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PREAMBULE 
 
Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene 
psů , aljašský malamut s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a 
charakteristických vloh a vlastností specifických pro  plemeno, tak jak je popsán  standardem FCI . 
Zápisní řád AMKČR je základní normou pro chov plemene psů AM začleněným do ČKS a ČMKU a 
plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI. 
S chovatelstvím je neslučitelný chov  plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a 
podpora tohoto konání. 
Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto 
vyšší závazné normy 
Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu AMKČR jsou směrnice, které tento řád doplňují a upravují 
dle konkrétně platné legislativy a potřeb AMKČR. Současně tyto směrnice mohou být samostatně 
upraveny podle nově vzniklé situace v budoucnosti. 
 
Chov a jeho řízení 
Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického    zdraví 
jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdravotních ukazatelů). Čistokrevný pes je dědičně zdravý 
tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli 
však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. 
Chov v AMKČR je kontrolovaný a je řízen chovatelským klubem. Chovat plemeno AM lze jen 
prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost vůči ČMKU a FCI. 
Chovatelský klub musí být ČMKU uznán. 
Pokud je plemeno AM, zastřešeno ve více chovatelských klubech chovatel, řádný člen AMKČR, je 
povinen plemeno bonitovat a chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v klubu AMKČR.  
 
Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské 
kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, pro která byl ČMKU 
zmocněn. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis pro chovatele, mohou ale umožnit chov i 
nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene. Klub, který chov nečlenům 
umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli - nečleny. 
Chovatelský klub AMKČR  respektuje a sestavuje  zápisní řád, který stanoví cíle chovu. 
Tento řád může stanovit přísnější podmínky, musí ale vždy respektovat veškerá ustanovení 
Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Zápisní řád musí přiměřeně 
zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti plemene aljašský malamut, které jsou pro plemeno specifické. 

 
Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu,  jež je z chovu 
vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene  



uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí 
anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou 
z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. 

 
1.Chovní jedinci 
 
Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný 
plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených 
příslušným chovatelským klubem. 
 
Základní podmínkou pro zápis obou chovů v AMKČR , je důsledné dodržování  ZŘ AMKČR  
Nedodržení kteréhokoliv ustanovení ZŘ AMKČR členem AMKČR je považováno za hrubé porušení 
stanov AMKČR. 
  
Podmínky pro zařazení do chovu AMKČR ,vzhledem k vlastnostem plemene určuje AMKČR věk psa 
a feny  na 24 měsíců,  přičemž respektuje platný standard FCI. Pokud existuje více klubů pro plemeno, 
musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu a vzájemně si respektovat chovné jedince. 
 
 Horní věková hranice pro zařazení do chovu není. Zápisní  řád  AMKČR určuje chovnost fen do osmi 
let a lze ji prodloužit o jeden rok, vzhledem ke zdravotnímu stavu, u psů, samců je hranice neomezená. 
 
Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného 
jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných 
jedinců. 
AMKČR dělí chov AM na chov obecný a chov výběrový. Tyto dva chovy podporují zkvalitnění chovu 
bez ohledu na to, k jakému účelu je AM chován. Jednotlivé chovy jsou pak rozděleny barevnou 
formou průkazů původu. 
Výsledky obou chovů budou zveřejňovány v oddělených rubrikách v klubovém bulletinu a na 
webových stránkách klubu. 

Do obou chovů AMKČR budou zařazováni jedinci, kteří předloží certifikát o vyšetření DOCH 
(dědičné oční choroby - PRA). AMKČR doporučuje staří certifikátu ne starší 12 měsíců. U psů a fen, 
kteří dosáhli věku 7 let a vyšetření na DOCH již před tímto pravidelně  absolvovali, bude certifikát 
vyšetření DOCH od tohoto stanoveného věku platný doživotně.  
 
Tento certifikát je  vyžadován v obou chovech, obecném i výběrovém.   

Od 1.1.2010 doporučujeme u všech uchovněných jedinců, kteří jsou zapsáni do plemenné knihy 
AMKČR, provést  DNA profil chovného psa a feny  .  
 
Při žádosti o krycí listy je chovatel povinen předložit kopie certifikátu vyšetření DOV. 
Tato povinnost platí od 1. 1. 2003. . 
 
