
MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY  
O OCHRANĚ ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU (Řada evropských smluv č. 125)  

 
Usnesení o chovu zvířat v zájmovém chovu 

 

přijaté na mnohostranných konzultacích dne 10. března 1995 
 

Smluvní strany Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu, na základě ustanovení 

článku 15; 

 

Uznávajíce, že ustanovení tohoto článku předpokládá monitorování provádění ustanovení této 

Dohody a vypracování společných a koordinovaných programů v oblasti pohody zvířat 

v zájmovém chovu; 

 

Ve snaze podporovat plné uznávání ustanovení této Dohody; 

 

Majíce na paměti, že článek 5 této Dohody požaduje výběr zvířat v zájmovém chovu pro chov 

beroucí v úvahu anatomické, fyziologické a etologické charakteristiky, které mohou ohrozit 

zdraví a pohodu potomstva nebo matek; 

 

Vědomy si, že provádění těchto ustanovení, především při rozvoji extrémních charakteristik 

nežádoucích z hlediska zdraví a pohody zvířat, se setkává s problémy;  

 

Přesvědčeny, že tyto problémy se do značné míry týkají způsobu formulování a výkladu 

chovatelských standardů; 
 

Berouce na zřetel, že je proto nezbytné přezkoumání těchto chovatelských standardů, aby 

byly splněny požadavky článku 5 této Dohody; 

 

 

Se dohodly: 

1.  podporovat svazy chovatelů, především svazy chovatelů koček a psů, v tom, aby: 

 

-  znovu zvážily chovatelské standardy a v případě potřeby upravily ty standardy, které mohou 

způsobit potenciální problémy související s pohodou zvířat, především ve světle doporučení 

uvedených v příloze; 

 

-  znovu zvážily standardy a vybraly zvířata, berouce v úvahu nejen estetická kritéria, ale i 

etologické charakteristiky (např. s ohledem na problémy agresivity) a schopnosti; 

 

- zajistily, pomocí kvalitních informací a vzdělávání chovatelů a posuzovatelů, aby 

chovatelské standardy byly vykládány takovým způsobem, aby nedocházelo k vývoji 

extrémních nežádoucích („hypertypů“), které mohou vyvolat problémy související s pohodou 

zvířat; 

 

- zvyšovaly povědomí veřejnosti o problémech spojených s některými tělesnými a 

etologickými charakteristikami zvířat; 

 



2.  pokud tato opatření nebudou dostatečná, zvážit možnost zákazu chovu a postupné 

ukončení vystavování a prodeje určitých typů nebo plemen zvířat, jestliže charakteristiky 

těchto zvířat odpovídají nežádoucím vadám jako např. těm, které jsou uvedeny v příloze.  

 

PŘÍLOHA 
 

Smluvní strany jsou přesvědčeny, že v chovu několika plemen nebo typů zvířat v zájmovém 

chovu, savců a ptáků nejsou dostatečně zohledněny anatomické, fyziologické a etologické 

charakteristiky, které mohou ohrozit zdraví a pohodu zvířat. Smluvní strany však měly za to, 

že přednostně by měly být řešeny problémy spojené s chovem koček a psů. 
 

Smluvní strany důrazně doporučují svazům chovatelů koček a psů přezkoumat svou politiku 

chovu ve světle článku 5 této Dohody a vzít přitom v úvahu především následující pokyny: 

 

Pokyny pro přezkoumání politiky chovu 
 

-  stanovit maximální a minimální hodnoty pro výšku nebo hmotnost hodně velkých nebo 

malých psů, aby se předešlo kosterním a kloubním poruchám (např. dysplázie kyčelních nebo 

loketních kloubů, zlomeniny, luxace loktu nebo pately, přetrvávající fontanela) a kolaps 

průdušnice; 

 

- stanovit maximální hodnoty pro poměr mezi délkou a výškou krátkonohých psů (např. 
Basset Hound, jezevčík)
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, aby se předešlo poruchám páteře;  

 

- stanovit limity délky lebky, respektive čenichu, aby se předešlo dýchacím potížím a 

zablokování slzovodů, jakož i dispozicím k potížím při porodu (např. perské kočky, zejména 

„extrémní typ“, angličtí buldoci, Japan Chin, King Charles španěl, Pug, pekingský palácový 

psík); 
 

- předcházet výskytu: 

 

-     přetrvávající fontanely (např. Čivava) s cílem vyvarovat se poškození mozku; 
 

- abnormálního postoje končetin (např. velice strmý postoj pánevních končetin u Chow 

chowa, norského buhunda, švédský laponský pes, finský špic; vybočené nohy u Basset 

Hounda, pekingského palácového psíčka, Shi-tzu) s cílem vyvarovat se obtíží při pohybu 

a degeneraci kloubů; 
 

- abnormální pozice zubů (např. brachygnacie u boxerů, buldoků, perských koček) s cílem 

vyvarovat se potíží při příjmu krmiva a péči o novorozená mláďata; 
 

- abnormální velikosti a tvaru očí nebo očních víček (např. ektropium: Basset Hound, 

Bloodhound, svatobernardský pes; malé hluboce uložené oči s dispozicí k entropiu 

(vchlípení očního víčka) : Airedale teriér, australský teriér, Bedlington teriér, Bullterier, 

Bloodhound, Chow chow, anglický Toy terier, Jagdteriér, novofundlandský pes, Shar-pei; 
velké vystouplé oči: bostonský teriér, kavalír King Charles španěl, Dandie Dinmont 

teriér, bruselský grifonek, Japan Chin, King Charles španěl, Pug, pekingský palácový 

psík, Shi-tzu, tibetský teriér) s cílem vyvarovat se podráždění, zánětu a degenerace, jakož 

i výhřezu očí; 
 



- velice dlouhých uší (např. anglický kokršpaněl, Basset Hound, Bloodhound) s cílem 

vyvarovat se dispozici ke zraněním; 
 

- výrazně vrásčité kůže (např. Basset Hound, buldok, Bloodhound, pekingský palácový 

psík, Shar-pei) s cílem vyvarovat se ekzémů a v případě vrásek kolem očí podráždění a 

zánětu očí;  
 

-     vyvarovat se nebo, pokud to není možné, odstranit vážné vady, ukončit chov: 

 

- zvířat nesoucích semi-letální faktory ( např. Entlebuchský salašnický pes) 

 

- zvířat nesoucích recesivní defektní geny (např. homozygotní skotská klapouchá kočka: 

krátké končetiny, vady páteře a ocasu) 

 

- psů a koček bez srsti (nedostatečná ochrana proti slunci a chladu, dispozice 

k významnému snížení počtu zubů, semi-letální faktor) 

 

- Manské kočky (porucha pohybového aparátu, dispozice k vadám páteře, potíže  

       při vylučování moči a kálení, semi-letální faktor)   

 

- koček nesoucích „dominantní bílou“ (významná dispozice k hluchotě); 
 

- psů nesoucích „faktor merle“ (významná dispozice k hluchotě a očním poruchám, např. 
blue-merle kolie, merle šeltie, merle Corgi, merle Bobtail, německá doga tygří, jezevčík) 
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Plemena uvedená v závorkách jsou pouze příklady, u nichž se tyto problémy mohou 

vyskytnout. 
 

 


