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VÝBOR MOPS KLUBU ČR 

Prezident: 

JUDr. Josef Plachý 
Letiny 17, 336 01 Blovice 

e-mail: josplachy@seznam.cz 

mobil: +420 604 404 227 

 

Sekretář: 

Alina Ustimenko 
Nad Závěrkou 15, 169 00 Praha 6 

 e-mail: vybor@mopsklub.cz 

mobil: +420 774 089 365 

 

Hlavní poradce chovu: 

Alena Hromová 
Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun 

e-mail: alenahromova@seznam.cz 

 mobil: +420 607 970 667 

 

Ekonom: 

Ing. Lucie Olivová 
Italská 833/32, 120 00 Praha 2 

e-mail: lucie.oliva@gmail.com 

 mobil: +420 724 057 486 

 

Člen výboru: 

Helena Kecová 
Mostiště 26, 338 28 Radnice 

e-mail: Dogfamilie@seznam.cz 

 mobil: + 420 736 200 152 
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Sídlo Mops klubu na adrese:  

JUDr. Josef PLACHÝ  

Letiny 17, 336 01 Blovice  

IČ: 45249474 

 

 

Čestný prezident klubu:  

MUDr. Milan RABA  

Nová Kolonie1451/3a 155 00 Praha 5 - Stodůlky  

e-mail: milanraba@volny.cz  

mobil: +420 724 049 739  

 

 

 

 

Kontrolní komise  
 

Předseda komise:  

Taťana Šlesingrová  
e-mail: pesvitaci@seznam.cz  

mobil: +420 723 321 937 

 

Člen komise:  

Ing. Martina Tesárková 
e-mail: tesarkova.martina@seznam.cz  

mobil: +420 774 809 809 

 

Člen komise:  

Eva Petrová 
e-mail: eva.petrova@apenex.cz 

mobil: +420 777 209 844 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:milanraba@volny.cz
mailto:pesvitaci@seznam.cz
mailto:eva.petrova@apenex.cz
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KONZULTANTI MOPS KLUBU ČR 
 

Tito členové mops klubu, navržení hlavním poradcem chovu a schválení výborovou schůzí 

budou zajišťovat poradenskou činnost pro chovatele. 

 

Mgr. Dana Hniličková  
Nám. Osvobození 137, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem 

mobil: +420 607 288 587 

 

Renata Šimandlíková 
Zlončice 19, 278 01 Kralupy nad Vltavou  

mobil: +420 724 970 795 

 e-mail: RViktoria@seznam.cz  

 

MVDr. Jana Šikulová  
Masarykova 519/30, 417 42 Krupka  

mobil: + 420 728 817 829 

e-mail: sikulova.jana@volny.cz 

 

Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu. 

 

 
 

 

mailto:RViktoria@seznam.cz
mailto:sikulova.jana@volny.cz
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PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR  
 

IČO: MK ČR: 452 49 474  

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň  

název účtu:     Mops klub ČR  

číslo účtu:     0725280329/0800  

kód banky:     0800  

konstantní symbol:    0308  

IBAN:     CZ19 0800 0000 0007 2528 0329  

variabilní symbol:  člen MK ČR přidělené osobní číslo xxxx  

nový člen před schválením 9999  

nečlenové 5555  

 

Specifický symbol (označuje druh platby):  

členský příspěvek     0300  

chovná přehlídka     0250  

krycí list      0140  

poplatek za štěně     0170  

klubová výstava     0500  

inzerát      0200  

zájezd       0400  

sponzorský dar     3333  

dobírka (mimo krycí list)    1111  

přeregistrace      2222  

welfare      4444  

 

NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO 

PLATIL!  

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:  

pro člena MK ČR 500,- Kč  

pro člena MKČR – důchodci* 350,- Kč  

pro zahraniční členy 20,- €  

zápisné pro nové členy + 50,- Kč  

*důchodci – osoby, které v daném roce dosáhnou 60 let věku 

 

POPLATKY: (člen / nečlen) 

za vystavení krycího listu 140,- / 280,- Kč  

za štěně 170,- / 340,- Kč  

za chovatelskou přehlídku 500,- / 750,- Kč  

 

Členský příspěvek musí být zaplacen do 31.ledna roku, za který se platí !!! 
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ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE  
Maškova 3  

182 53 Praha 8 – Kobylisy  

GSM : 602 216 874  

 

