ZÁPIS Z KONTROLY U MAJITELKY CHS HVĚZDNÁ LAGUNA

Důvod kontroly:
Podnět člena klubu Ing.Hlaváčka k prošetření podmínek v chovatelské stanici Hvězdná laguna

Oznámení kontroly:
Chovatelka byla neprodleně informována o faktu, ţe na klub přišel podnět na prošetření podmínek v
její chovatelské stanici.
Bylo jí navrţeno, aby si vybrala 7 termínů, kdy bude doma. Chovatelka si vybrala 5 termínů - jednu
hodinu denně. V jednom z navrţených termínů se realizovala kontrola.

Průběh kontroly
Příjezd do Ostravy na náměstí Míru dne 19.08.2004 v 16.30 h (Kuncmanová, Petrová, Pisarčíková)
Do příjezdu p. Garbulinského - 16.55 h vyčkávání na zahrádce místního pohostinství na náměstí,
přesná adresa chovatelské stanice dosud nezjištěna..jelikoţ je místní pohostinství "za rohem" jak
jsme později zjistili, nebylo moţné sledovat ani dům, ano jeho okolí. Navíc je pozemek plný vzrostlých
stromů a plot z planěk lemuje ţivý plot. Mimo oblasti branky není tedy moţné cokoliv z ulice vidět.
16.55 h - 17.10 h obeznámení p. Garbulinského s důvodem šetření na předzahrádce místního
pohostinství
17.15 h nalezen objekt (dle fotografií na webových stránkách Hvězdné Laguny) a podle "poblafání"
psů.
17.15 - 17.30 h komise čekala před brankou - vchodem neţ bude vpuštěna na pozemek, chovatelka
byla v té době se dvěma sestrami a 1,5 ročním dítětem a matkou na zahradě a chovali se naprosto
přirozeně a uvolněně, věnovali se psům, kterých pobíhalo po zahradě nezjistitelné mnoţství
(tervuereni, groenendaelové a faraóni)...vlevo na střeše přístavku stáli dvě cca roční groenendaelové,
nezajištění proti pádu z cca 2 m výšky.
17.30 h jsme byli vyzváni, abychom šli dál, byl nám vykázán prostor pod plachtovým přístřeškem, kde
byl stůl a lavice - prostor cca 2 x 2 m. Vchod do domu, ve kterém se nacházel nezjistitelný počet psů
včetně fauve tervuerena a faraónů (psi byli vidět při průchodu obyvatel do domu a ven a během
kontroly nám bylo chovatelkou sděleno, ţe "faraónů mají zhruba stejně jako belgických ovčáků"),
vlevo se nacházely kotce, na střeše dva výše uvedení groenendaelové a štěkající groenendael s
tervuerenem, vpravo oplocený výběh s nezjistitelným počtem psů - celkem cca kolem 30 psů.
Pořízení fotodokumentace (videokamera) nám nebylo povoleno. Psů jsme se nesměli dotýkat (ani
hladit, i kdyţ na nás někteří skákali, přičemţ jsme byli foceni jednou ze sester), směli jsme se
zdrţovat pouze na "vykázaném" prostoru. V okamţiku, kdyţ pes kálel po zahradě cca 3 m od nás a
p. Pisarčiková si šla ověřit, zda opravdu má velmi silný a zápachající průjem, jsme byli ústně ostře
napadení s tím, ţe nás chovatelka zavolá policii, pokud se budeme vzdalovat a v okamţiku, kdy p.
