Jak uchovnit v MSKCHPL Leonbergera?
proto, aby mohl být Leonberger chovný je potřeba v MSKCHPL dodržet
následující kroky:
1) podmínkou pro chov je absolvování svodu mladých ve věku od šesti
měsíců. Svody mladých jsou pořádány 2 x ročně v rámci Klubového
setkání. Svod mladých je pro člena klubu možno splnit účastí na klubové
nebo speciální výstavě, která se koná právě v době setkání. Na žádost
majitele, který psa nebo fenu na této výstavě vystavil, je mu ve výstavním
kruhu účast na svodu mladých zapsána do průkazu původu. V rámci
výstavy se svod mladých pro členy klubu provádí zdarma. Druhou
možností je, účastnit se na základě vyplněné a zaslané přihlášky svodu
mladých samostatně. Svod mladých je pak prováděn za poplatek 40 Kč
pro člena klubu a je zapsán do průkazu původu. Přihlášku na výstavu i
svod mladých dostává každý člen klubu v elektronické podobě na svojí
emailovou adresu, nebo je ke stažení na webu klubu:
www.leonbergerclub.info v odkazu výstavy/výstavy
MSKCHPL/přihláška.
2) další nezbytnou podmínkou pro chov je vyšetření na dědičné onemocnění
polyneuropathii, LPN1. Vzorky krve odebírá veterinární lékař, který
potvrzuje vyplněný formulář žádosti o provedení genetického testu.
Formulář je možno stáhnout z klubového webu www.leonbergerclub.info
v odkazu klub/dokumenty ke stažení/žádost o vyšetření LPN1. Na test
je potřeba 2 – 5 ml krevního vzorku EDTA vyšetřovaného psa.
Doporučuje se použití plastové zkumavky. Krevní vzorek je nutno odeslat
ihned po odběru čerstvý, v obálce s bublinkovou fólií, bez ochlazování na
adresu laboratoře. Vzorek je nejlépe odebrat a odeslat v pondělí tak, aby
byla záruka doručení do tří až čtyř dnů. Adresa laboratoře: Institut für
Genetik, Stichwort „Leonberger“, Bremgartenstrasse 109A, CH 3001
Bern. Společně se vzorkem krve je nutno odeslat i podepsanou
objednávku vyšetření, s uvedením emailové adresy klubu (
mskchpl@gmail.cz), kam je výsledek také zaslán. Pro chov výsledek
N/N. Informace i na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu
chov/zdraví chovu/povinné vyšetření na LPN 1. Genetický test stojí
110 CHF nebo 85 EUR + DPH a platí se po doručení výsledku.
3) dále je pro chovnost nutná účast na výstavě buď mezinárodní, národní,
klubové nebo speciální ve třídě dospělých ( mezitřída, třída otevřená,
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pracovní, vítězů nebo šampiónů) s oceněním minimálně velmi dobrý nebo
výborný. Výstavní výsledek je potřeba mít zapsán v průkazu původu,
nebo doložit posudkem z výstavy.
další podmínkou uchovnění je provedení a vyhodnocení rentgenu na
dysplazii kyčelního kloubu DKK. Rentgen provádí veterinární lékař, který
má potřebné vybavení a zkušenosti k jeho vyhotovení. Rentgen lze
provést od 18 měsíců věku zvířete. Veterinární lékař zasílá snímky
k vyhodnocení na adresu klubového hodnotitele DKK, kterým je pro
MSKCHPL: MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, 747 57 Slavkov.
Poplatek za vyhodnocení činí 450 Kč + poštovné a výsledek bude majiteli
zaslán na dobírku poštou. Pokud si majitel nechal nepovinně rentgenovat i
dysplazii loketního kloubu jedná se o částku 750 Kč + poštovné dobírka,
za vyhodnocení kyčelních i loketních kloubů dohromady. Výsledek DKK
pro chov maximálně stupně C/C.
posledním krokem je absolvování bonitace. Bonitaci je možno provést od
stáří osmnácti měsíců. Po úspěšně provedené bonitaci se jedinec stává
chovným od věku 24 měsíců. Bonitace je pořádána 2 x do roka v rámci
Klubového setkání. Přihláška na bonitaci je zaslána každému členu klubu
v elektronické podobě, nebo je ke stažení na klubovém webu
www.leonbergerclub.info v odkazu výstavy/výstavy
MSKCHPL/přihláška. Vyplněním, zaplacením poplatku a zasláním
přihlášky je možno se účastnit bonitace. Nečlen klubu se svodu mladých a
bonitace může účastnit pouze po předchozím podpisu smlouvy pro
nečlena MSKCHPL.
Majitel chovného jedince buď doručí průkaz původu na plemennou knihu
ČMKU k přeregistraci do registru chovných jedinců, nebo předá originál
průkazu původu poradci chovu v případě jeho prvního vrhu. Průkaz
původu tak na ČMKU zašle poradce spolu s dokumenty zápisu vrhu.
Kompletní znění Zápisního řádu MSKCHPL, je zveřejněno na webu
klubu www.leonbergerclub.info v odkazu Klub/klubové
normativy/zápisní řád. Zde jsou i dispozici i všechny další řády, jako je
Směrnice pro bonitace, Bonitační karta atd.