Návštěvní hodiny:  

Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00  

St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00  

 

I. Jarošová  

tajemnice ČMKU  

cmku@cmku.cz  

tel.: přepojí všechny linky  

 

Ing. K. Fialová  

Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby  

fialova@cmku.cz  

tel.: 234 221 375  

 

Ing. S. Lichnovská  

Podatelna, výstavy ČMKU  

podatelna@cmku.cz  

tel.: 234 221 371 

 

L. Fairaislová  

Šampioni, chovatelské stanice  

fairaislova@cmku.cz  

tel.: 234 221 370  

 

Bc. V. Kracíková  

Plemenná kniha  

kracikova@cmku.cz  

tel.: 234 221 372  

 

S. Hušková  

Plemenná kniha  

hurabova@cmku.cz  

tel.: 234 221 377  

 

M. Truksová  

Plemenná kniha  

truksova@cmku.cz  

tel.: 234 221 374  

 

L. Pečená  

Plemenná kniha  

pecena@cmku.cz  

tel.: 234 221 376  

 

mailto:cmku@cmku.cz
mailto:fialova@cmku.cz
mailto:podatelna@cmku.cz
mailto:fairaislova@cmku.cz
mailto:kracikova@cmku.cz
mailto:hurabova@cmku.cz
mailto:truksova@cmku.cz
mailto:pecena@cmku.cz
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32. Klubová výstava mopsů + 6. ročník 

Memoriálu Zdeňka Bláhy – 27.05.2017 

Rozhodčí: Karin Bernardis (Rakousko)  Místo: Kulturní dům obce Dřetovice 

 

PSI BÉŽOVÍ 
Třída dorost 

1. QUIDO MY LITTLE HEART   VN 1, Nejlepší dorost pes,  

        BEST PUPPY 

 o : Charly Goldjung Seuten Snuddelbuddels  m : Janka My Little Heart 

 ch : Varga-Vágó Mariann    maj : Chvála Václav 

 

 

 

Třída mladých 

2. AZOG ANAKIN Z TISKÝCH SKAL  V2  

 o : Zuma's Bombaztic Fantaztic   m : Dee-Dee Dog-Lome 

 ch : Holecová Radka     maj : Šobotník Petr 

 

3. ENDY PERLA SABEOR    VD 4  

 o : Frantsuzkiy Potseluy Need for Speed for Arcita m : Xarah's Pug ze Sametu 

 ch : Pejšová Ilona     maj : Andr Marek 
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4. MARTI ISTAKO     V3  

 o : Fréderique Canine paradise   m : Grace Kelly Istako 

 ch : Hromová Alena     maj : Kafková Božena 

 

5. RUPRT BARD     odstoupil  

 o : Monty Jr. de Lamico    m : Jasmína Bard 

 ch : Plachý JUDr. Josef    maj : Krausová Monika 

 

6. VIVALDI HEJAKRAL    V1,CAJC  

 o : Uno Momento My Little Giant   m : Gábinka Istako 

 ch : Šikulová MVDr. Jana    maj : Lazarová Barbora 

 

 

 

Mezitřída 

7. MARCO HELZA     V3    

 o : Baxxy Dog-Lome     m : Gábi Helza 

 ch : Kecová Helena     maj : Vastlová Lenka 
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8. MERLIN HELZA     V2, res.CAC  

 o : Baxxy Dog-Lome     m : Gábi Helza 

 ch : Kecová Helena     maj : Moulisová Jana 

 

9. NIKOLAJ HAVAVLON    V1, CAC  

 o : Oziris Dog-Lome     m : Kayka Dog-Lome 

 ch : Nýčová Hana     maj : Sinkulová Monika 
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Třída otevřená 

10. DAMSON DOG-LOME    V1, CAC  

 o : Lovely Guy the Black Hejakral   m : Merci Dog-Lome 

 ch : Krsová Jiřina     maj : Veselá Martina 

  

 

 

11. FLYING WINNER PERFEKT   V3   

 o : Anjos Always     m : Flying Winner Odri Feri Teil 

 ch : Zlatareva S.V.     maj : Šimandlíková Renata 

 

12. M-KARTHAGO MAD-MOPS   V2, res.CAC  

 o : Best of Retsos Viper    m : Grácia Mad-Mops 

 ch : Kornél Nagy MVDr.    maj : Kecová Helena 
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Třída vítězů 