Pisarčiková zvedla ocas a zjistila, ţe okolí řitního otvoru je "ověšeno" ztvrdlými i čerstvými výkaly, tak
jsme byli opět slovně napadeni, ţe se za ţádných okolností nesmí psů dotýkat a "dívat se jim pod
ocas". Bylo nám odmítnuto předloţit očkovací průkazy psů, byla nám odmítnuta kontrola počtu psů,
tetovacích čísel a jejich kondice. Dále byla odmítnuta kontrola vrhu. Během toho jsme byli neustále
slovně napadáni. Jediná, kdo vstřícně zareagoval cca v 17.45 h, byla jedna ze sester, která se
snaţila přesvědčit chovatelku i její druhou sestru. Podporu našla i v matce. Nakonec na základě
argumentů p. Garbulinského, p. Kuncmanové i p. Pisarčíkové - dovolávali jsme se Zákona na
ochranu a proti týrání zvířat, závazného pro jedince i spolky a dobrovolná sdruţený, kdy při jeho
porušování můţe být uloţena vysoká pokuta nejen chovatelům, ale i organizacím, i jednotlivým
spolkům,které mají "ohlašovací povinnost" při podezření při jeho porušení a Organizačního i
Chovatelského řádu - se chovatelka uvolila za určitých podmínek nám předvést některá zvířata,
ovšem za podmínek, ţe nebude pořízena fotodokumentace, dále vydala zákaz volného pohybu po
pozemku i po domě, odmítla nám ukázat plechovou garáţ bez oken, ačkoliv bylo zcela zřejmé, ţe
výběh, ve kterém psi přebývali v době kontroly nemůţe slouţit k celoročnímu a celodennímu
ubytování, neboť zcela chyběly boudy a krytá prostranství k jednotlivým kotcům, přičemţ nezpevněná
plocha - udusaná hlína - zabírala 2/3 výběhu. Na dotaz, kde jsou psi ubytováni nám chovatelka řekla,
ţe "tady, co vidíte".
Kontrola byla ukončena ve 21.00 h. Zhruba hodinu po zahájení přijel muţ, který nás nejdříve
cca hodinu a půl pozoroval přes plot a poté se volně pohyboval po zahradě a v domě. Z jeho chování

bylo patrné, ţe je ve velmi úzkém kontaktu s chovatelkou (tykali si). Šlo tedy naprosto zřetelně buď o
člena rodiny, nebo o rodinného dlouholetého přítele.
Dále byla chovatelka obeznámena s tím, ţe bude provedena i kontrola vrhu, kterou striktně zprvu
odmítala.
Zápis byl proveden po částečném místním šetření ve velmi omezených podmínkách a pozemek byl
opuštěn cca ve 21.00 h.
Vlastní šetření
Celkem bylo chovatelkou předvedeno 13 jedinců, ačkoliv na vlastních stránkách uvádí jedinců 20.
Dále byly z cca dvou metrů ukázání tři – podle slov chovatelky – bezpapíroví groenendaelové, kteří
jim byli údajně neznámým člověkem zanecháni na pozemku chovatelské stanice (ve svém vyprávění
jednou uvedla, ţe byli „hozeni přes plot“, podruhé, ţe jí je dovezl ukázat jejich původní majitel a poté
je tam opustil). Všichni tři jsou ve stejném věku i kondici – nevyčesaní, v línání
Předvedení tervuereni:
Amara Hvězdná Laguna – zjištěn velmi silný hnisavý výtok z obou očí a poraněné levé oko. Na
základě informací chovatelky a majitelky je fena po dvou mrtvicích, následky mozkové mrtvice na
motorice feny jsou zřejmé pouhým okem. Chovatelka a majitelka však udává, ţe fena byla
kousnuta do oka a následně OPEROVÁNA v celkové anestézii ve věku 13 – ti let! Poţadovali jsme
lékařský nález, popřípadě účet za provedený zákrok, ten však chovatelka nebyla schopna předloţit.
Nebyla schopna předloţit ani léky, kterými výtok z očí léčí. Nelze tedy doloţit, ţe fena byla vůbec
léčena. Dále byl u téţe feny zjištěn průjem, o čemţ svědčí i silně znečištěné a páchnoucí okolí řitního
otvoru. Velmi přátelská a kontaktní povaha.
Badd Hvězná Laguna – zjištěn silný ţlutý průjem, o čemţ svědčí i velmi silně potřísněný konečník a
okolí řitního otvoru. Průjem byl jasně rozpoznatelný i pouhým okem při kálení na vzdálenost cca 3 m
od nás, o čemţ se posléze přesvědčila i p. Pisarčíková na vlastní oči. Přátelská a kontaktní povaha.
