
Zpráva poradce chovu AMKČR za rok 2006

Vážení majitelé, chovatelé a přátelé aljašských malamutů .

Dovolte mi opět po roce zhodnotit uplynulý rok 2006. Chtěla bych vám všem poděkovat za 
vzornou spolupráci v naší chovatelské činnosti . 
V loňském roce bylo zažádáno o krycí listy ze čtyř chovatelských stanic. 
Přihlášen byl jeden vrh , z chovatelské stanice ALMADA. Chov obecný . 

Nový zápisní řád AMKČR, který zcela nahradil řád chovatelský , byl schválen a předložen 
plemenné knize č.2 na ČKS. 

V roce 2006 byla uspořádána jedna bonitace psů a fen do chovu výběrového a obecného  a 
jeden svod štěňat, který byl opět k naší radosti vemi hojně obsazen mladými nadějnými 
potomky . 
Byla také provedena jedna individuelní bonitace, na žádost majitelky feny, dle nového ZŘ 
AMKČR. Proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných 

V loňském roce pokračovala úspěšná  tendence v posuzování HD a kontroly DOCH. 
Výsledky jsou velmi potěšující a ukazují, že náš klub jde správnou cestou kontroly zdraví 
aljašských malamutů . 

Co se týká kontroly DOCH, nebyl zaznamenán žádný pozitivní jedinec. 
Výsledky vyhodnocené kontroly HD jsou také velmi potěšující . 
Celkem bylo vyhodnoceno v OFA 11 psů a v ČR (dr.Beránek ) jeden pes . Všichni 
vyhodnocení psi a feny jsou posuzovni až od  věku 24 měsíců , dle zápisního řádu AMKČR.

Výsledek : 

OFA

Negativní
4 excellent
4 good
1 fair 

pozitivní
1 mild 
1 moderate 

ČR /FCI/

1 C   



Bohužel se nám stále nepodařilo jednání s KSP , které by přineslo výsledek  stejných 
pravidel pro posouzení a vyhodnocení HD u plemene aljašský malamut. 
Námi osloveni posuzující  veterinární lékaři, se diskuzi nebrání, naopak by jí vítali. Ale 
musí vzejít z výboru KSP. 
Našemu klubu jde zejména o vyrovnání  věkové hranice pro zhotovení snímku (24 
měsíců) a sjednocení  pravidel zápisu  protokolu dle FCI  .(Nordbergův úhel a popis 
snímku )

 Výbor KSP s námi nenavázal kontakt, a tak je odpovědnost pouze na chovatelích a 
majitelých aljašských malamutů tohoto klubu. 
Možnost posouzení v OFA, mají oba kluby stejnou a někteří ji už využili .

 Můžeme si jen přát, aby těchto chovatelů bylo co nejvíce, neboť prospějí ve velké míře 
chovu a sledování zdravotního stavu populace malamutů v ČR a tím i rozšíření její 
chovatelské základny . 

Vážení přátelé, děkuji vám všem za vaši trpělivost a přejme si mnoho úspěchů  
v chovatelském poli, na závodech, výstavách i na našich setkáních o víkendech. 
Všem vašim malmutíkům přeji mnoho zdraví a vám štěstí . 

Michaela  Purnochová 