13. UNO MOMENTO MY LITTLE GIANT  V2, res.CAC  

 o : Black Royal from My Little Heart   m : Remizmenti Buflák Limo 

 ch : Anikó Nagy     maj : Šikulová MVDr. Jana 

 

14. ZHEYHE FOR OLEGRIN V1, CAC, KV, BOB, Vítěz VI.roč.mem.Zd.Bláhy  

 o : Olegrin Ru-Pase Pompidu    m : Tsatsa Cinia ot Svetlany 

 ch : Muratova Elvira      maj : Ustimenko Alina  
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Třída veteránů 

15. DEANDRA CHAD     V1, Nejlepší veterán pes, BOV 

 o : Un Macho De Macry-Sala    m : Deandra Barbie 

 ch : Spiteri Anthony     maj : Michalcová Radka 

 

 

 

PSI ČERNÍ 
Třída dorost 

16. ARYN ZE ZDIC     VN1   

 o : Derwin Ringelmann Haus    m : Jessica Bard 

 ch : Hebedová Petra     maj : Hebedová Petra 
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17. RITCHIE DOG-LOME    VN2   

 o : Lovely Guy the Black Hejakral   m : Kornelie Nang-Lhamo 

 ch : Krsová Jiřina     maj : Michalcová Radka 

 

Třída mladých 

18. MARFY DOG-LOME    V1, CAJC, BOJ  

 o : Lovely Guy the Black Hejakral   m : Erica Dog-Lome 

 ch : Krsová Jiřina     maj : Seppová Mgr. Alena 
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Třída vítězů 

19. DERWIN RINGELMANN HAUS   V1, CAC  

 o : Intar Savlaar Treasure Haus   m : Cogritos Dorotea Dolores 

 ch : Ringelmann-Lange Olga    maj : Hebedová Petra 

 

 

 

20. GLORIOUS FUTURE DEKLAREISHEN MEN V2, res.CAC  

 o : Cash vom Sachsen Adel    m : Monirentes Riviera 

 ch : Zhirova Ekaterina     maj : Olivová Ing. Lucie 

 

21. OTHELLO BLACK HEJAKRAL   V3  

 o : Monty Jr.de Lamico    m : Valespes Severnoe Sianie 

 ch : Šikulová MVDr. Jana    maj : Dvořák Daniel 
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Třída čestná 

22. BENEDICT DOG-LOME    V1   

 o : Lovely Guy the Black Hejakral   m : Xalidya Dog-Lome 

 ch : Krsová Jiřina     maj : Michalcová Radka 

 

 

 

FENY BÉŽOVÉ 
Třída dorost 

23. BELINDA KOROLEVSKAYA ZABAVA  VN3   

o : Sky Great Winner Korolevskaya Zabava m : Neyomi Dark Lili 

Korolevskaya Zabava 

 ch : Gerasimova N.V.     maj : Chvála Václav 
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24. X-LADY HEJAKRAL    VN1, Nejlepší dorost fena  

 o : Angelical Glamour Charming Apologize  m : Raulina Dog-Lome 

 ch : Šikulová MVDr.Jana    maj : Šikulová MVDr. Jana 

 

 

 

25. XALENA HEJAKRAL    VN2  

 o : Angelical Glamour Charming Apologize  m : Raulina Dog-Lome 

 ch : Šikulová MVDr. Jana    maj : Hromová Alena 
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Třída mladých 

26. AMÁLKA Z TISKÝCH SKAL   V1, CAJC  

 o : Zuma's Bombastic Fantaztic   m : Dee-Dee Dog-Lome 

 ch : Holecová Radka      maj : Holecová Radka 
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27. BELUCKY TESTIMONY    V2   

 o : Frantsuzkiy Potseluy Need for Speed for Arcita m : Narica Dog-Lome 

 ch : Tesárková Ing. Martina    maj : Tesárková Ing. Martina 

 

Mezitřída 

28. GLEDIS MAGIC MOMENT OT LUVAL  VD2  

 o : Anjos Icaro     m : Viviana Amandin Ot Luval 

 ch : Valieva L.M.     maj : Šimandlíková Renata 

 

29. LADY HELZA     VD3   

 o : Baxxy Dog-Lome     m : Fatima Helza 

 ch : Kecová Helena     maj : Kecová Helena 

 