Oberon Hvězdná Laguna – zjištěn mírný výtok z očí – několikrát utírán chovatelkou.
Pes, který nám byl chovatelkou předveden jako Rubin Merivell Hvězdná Laguna – NETETOVÁN!!!!! .
Zjištěna velká jizva na hřbetě, bocích a spodní straně hrudníku. Chovatelka a majitelka udává, ţe
následkem nemoci, lékařská zpráva nepředloţena. Průjmem potřísněné řitní okolí. Pejsek byl
v povaze mírně nedůvěřivý.
Jesper Oskar Hvězdná Laguna – velmi silně zapáchající srst, jinak dobrá kondice
Charlotta Hvězdná Laguna – matka vrhu, který se narodil 27. 7. 2004, tedy v době kontroly byl vrh
starý 23 dnů. Ačkoliv chovatelka a majitelka tvrdila, ţe fena kojí, u feny je absence nejen mléka, ale i
zvětšených mléčných ţláz, či zvětšeného bříška vlivem porodu. Struky ani mléčné ţlázy nezvětšeny,
bez známek sání štěňat (tj. podráţdění – alespoň začervenání důsledkem kousaní a škrábání štěňat,
či „oslintaná“ srst v okolí struků). Srst na břiše je naprosto souvislá, bez známek hormonální ztráty
srsti, kterou vykazuje drtivá většina fen jiţ před porodem, nebo těsně po porodu (ztráta většiny srsti
v okolí struků má štěňátkům umoţnit snadnější přístup k mléku). Při pohledu zezadu v oblasti pod
ocasem (kalhotky) zjištěny chlupy od krve. Na dotaz, zda fena hárá tak brzy po porodu bylo
chovatelkou sděleno, ţe jde o „poporodní čištění“. Zaschlá krev však byla čistá, bez klasických
příznaků „čištění“. Naopak stav feny napovídal normálnímu průběhu hárání.
Chovatelka a majitelka odmítla fenu předvést ke štěňatům. Fena naprosto nejevila ţádné známky
nejen porodu a kojení, ale ani vztahu ke štěňátkům, neboť se během doby ozvalo několikrát štěněčí
sténání a fena nejevila nejmenší známky znepokojení a to ani v případě, ţe třítýdenní štěňátka byla
v kotci pohromadě s mnoha jinými psy. Chovatelka nepředloţila jedinou lékařskou zprávu o průběhu
doby březosti feny, či porodu (ani fotodokumentaci – vlastní digitální fotoaparát), coţ by se dalo
očekávat zejména vzhledem k věku feny – první vrh v 8 letech!
Zeus de Sincfal, Odysseia Hvězdná Laguna (nedůvěřivá)- bez nálezu. Kondice předvedených psů
mimo Jasper Oskara kostnatá, ještě v normě.
Isis from Cleopatra – silně znečištěná na zadních nohách od výkalů, zapáchající – CHYBÍ v Příloze
č. 1 (potřísněno oblečení p. Petrové a Kuncmanové) …
Lucca Denissé dell Colle Ombroso – nepředvedena, dle slov chovatelky a majitelky umístěna u
jedené ze sester
Převedení groenendaelové:
Christell de Sincfal – slabší tělesná kondice, v línání, dle slov majitelky s velmi malým kontaktem k ní
samotné

Galopin z Lesnego Manezu – nekontaktní agresivní chování, nemoţná kontrola
Nonsieur Pascha Hvězdná Laguna – slabší tělesná kondice – vystouplé kosti, v línání, jizvy po
pokousání na hlavě
Talisma Tasia Hvězdná Lguna – nelze zkontrolovat, nekontaktní a nedůvěřivá i k majitelům
Isaabó Hvězdná Laguna, Sidus Arganta Hvězdná Laguna – umístěni údajně u jedné ze sester,
Nautilus Oroya Terwipon – mimo bydliště
Nutno zdůraznit, ţe tetovací čísla téměř ve všech případech nebylo moţné zkontrolovat (buď to
chovatelka odmítala, nebo nebylo tetovací číslo čitelné), a tak se můţeme jen domnívat, ţe šlo
skutečně o zmiňované psy.
