účelem stanovení přesné
metodiky vyšetření výmarských ohařů na DCM a genetický výzkum za účelem možného
budoucího genetického testování psů na DCM;
7. poskytovat příspěvek ve výši 1000 Kč na vyšetření na DCM na veterinárních klinikách
určených klubem, pokud bude majitel psa souhlasit s předáním výsledků genetikům
a klubu k využití v boji s touto chorobou. Platí pro chovné i nechovné jedince, VOK
i VOD.

8. připravit a předložit členské schůzi změny v Pravidlech pro chov, které podpoří
eliminaci DCM v chovu;
9. Informovat majitele chovných jedinců o rozhodnutí výboru;
10. Informovat o přijatých opatřeních kluby chovatelů výmarských ohařů v okolních
zemích a odborné orgány kynologické unie.
Telefonicky a písemně bude majitele zmíněných jedinců informovat předseda klubu. Dosud
došlé žádosti o krycí list nutno doložit také negativním vyšetřením na DCM. Poradce
chovatele telefonicky i písemně upozorní na tuto povinnost.
Diskuse nad motivací majitelů absolvovat odběr biol. materiálu pro DNA-profil na výstavách,
nutno majitele aktivně upozorňovat.
Upozornění poradcům chovu na nutnost začít řešit jejich agendu v Silveru (elektronicky).
Ad 4) Návrh chovatelské rady na zvýšení limitu počtu štěňat pro uplatnění pravidla „fena
může být znovu kryta až za 365 dní“ ze 6 na 8. Schváleno, bude navrženo členské schůzi jako
změna Pravidel chovu.
Ad 5) Zpravodaj rámcově připraven do tisku, chybí část podkladů poradce pro VOK (seznam
chovných psů), ekonomky a výcvikáře (pohár Krejčího, propozice na zkoušky vloh) a
výsledky podzimního výběru do chovu. Znovu publikovat článek o DCM Zdeny Němcové,
autorka souhlasí, ověřit případnou aktualizaci. Nutný článek poradce chovu s konkrétními a
podrobnými informacemi o opatřeních proti DCM. Do propozic na výstavu ve Slavkově
nutno doplnit informaci o parkování, do budoucna dle možností vložit mapku.
Ad 6) Předseda ověří možnost sponzorských darů a grantů na testování výmarských ohařů na
DCM. Do členské schůze je klub schopen pokrýt schválené příspěvky na vyšetření.
V roce 2019 plánovány troje zkoušky, které budou ztrátové, dvě výstavy naopak vydělají.
Reklamní materiál: chybí dětská trička a mikiny, některá čísla polokošilí – doobjednat po
Novém roce.
Místopředsedkyně představila návrh bílé klubové košile s výšivkou siluet VOK a VOD a
nápisem „Výmarský ohař“ od firmy Janek. Materiálem je kvalitní čistá bavlna, zvýhodněná
cena 1 100 Kč za pánskou, 1 000 Kč za dámskou + 35 Kč za výšivku a 500 Kč za vytvoření
programu na výšivku, krátký rukáv levnější o 60 Kč (vše bez DPH). Při odběru 100 a více ks
10% sleva, možnost individuálních úprav. Po diskusi ponechat ve výšivce siluety psů, text
nahradit zkratkou „KCHVO“ ve fontu totožném s logem klubu. Schválena objednávka 50 ks
v průřezu všemi velikostmi, pánské dlouhý rukáv, dámské krátký rukáv. Prodejní cenou bude
zaokrouhlená nákupní cena.
Ad 7) Předseda naplnil požadavky na helpdesk firmy Vivian. Od jednotlivých funkcionářů
předány nejnaléhavější, dále požadavek na možnost výstupů z evidence psů a osob pro
možnost budoucích analýz a matematických modelů mimo Silver. Uvítací mail (změna textu)
s max. prioritou, do přihlášky doplnit možnost oznámit vlastnictví psa a CHS. Možnost
editace pro řadové členy není možná pro udržení správnosti a kompletnosti databáze psů.
Ad 8) Podány přihlášky: č. 75 – pí Turečková, č. 77 – p. Kulhavý, 78 – pí Kokrdová –
schváleno
Ad 9) DK nemá žádné podání.
Ad 10) Dotaz jednatelky na možnost finančního příspěvku pro celosvětovou databázi
výmarských ohařů Weimaranerpedigree.com, s níž pracuje velká část členů klubu, včetně
poradce chovu při studiu rodokmenů jedinců s DCM. Jde o velké množství dat, která není
možno získat z jiných zdrojů nebo za neúměrného úsilí, jedná se i o propagaci českého chovu.
Výbor souhlasí s možností příspěvku ve výši 2-5 000 Kč, bude dořešeno na příští schůzi.

V plemenné knize chybí určitá zápisová čísla, dořeší poradce s jednatelkou a předsedou.
Do Zpravodaje znovu vložit výzvu ke spolupráci členů, poskytnutí zkušeností, názorů a
námětů ke zlepšení.
Ad 11) Závěr ve 22:10
Zapsala: J. Píchová