30. TONIČKA ARCITA     V1, CAC  

 o : Uranus Mad-Mops     m : Achereria Dog-Lome 

 ch : Mašková Ivana     maj : Chvála Václav 
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Třída otevřená 

31. ISIS HELZA      V2, res.CAC   

 o : Baxxy Dog-Lome     m : Cappy Helza 

 ch : Kecová Helena     maj : Kecová Helena 

 

32. MISS LISA DEI PICCOLI PAGLIACCI  V1, CAC  

 o : Pearl Ysioux Tatanka    m : Tito D'Agata Blu Laura 

 ch : Ettore Domenico     maj : Hromová Alena 
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Třída vítězů 

33. EL-FAYUM DREAM LIFE    V1, CAC   

 o : Guivercelli Domeniko    m : Monpasie Sdobochka 

 ch : Grushitskaya O.V.    maj : Šimandlíková Renata 

 

 

Třída veteránů 

34. ANGELIKA REMI-STAR    V2  

 o : Lubimchik Monpasie iz Strogino   m : Sveitana Geil Beauty Funny 

 ch : Boitsova Svetlana     maj : Šikulová MVDr. Jana 

35. ELIZA DOG-LOME     V1, Nejlepší veterán fena 

 o : Gaston Pibaro     m : Extra Ebony Dog-Lome 

 ch : Krsová Jiřina     maj : Plachý JUDr. Josef + Věra 

 

FENY ČERNÉ 
Třída mladých 

36. SENDY BARD     V1, CAJC, KVM  

 o : X-Trem Dog-Lome    m : Savanah Dog-Lome 

 ch : Plachý JUDr. Josef    maj : Holecová Radka 
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Třída vítězů 

37. JASMÍNA BARD     V2, res.CAC   

 o : Kesander's Merlin     m : Savanah Dog-Lome 

 ch : Plachý JUDr. Josef     maj : Plachý JUDr. Josef + Věra 

 

38. PARADISE ROSE BLACK HEJAKRAL  V1, CAC, KV, BOS  

 o : Monty Jr. de Lamico    m : Lolly Boop Black Hejakral 

 ch : Šikulová MVDr. Jana    maj : Dvořák Daniel 
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 
 

NEJKRÁSNĚJŠÍ: 
 

 DVOJICE:    ISIS HELZA 

 LADY HELZA 

 majitel: Helena Kecová 
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PÁR:      OTHELLO BLACK HEJAKRAL 

PARADISE ROSE BLACK HEJAKRAL 

majitel: Daniel Dvořák 

 

 

CHOVATELSKÁ SKUPINA:  HEJAKRAL - chovatel MVDr.Šikulová Jana 

X-LADY HEJAKRAL 

XALENA HEJAKRAL 

VIVALDI HEJAKRAL 
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Den mopse 2017 
 

Dovolte, abychom se vám představily. Jsme dvě malé fenky mopse – béžová Fanynka a černá 

Barunka. 1. října roku 2017 nás naši páníčci vyvezli na výlet. Jeli jsme všichni na tradiční akci 

Mops klubu ČR - Den mopse. Dojeli jsme do areálu Hoffmanova Dvora ve Vinoři u Prahy. 

Bylo pěkné počasí, na krásné velké ohrazené louce se postupně prohánělo spoustu mopsích 

kamarádů.  

 

Přicházeli stále další a další, nakonec prý napočítali přes 117 mopsíků a asi 300 jejich majitelů, 

příznivců a milovníků. Při probíhání jsme zjistily, že je připravená bohatá tombola a charitativní 

bazárek, kde pro nás mohli majitelé něco vyhrát nebo zakoupit. Taky jsme se nechaly 

vyfotografovat v mobilním fotoateliéru Veroniky Žluvky Žlůvové. Paní Danuška Kalendová 

nás krásně vykartáčovala a na požadavek některým přítomným i ostřihala drápky. Super servis. 

Zástupce laboratoře Vemodia, paní Vaňousová, vysvětlila přítomným problémy infekčních 

chorob, kterými se prý můžeme nakazit a jak to udělat, abychom neonemocněly. Po skončení 

přednášky jsme skoro dobrovolně absolvovaly stěry na genetické vyšetření. Panička si libovala, 

že nemusí nikam chodit a že bude mít vyšetření zajištěné.  
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Mezi tím už zástupce Psí školky Happy Dog začala s vyhlašováním různých soutěží. Přihlásilo 

se spoustu šikovných mopsíků, nad jejichž uměním jsme občas zůstaly stát s otevřenou 

tlamičkou. 