Očkovací průkazy – jediný očkovací průkaz označen Jesper Oskar Hvězdná Laguna, 4 očkovací
průkazy byly označeny např. Max, Luca, atd. Bez dalších specifikací (jako je plemeno, datum
narození, tetovací číslo, apod.). Zbytek – 8 byly bez označení. U dvou očkovacích průkazů je platné
očkování pouze za rok 2002, za rok 2003 očkovaní chybí zcela a pak aţ platné očkování za rok 2004.
U zbytku je pouze rok 2004. Majitelka a chovatelka udává, ţe očkovací průkazy ztrácí kaţdý rok. U
ostatních zvířat i u „nalezenců“ očkovací průkazy chybí zcela! Jelikoţ je očkování proti vzteklině
povinné ze zákona, z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe chovatelka porušila svým jednáním zákon.
Vzhledem k absenci označení plemene či jména psa v očkovacích průkazech, nelze vyloučit, ţe se
jednalo o očkovací průkazy k jiným psům (např.faraónským chrtům, čivavám či jorkšírským teriérům,
kteří se nacházejí ve stejném objektu jako CHS Hvězdná laguna).

Je zaráţející, ţe takovým praktikám napomáhá i ošetřující veterinární lékař, kdyţ potvrzuje
„bianco“očkovací průkazy , tedy očkovací průkazy naprosto BEZ jakéhokoliv označení plemene,
jména, tetovacího čísla, majitele, atd. Odčervení zvířat je v některých průkazech původu
zaznamenáno jen rukou chovatelky, bez příslušných nálepek, i kdyţ na dotaz čím odčervuje své psy
bylo majitelkou a chovatelkou uvedeno, ţe Drontalem, který v balení nálepky běţné má přibalené.
Ustájení psů je velmi nedostatečné. Vlevo jsou dva kotce a výběh. V jednom kotci chybí boudy úplně
(je zde pouze jakási kůlna) a v druhém jsou dvě boudy nad sebou, takţe pes musí překonat cca 1 do
výšky k tomu, aby se mohl do boudy schovat. Oba kotce jsou zčásti zastřešené. Na zemi jsou ze 2/3
nezpevněné plochy, takţe za deště se psi musí brodit v blátě s vlastními výkaly. Dále mezi kotci
zhruba 3x tak velký výběh, naprosto nezpevněný a nezastřešený, bez jakýchkoliv bud nebo míst, kde
by se zvířata mohla v dešti schovat. V jednom kotci o rozměrech cca 24m2 je umístěn Galopin + 1
tervueren, ve výběhu o rozměrech cca 70m2 pak údajní tři bezpapíroví groenendaelové. V obou
kotcích je kýbl s vodou a pekáč s kaší, která dle slov chovatelky a majitelky a jejich matky obsahuje:
ovesné vločky, mouku, nudle, vývar z masa a zeleniny. Při zběţném pohledu (podrobné prozkoumání
bylo chovatelkou zamítnuto) však ona směs vypadala jako směs mouky, šrotu a vody nebo vývaru.
Maso, ani zelenina pouhým okem zjištěny nebyly. Na pravé straně byl výběh o velikosti cca 150m2
s kotcem 20m2, kde byla umístěna v době kontroly štěňata. Výběh byl nezastřešený a ze 2/3 na
nezpevněné ploše. Ţádné boudy, ani stavby, nic, kam by se zvířata případně mohla schovat v dešti či
mraze a horkách. Do plechové garáţe bez oken jsme vpuštěni nebyli. Vpředu tak, abychom na to
viděly byly dva plechové pekáče s výše popisovaným obsahem krmení.