 
2.Druhy chovu: 
 
a)   Chov obecný 
Pro uchovnění do chovu obecného platí tyto podmínky: 
 



 
 
 
1) 
 účast na obecné bonitaci, kterou pořádá AMKČR a na které bude přítomen delegovaný posuzovatel 
exteriéru s asistencí poradce chovu AMKČR s výsledkem: chovný, chovná. 
2) 
 Do chovu obecného budou zařazováni jedinci s výsledkem HD dle FCI: A, B, A1, A2, B1, B2 anebo 
AB. 
3)  
Do chovu obecného budou zařazováni jedinci s výsledkem HD dle OFA: excellent, good, fair. 
 
Individualní bonitace, která je v odůvodněné žádosti možná za těchto podmínek : 
Pes a fena musí splňovat předepsané podmínky pro obecnou bonitaci , dále pak musí mít výstavní 
posudek s výsledkem, výborný, velmi dobrý minimálně ze dvou výstav, klubové, národní či 
mezinárodní. Posudky musí být vyhodnocené delegovanými posuzovateli exteriéru pro plemeno AM 
z české republiky. 
Při předložení žádosti a zaplacení poplatku, předloží majitel psa, či feny originály všech tiskopisů 
výboru klubu a to doporučeným dopisem. Po rozhodnutí výboru klubu se poradce chovu AMKČR 
písemně spojí s majitelem a domluví datum bonitace. 
 
 b) Chov výběrový 
Pro uchovnění do chovu výběrového platí tyto podmínky: 
1) 
Účast na dvou výstavách – výstava může být národní, klubová a mezinárodní, pořádaná v ČR 
s posouzením od rozhodčích delegovaných AMKČR, s výstavním posudkem výborný či velmi dobrý 
v mezitřídě, třídě otevřené nebo šampionů. 
2)  
Do výběrového chovu budou zařazováni jedinci s výsledkem HD dle FCI: A, A1, A2. 
3) 
Do výběrového chovu budou zařazováni jedinci s výsledkem HD dle OFA: excellent, good. 
4) 
Účast na výběrové bonitaci, kterou pořádá AMKČR a na které bude posuzovatel exteriéru s asistencí 
poradce chovu AMKČR. Posudek z výše uvedených výstav musí být přiložen k žádosti o výběrovou 
bonitaci. 
 
Do chovu výběrového mohou být zařazeni AM již zařazeni do chovu obecného či dříve uchovněni 
v jiných klubech pro AM,  pokud budou splňovat výše uvedené podmínky. 

 
Spojením dvou kandidátů výběrového chovu (psa a feny) vzniká vrh výběrového chovu. 
  
Pro zápis vrhu štěňat do výběrového chovu AMKČR vzniká povinnost kandidátů pro výběrový chov, 
otce i matky vrhu, splnění podmínek pro zařazení do výběrového chovu AMKČR. Toto ustanovení 
neplatí při zahraničním krytí. 

 
 

3.  Zásady posuzování Hyp Dysplasia (dále jen HD) v AMKČR. 
 



AMKČR uznává vyhodnocení RTG HD (dyspalzie kyčelního kloubu ), pouze od klubem 
delegovaného veterinárního lékaře a zároveň AMKČR uznává v souladu s FCI,vyhodnocení RTG HD 
ze země původu USA, OFA (Ortopedic Foundation for Animal). 
 
Základní podmínkou pro zápis obou chovů v AMKČR , je důsledné dodržování  ZŘ AMKČR . 
Nedodržení kteréhokoliv ustanovení ZŘ AMKČR členem AMKČR je považováno za hrubé porušení 
stanov AMKČR.  
 
Spodní věková hranice pro účast na bonitaci, testu HD (dříve název RTG DKK) je 24 měsíců 
 
Pes nebo fena nesmějí mít RTG zhotoven před dosažením věkové hranice 24 měsíců, v případě tohoto 
porušení nebude snímek považován za platný. Do chovu AMKČR budou zařazováni chovní jedinci, 
kteří se prokáží protokolem posouzení HD buď dle FCI (smluvní veterinář AMKČR v ČR) nebo 
předložením certifikátu z OFA. Vyhodnocení HD v ČR bude provádět klubem jmenovaný veterinární 
lékař, který bude mít platnou smlouvu s AMKČR, bude k posuzování HD oprávněn a sám nebude 
jedince snímkovat. 
Snímek zůstává majetkem majitele psa či feny a bude uložen v archivu posuzujícího veterináře. Cena 
za posouzení snímku je dána smluvně mezi AMKČR a posuzujícím veterinárním lékařem 
Výsledky HD mohou být zveřejněny v klubovém bulletinu pouze se souhlasem majitele psa. 
Při žádosti o krycí listy musí oba majitelé chovných jedinců předložit poradci chovu kopii protokolu 
HD. 
 