 

   

  

 

Vyhlašování vítězů jednotlivých soutěží, předávání cen a diplomů už jsme ale neviděly. Obě 

jsme unavené usnuly paničce na klíně. Ta si libovala, že má alespoň chvilku volnou na to, aby 

si popovídala s ostatními, stejně mopsem postiženými návštěvníky. Celé setkání se nám moc 

líbilo. Těšíme se, že se za rok zase potkáme s mopsími kamarády a na Dni mopse v roce 2018 

už se zapojíme do soutěží. Určitě to všem svým mopsíkům přečtěte, aby také přijeli a mohli 

jsme si společně zařádit.  

 

Zážitky Fanynky a Barunky tlumočila Věra Plachá 

 



ROČENKA 2017 

30 

 

 

 

   

 



ROČENKA 2017 

31 

 

 

Pořízení štěněte 
 

 

Výběr a koupě štěněte 

Ještě než přistoupíte k výběru štěněte, měli byste zvážit, zda máte dostatečné možnosti (jak 

finanční, tak časové), abyste si mohli pejska pořídit a celý jeho život mu poskytovat kvalitní 

péči. Mops je plemeno, které potřebuje poměrně velkou pozornost svého pána a bude strádat, 

pokud nebude trávit dostatek času se svým majitelem. Pokud jste si tedy jistí, že toto vše 

dokážete pejskovi poskytnout, můžete přejít k výběru štěňátka. 

Při výběru štěněte doporučujeme samozřejmě pouze štěňátko z ověřené chovatelské stanice, 

které má průkaz původu (PP). Průkaz původu zaručí, že z malého roztomilého štěňátka vám 

vyroste pes toho plemene, které jste opravdu chtěli. Bohužel PP není záruka zdraví, jak si mnozí 

myslí. Zdraví nemůže zaručit nikdo. Pokud je u toho kterého plemene nařízeno chovatelským 

klubem povinné testování na určité onemocnění, bude váš pejsek mít pouze lepší předpoklad k 

tomu, že se těmto nemocím vyhne, pokud jsou jeho rodiče dle výsledků vyšetření zdraví. O 

nemocích u mopsů viz dále. 
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Ve chvíli, kdy již máte vybranou chovatelskou stanici a štěňátka jsou narozená, můžete se s 

chovatelem domluvit na návštěvě, až bude štěně dost staré. Prodej pejska je možný nejdříve 51. 

den po jeho narození a první návštěvy u chovatele probíhají obvykle v jednom měsíci stáří 

štěněte. Někteří chovatelé ovšem mohou dovolit návštěvu až v pozdějším věku. Existují státy, 

kde je dokonce pravidlem prodej pejska až ve čtvrtém měsíci věku, kdy už je štěně plně 

očkované (myslí se tím, že má i ta očkování, která v ČR obvykle dělá již nový majitel po koupi 

štěněte ve standardním dvouměsíčním věku) a je tedy v plné imunitě. Co se týká návštěvy u 

chovatele, ať už tam přijedete v jakémkoliv věku štěňátka, vždy se podívejte na prostředí, ve 

kterém žije. Pokud se vám něco nebude zdát, raději si vyberte pejska jinde. 

Při koupi doporučujeme uzavřít písemnou kupní smlouvu a sjednat si konkrétní řešení problémů 

v případě, že se u pejska později objeví nějaká vada. Například, pokud si pořizujete pejska a 

máte v úmyslu s ním navštěvovat výstavy a dokonce i chovat, sjednejte si postup (třeba částečné 

vrácení kupní ceny) v případě, že by se pejskovi po přezubení objevil špatný skus či 

nesestoupilo varlátko apod. 
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A teď konkrétně o mopsích onemocněních... 