Kromě uvedených kotců a výběhů, se před domem nacházel prostor o rozměrech cca 250m2, kde se
nacházelo posezení, kam za námi chovatelka vypouštěla psy. Tento prostor byl nezpevněný, bez
trávy, pouze prašná zem. Psi se v tomto prostoru bez zaváhání venčili.
Do domu, kde měla chovatelka dle vlastních slov ustájené některé psy a kde se nachází "porodní
místnost", do kotců a do plechové garáţe na pozemku jsme vpuštěni nebyli.
Za celou dobu naší přítomnosti byla vţdy část zavřená a část vpouštěna k nám. Část zvířat, která
byla oddělena brankou byla neustále napomínána ke klidu. Jaké panují poměry za „normálního
stavu“, nám není známo.
Údajné ustájení štěňat je v kotci. Štěněcí kotec měl zpevněný podklad a částečné zastřešení, místo
boudy se zde nacházela kůlna o rozměrech cca 1,5*1,5m, s otevřeným vstupem prakticky na výšku
celé kůlny (nemoţnost vytvoření si mikroklima – zadýchání). Oplocení tohoto štěněcího kotce bylo
natolik chatrné a řídké, ţe štěňata bez větší námahy plynule procházela skrz plot do výběhu mezi
velké psy, kteří se k nim sice chovali přátelsky, ovšem není běţné, aby tak malá štěňátka byla volně

a bez dohledu ve smečce dospělých psů. Podle sténání štěňat bylo zřejmé, ţe jsou tu a tam
„přišlápnuta“ nebo „převálcována“ běţící smečkou. Ačkoliv jsou štěňátka drobnější, stav jejich vývoje
naprosto neodpovídá věku. Opomineme –li barvu štěňátek (matka i babička, sourozenci matky – sytě
rezaví, otec rezavý ), která mají velmi nevýraznou, v mnoha ohledech těţce určitelnou barvu – buď
gris s prolínáním ţluté nebo málo výraznou fauve, je zaráţející, ţe všichni psi mají jiţ na třech
týdnech buď hmatné nebo dokonce sestouplé varle a všichni mají prořezané řezáky i třeňové zuby,
coţ rozhodně neodpovídá věku štěňátek. Pokud by štěňátka na třech týdnech měla všechny zuby,
pak by se musela narodit s jiţ prořezávajícím se mléčným chrupem. V takovém případě by šlo o
skutečnou raritu. Kromě toho štěňátka vykazují neobvykle výborné motorické schopnosti na udávaný
věk – pohyby byly naprosto plynulé a koordinované.
Štěňátka jsou údajně kojena, krmena granulemi Purina Excelent (přes naši ţádost chovatelka odmítla
doloţit obalem) a vařenou stravou.
V době kontroly trpěla štěňátka velmi řídkým ţlutě zabarveným průjmem a silně zapáchala.
Vezmeme-li v úvahu, ţe místní šetření prováděly zkušené chovatelky (p. Pisarčíková odchovala
k datu kontroly 21 vrhů belgických ovčáků na 10-ti různých matkách a tři vrhy jiných plemen, a je
absolventkou střední veterinární školy; p. Petrová odchovala k datu kontroly dva vrhy na dvou
různých matkách belgických ovčáků a jeden jiného plemene a p. Kuncmanová odchovala k datu
kontroly 10 vrhů na 4 různých matkách tervuerenů a jeden vrh jiného plemene), datum narození vrhu,
datum kontroly, tedy stádium jejich fyzického vývoje a fyzický i psychický stav matky, je velmi
nepravděpodobné, ţe Charlotta Hvězdná Laguna je skutečnu matkou vrhu, jak uvádí chovatelka.