Majitel psa či feny se snímkování HD zúčastní na veterinárním pracovišti jím vybraném. AMKČR 
vystaví seznam doporučených veterinárních pracovišť, majitel psa či feny si může vybrat veterinární 
pracoviště z tohoto seznamu či nezávisle.  Snímek HD bude zasílán pracovníkem rentgenu do 5 
pracovních dnů vybranému veterinárnímu lékaři AMKČR, jehož adresu mu majitel psa či feny 
nahlásí. AMKČR dá členům k dispozici formulář žádosti k posouzení HD a formulář OFA. 
Po obdržení snímku HD bude tento posouzen a vyhodnocen do 5 pracovních dnů od doručení. Za 
příplatek může být snímek vyhodnocen do druhého pracovního dne od doručení. 
Vyhotovené posouzení HD s protokolem bude zasláno poradci chovu AMKČR a ten je bude po 
obdržení rozesílat majitelům do 5 pracovních dnů na dobírku. 
Snímek RTG HD určený k posouzení na OFA si zasílá majitel psa společně s protokolem a poplatkem, 
sám na vlastní náklady. 
Při zasílání snímku na OFA, vyplní majitel a veterinární lékař, který jej potvrdí, protokol OFA, a jeho 
kopii zašle majitel psa do 5 dnů na adresu poradce chovu AMKČR. Po obdržení vyhodnocení zašle 
jeho kopii poradci chovu kopii do 5 dnů. 
Zápis do PP provede poradce chovu AMKČR při bonitaci, či na písemnou žádost majitele psa. 
Odvolání proti výsledku posouzení HD: 
Při odvolání proti vyhodnocení se postupuje podle oficielních regulí Veterinární komory ČR. Pokud 
bylo vyhodnocení, proti němuž se majitel odvolává provedeno veterinářem ČR, odvolává se 
k Veterinární komoře ČR. Stanovená kauce Veterinární komorou byla určena na 5 000,- Kč. Pokud 
vyhodnocení bylo provedeno v OFA 
odvolává se majitel k OFA. Majitel psa nebo feny oznámí v obou případech písemně své odvolání 
poradci chovu. 
Je zakázáno psa či fenu znovu rentgenovat a v případě tohoto porušení nebude odvolání uznáno. 
Výjimka může být udělena pouze v případě ztráty snímku, či jeho znehodnocení před vyhodnocením 
HD. 
Po odvolání je výsledek HD konečný a nezvratný. 



 
 
4) Řešení nestandardních situací při chovu 
 
1.  Pokud dojde k neplánované příbuzenské plemenitbě a pokud prokáže chovatel původ otce a 

matky testem DNA a chovnost obou rodičů, mají štěňata z tohoto spojení nárok na vystavení PP, v 
PP pak bude vyznačeno, že dané jedince nelze doporučit  do chovu. Pokud bude chtít chovatel, 
nebo majitel  na jedincích z tohoto spojení i přesto  chovat, musí písemně požádat výbor klubu o 
možnost uchovnění tohoto jedince. Výbor klubu a poradce chovu se po projednání  písemně 
vyjádří .  

2. Pokud dojde k neplánovanému krytí, kdy jeden z rodičů nedosáhl věku k bonitaci a není doposud 
uchovněn, je chovatel povinnen prokázat testem DNA , původ otce a matky vrhu. Chovatel musí 
požádat výbor klubu o povolení odložení vystavení čísel zápisu v pl.knize a vystavení PP pro 
štěňata z tohoto vrhu do doby, kdy bude tento jedinec uchovněn a zapsán do plemenné.knihy.. 
Výbor klubu a poradce chovu se po projednání  písemně vyjádří .  

3. Výbor klubu na základě doporučení poradce chovu je oprávněn vyloučit z chovu jedince, u nichž 
se prokázalo, že předávají svému potomstvu vadu neslučující se s platnými standardy FCI či 
dědičné choroby a také takové, u nichž se prokáže, že mají chirurgicky odstraněnu dědičnou vadu 
nebo vadu vylučující podle standardu FCI. 

4. Ve všech výše zmíněných případech je samozřejmá výhradně písemná komunikace s výborem 
klubu, chovatel bude postupovat ve spolupráci s poradcem chovu a všechny dokumenty k danému 
případu budou archivovány dle příslušných předpisů. Rozhodnutí výboru klubu ve výše 
zmíněných bodech je konečné a lze se proti němu odvolat pouze k členské schůzi AMKČR, a to 
do 15 dnů od vyrozumnění o rozhodnutí  

 
 
Schváleno Členskou schůzí  AMKČR  20.04. 2013 s okamžitou platností 

 