1) Luxace patelly 

Mops klub ČR má nařízené povinné testování jednoho onemocnění, jehož výsledek musí 

majitel předložit v případě, že má být jedinec zařazen do chovu (při zúčastnění se chovatelské 

přehlídky). Jedná se o luxaci patelly nebo-li vykloubení čéšky. Onemocnění se projevuje 

kulháním pejska na zadní nohu a při nejtěžších stupních postižení je potřeba operace kolenního 

vazu. Vyšetření na toto onemocnění za účelem zařazení psa do chovu provádí veterinář nejdřívě 

ve věku 12 měsíců psa. Ptejte se tedy chovatele, jaký stupeň patelly mají rodiče štěňátka. Stupně 

jsou 4, nulu má jedinec, který má patellu zcela v pořádku, čtyřku má naopak jedinec s nejhorším 

postižením. Do chovu se pouštějí psi se stupněm nejvýše 2/2. 

2) PDE - Nekrotizující encefalitida mozku (také označována zkratkou NME) 

Testování tohoto onemocnění v Mops klubu ČR není povinné! 

O nekrotizující encefalitidě se mluví teprve velice krátkou dobu. Dříve toto onemocnění nebylo 

mezi chovateli tak známé a je možné, že jedinci s tímto onemocněním mohli být považování za 

jedince postižené epilepsií, proto není zcela jasné, ve kterém z případů se mohlo jednat skutečně 

o onemocnění PDE. Z důvodu narůstajících diskuzí o výskytu tohoto onemocnění a jeho velkém 

nebezpečí se Mops klub rozhodl podporovat chovatele a majitele mopsů, kteří své pejsky chtějí 

otestovat. Navázali jsme spolupráci s laboratoří Vemodia, která provádí genetická vyšetření a 

pro členy MK ČR zajistili slevu na vyšetření. Dále ve spolupráci s touto laboratoří pořádáme 

přednášky na téma onemocnění mopsů a na některých klubových akcích zajišťujeme 

přítomnost zástupce z laboratoře Vemodia, který pejskům na místě odebere vzorek, v laboratoři 

ho otestuje a za několik dnů má majitel výsledky k dispozici (laboratoř vydává potvrzující 

certifikát s výsledkem). 

Co se týče samotného onemocnění, je nutno zdůraznit, že výsledek N/N znamená VELICE 

NÍZKÉ RIZIKO rozvoje onemocnění a zároveň označuje, že daný jedinec není přenašečem 

rizikového genu, výsledek S/S znamená VELICE VYSOKÉ RIZIKO rozvoje a také, že takový 

jedinec je přenašečem nemoci. Neznamená to tedy, že u psa s výsledkem S/S musí onemocnění 

nutně propuknout, ale je zde "pouze" velké riziko, že se to může stát. Stejně tak výsledek N/S 

neznamená, že je pejsek pouze genetický přenašeč onemocnění, ale že je zde zvýšené riziko, že 

se u něho samotného nemoc objeví.  
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Pokud chcete mít u pejska co nejmenší riziko rozvoje tohoto onemocnění, ptejte se chovatele, 

zda jsou rodiče štěněte na toto onemocnění vyšetřeni a chtějte vidět výsledky. 

Na závěr… 

Na závěr je potřeba připomenout, že každý pes je živý tvor a nikdo a nic nemůže zaručit jeho 

zdraví po celý život. Kromě výše zmíněných dvou onemocnění je zde celá řada dalších, která 

se můžou u pejska vyskytnout a není v silách žádného, i sebevíc poctivého, chovatele, aby 

testoval své chovné jedince na všechna možná existující onemocnění. Na druhou stranu každý 

chovatel je za svůj chov zodpovědný sám a testování na zde zmíněná onemocnění, byť jedno z 

nich není povinné, je to nejmenší co může pro svůj chov udělat. Dále je vše jen na vás, kde a 

jak si rozhodnete štěňátko pořídit. Přejeme hodně štěstí! 
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Herpes virus u psů 
 

Stav, kdy se v chovu začne dít něco neuvěřitelného a 

to i přes všechna běžná hygienická opatření, poznají i 

chovatelé, kteří mají za sebou několikaletou a 

mnohdy velmi úspěšnou minulost. Nezabřezávání 

fen, málopočetné vrhy a raný úhyn štěňat se stává 

pro mnoho z úspěšných doslova noční můrou. Co se 

stalo? Kde se stala chyba? Mezi dnešní 

inkriminované poruchy plodnosti v chovu psů patří často i herpes virus. Že je velmi často 

příčinou úmrtí v neonatálním období, je již mnoho let známo, ale dnes je tento virus rovněž 

velmi často zodpovědný za neplodnost (feny nezabřeznou, ačkoliv vše vypadá normálně nebo 

mají nezvykle malé vrhy či štěňata podprůměrnou hmotnost). 