Dalším podpůrným argumentem je fakt, ţe i přes několik krytí Charlotta nikdy před tím v průběhu 8 let
nezabřezla, neexistuje jediný záznam veterináře, či fotografie z období březosti, či porodu, ačkoliv
jinak chovatelka vše pečlivě dokumentuje na digitální fotoaparát a uveřejňuje na svých webových
stránkách. Poslední písemně doloţitelné záznamy o hárání feny Charlotty jsou tyto: srpen 2003,
duben 2004 (kryta, bez úspěchu), prosinec 2003 (pokus o nakrytí, nezdařilo se) - z toho jasně
vyplývá, ţe fena hárá po 8-mi měsících a další hárání ji tedy vychází právě na tento měsíc. Vlastní
sestra Charlotty Hvězdná Laguna – Chagren, také nikdy v minulosti nezabřezla. Dalším argumentem
je fakt, ţe oplocení je opravdu velmi chatrné (většina vrátek má odrezlé panty a úchyty, připevněná
jsou většinou pouze dráty nebo zatíţením jinými předměty, v pletivu jsou díry, apod.) a i v naší
přítomností byla Odysseia (podle slov chovatelky v hárání) – několikrát „vylovena“ majitelkou a
chovatelkou z klubka ostatních psů a fen (tervuerenů i groenendaelů).
Dále chovatelka uvádí, ţe minulý týden navštívila CHS Hvězdná Laguna pracovnice MÚ. Protokol o
kontrole však přes naši ţádost předloţen nebyl.
Do domu jsme nebyli vpuštěni ani po ţádosti o moţnost umýt si silně znečištěné ruce od psů.
Chovatelka nám ven přinesla kýbl, mýdlo a ručník.
Komise navrhuje následující opatření:
1) seznámit s podrobnými výsledky výbor KCHBO a chovatelskou komisi
2) informovat RK KCHBO
3) stanovit nápravná opatřeni:
- na základě zjištěných skutečností doporučit nevydat PP štěňátkům, dokud chovatelka neprokáţe
krevním testem skutečné rodiče vrhu (při odběrech musí být KCHBO zastoupen minimálně dvěma
členy a dále musí být zajištěn „nestranný veterinární lékař“, vzorky musí být označeny
nezaměnitelným způsobem…podrobnosti by měla dopracovat chovatelská komise)
- nevydat další krycí listy chovatelce, dokud sama nezaţádá o kontrolu z KCHBO na
vlastní náklady s tím, ţe předvede komplet celé pozemky i dům, ustájení a stravu psů,
platné očkovací průkazy a všechny psy, které má ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo
které se nacházejí na adrese chovatelské stanice Hvězdná Laguna a z kontroly
musí být pořízen záznam a dokumentace buď prostřednictvím fotografií nebo videozáznamu.
Dále by všichni psi měli být ve vyhovujícím zdravotním stavu s patřičnou hygienou.
Podrobné poţadavky by měla vypracovat chovatelská skupina.
4) Doporučuje zkontaktovat MÚ Ostrava - Vítkovice, vyţádat si příslušný protokol z provedené
kontroly, dále se informovat, kolik ve skutečnosti ţije psů na uvedené adrese chovatelské stanice
Hvězdná laguna.
5) Doporučuje zkontaktovat Klub faraónských psů - paní Kydalovou - s dotazem na počet faraonů
chovaných na adrese trvalého bydliště chovatelky
6) O veškerých postupech informovat nadřízené orgány - ČKS a ČMKU

Pokud chovatelka nezjedná nápravu v daném termínu nebo prokáţe-li se, ţe štěňátka nejsou po
chovatelkou udaných rodičích, doporučujeme vyloučení z KCHBO, oznámení chovatelky v intencích
zákona na MÚ, OHS, Veterinární správu a nadřízeným orgánům, tedy ČKS a ČMKU, neboť porušení
Zákona i řádů jsou neoddiskutovatelná a tolerováním takových podmínek se KCHBO sám vystavuje
stíhání za porušování s postihy z tohoto vyplývajícími (např. pokuty, pohybující se řádově ve výši
desítek tisíc a i ohroţení samotné existence klubu).
Iva Kuncmanová
Tento zápis včetně navrhovaných opatření byl jednomyslně schválen členy výboru i
chovatelské komise dne 27. 8. 2004