Zvláštnosti a epidemiologie 

Tento virus byl poprvé popsán v roce 1965 v USA jako příčina infekčního úmrtí novorozených 

štěňat. Od té doby je jasně zřejmé, že herpes virus může vyvolat infekci také u starších štěňat a 

dospělých zvířat. Jedná se o specifický virus vyskytující se u psů a u ostatních psovitých šelem. 

Ačkoliv se to může týkat i rozmnožování jiných zvířat, vyskytují se známky onemocnění častěji 

v chovu psů. Jde především o situace, když se sejde více psů dohromady (např. výstavy). 

Hlavním příznakem napadení tímto virem, je celoživotní a skrytá infekce. Jinými slovy: Jednou 

infikovaní jedinci zůstanou doživotními a neustálými nosiči viru i bez viditelných symptomů 

nemoci. Ve stresových situacích může potom dojít k reaktivaci a s tím spojené vylučování viru. 

Přenos 

U dospělého psa jsou následky infekce herpes virem málo známé. Diagnostikované symptomy, 

jako např. rýma, vymizí po několika dnech. Avšak tímto způsobem se tento virus přenáší, neboť 

přesídluje na sliznici v dýchací trubici. Stejně tak se nachází v pohlavní ústrojí a může vyvolat 

vznik malých puchýřků v přední oblasti genitálií u fen nebo na předkožce u psů. Tak může být 

virus vyloučen se slinami, se sekrety z nosu, ale také z genitálií. Infekce, která primárně 

nepředstavuje žádné onemocnění, vznikne při přímém kontaktu, jako např. při olizování nebo  
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při krytí. Fena může být již při prvním kontaktu se psem infikována. Jsou-li feny infikovány při 

krytí nebo během březosti, přestojí samy tuto infekci většinou dobře. Avšak nebezpečným se 

virus stává pro štěňata. V počátku březosti může vést prvotní infekce k resorpci (vstřebání) 

nebo po 35. dnu k potratu plodů. Avšak nejčastěji jsou štěňata infikována v prvním týdnu života. 

Pokud se skrytá infekce reaktivuje během stresu při porodu, může dojít k nákaze během porodu 

nebo těsně po něm. Během porodu se mohou štěňata nakazit v porodních cestách, dále potom 

prostřednictvím sekretů z nosu a tlamy vylučovaných fenou při neustálém olizování a díky takto 

úzkému kontaktu dochází k dalšímu přenosu viru. Takto se infekce rozšiřuje velmi rychle. 

Symptomy 

Pokud jsou štěňata infikována v průběhu porodu nebo bezprostředně po něm, je inkubační doba 

přibližně 3-7 dní. Mezi první symptomy patří průjem a zvracení. Štěňata, která se z počátku 

zdají čiperná, odmítají za krátký čas sát, jsou apatická, trpí dušností a vydávají nepřetržitě 

bolestivé skřeky. Tyto permanentní projevy bolesti znamenají pro fenu značnou nervovou 

zátěž. Bezúspěšná snaha uklidnit naříkající štěňata a neschopnost odstranit příčinu bolesti 

můžou vést k tomu, že fena svou péči o ně ukončí. Tím jsou štěňata s jen lehkým průběhem 

onemocnění ještě více ohrožena, ačkoliv by měli šanci na přežití. Zde musí na uklidnění feny 

naprosto nutně zapůsobit chovatel. Jestliže onemocní všechna štěňata ve vrhu, je úmrtnost skoro 

100%. Mladší jedinci zemřou ve většině případů během 24 až 48 hodin po objevení se prvních 

příznaků. Onemocní-li starší štěňata, mají určitou naději na přežití. Většinou však mají 

celoživotní neurologickou poruchu. 

Prevence a péče 

Aby se v chovu zamezilo nebezpečí infekce, je lepší březí feny ke konci březosti (přibližně 3 

týdny před porodem) a štěňata s matkou během prvních třech týdnů izolovat. Protože jsou 

zvířata obojího pohlaví infikována celoživotně, představuje chov s pozitivními jedinci riziko 

(přenos viru při krytí). Jestliže fena vykazuje vysoký podíl protilátek, může je zároveň s 

mateřským mlékem předat svým štěňatům a vrh je tak proti nemoci ochráněn. 

Závěr 

Herpes virus u psů je celosvětově rozšířen a případy a důsledky se dají jen složitě 

dokumentovat. Virus, jak se zdá, přináší do chovu převážně velké problémy díky 

potencionálním následkům v rozmnožování. Akutní projevy (potrat, úmrtnost, atd.) jsou velice 

známé, jeho role v neplodnosti se však pořád podceňuje. Infekce CHV je všude v Evropě a i  
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u nás velmi rozšířena. Vzhledem k neznalosti věci (bohužel často i ze strany veterinářů) se 

mnoho úhynů novorozených odkládá (bez vyšetření na CHV) jako běžné procento úmrtnosti u 

masožravých zvířat a mnoho chronicky nezabřezávajících fen není nikdy na přítomnost viru 

vyšetřena.  

Přítomnost viru jako takového se ze živého zvířete zjistit nedá ani v ČR ani v západní Evropě. 

Lze vyšetřit krev jedince pouze na PROTILÁTKY proti CHV s předpokladem, že pokud pes 

virovou infekci přestál, jeho tělo si protilátky vytvořilo. Vyšetření chovné feny před krytím je 

však naprosto nerelevantní vzhledem k tomu, že infikována může být při krytí nebo kdykoliv 

po něm.  

Vir je přenosný všemi tělními tekutinami. U novorozenců bývá terapie neúčinná, protože 

onemocnění je velice rychlé. V případě mírnějších se lze pokusit aplikovat intraperitoneálně 1-

2ml séra, a to od matek vakcinovaných nebo prokazatelně pozitivních. Štěňata nejsou schopna 

do stáří asi 2 týdnů dostatečně udržovat svou teplotu a vzhledem k tomu, že viru se daří při35-

36°C je možné ovlivnit průběh onemocnění hlavně zvýšením teploty prostředí alespoň na 36-

37,7 při vlhkosti 45-55%. Vzhledem k fatálním následkům v případě infekce v neonatálním 

stádiu a prvním měsíci po porodu a naprostou nemožností zabránit úhynu novorozenců je 

očkování březí feny vakcínou Eurican herpes 205 proti tomu procházka růžovým sadem. 

Vakcína, která se jako jediná na světě vyrábí a je u nás dostupná v cenových relacích cca 800kč 

obsahuje pouze čisté protilátky CHV. Neobsahuje tedy, jako některé vakcíny proti jiným 

virovým onemocněním psů, modifikované nebo oslabené viry ale skutečně přímo protilátky 

proti tomuto viru - jedná se o aktivní imunizaci feny a nenarozených štěňat. V případě, že se 

pro tento krok rozhodnete je potřeba aplikovat první dávku týden před předpokládaným krytím 

nebo nejpozději týden po něm. Jako nejvhodnější se ukázalo vakcínu očkovat druhý den po 

krytí (kdy je jistota, že došlo ke spojení psů). Druhá vakcína je pak potřeba jeden až dva týdny 

před předpokládaným datem porodu. První dávkou předcházíte úhynu embryí (tzv. notoricky 

nezabřezávající feny), druhou dávkou pak imunizujete přímo štěňata. 

Je na každém chovateli, aby se rozhodl pro správné řešení. Znám veterináře, který naprosto 

razantně odmítl fenu očkovat s tím, že březí fena by neměla být ani odčervována natož 

očkována. Do jisté míry má pravdu, on ale není chovatel, který pak bude držet v náručí plačící 

štěňata a s naprostou bezmocí sledovat jak umírají.... 
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Výstavy v roce 2018 
 

33. Klubová výstava + VII. Ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy 

Termín a místo konání: 26.5.2018, Kulturní dům obce Volduchy 

Rozhodčí: Vitaliy Belskyy (Ukrajina) 

 

 

Speciální výstava mopsů 

Termín a místo konání: 13.10.2018, při krajské výstavě v Litoměřicích 

Rozhodčí: Alena Košťálová 
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Den Mopse 2018 
 

Termín a místo konání: 23.9.2018, Hoffmanův dvůr ve Vinoři 
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Sponzoři akcí Mops klubu ČR v roce 2017   

    
Tímto bychom velice rádi poděkovali všem sponzorům za poskytnuté dary na naše klubové 

akce. Velice si jich vážíme a těšíme se na další spolupráci. 

                               

 

 

 

 

 

                           

 


