PROFIL PLEMENA
im komfort a dostatok počas celého ich
života. Veľmi dôležitou súčastou chovu
je zdravie a prevencia ochorení chovných
mačiek a kocúrov. Na základe chovateľské‑
ho poriadku sú povinné veterinárne pre‑
hliadky pred zaradením mačiek do chovu,
ktoré preukážu u oboch rodičov, že nema‑
jú pupočnú herniu a kocúri majú zostúpe‑
né oba semenníky. Tiež sú povinné testy
na FeLV — felinná leukémia, FIV — fe‑
linná vírusová imunodeficiencia a u brit‑
skej krátkosrstej mačky aj genetický test
na PKD (Polycistic Kidney Disease — de‑
generatívne ochorenie obličiek). Naozaj
mimoriadne veľkú pozornosť u britských
mačiek je potrebné venovať ochoreniu srd‑
ca HCM — hypertrofickej kardiomyopatii.
Pre plemeno britská krástkosrstá mačka
doposiaľ neexistuje spoľahlivý genetický
test na ochorenie HCM. Preto je potreb‑
ná diagnostika USG Doppler prístrojom,
ktorý v danom v momente vyhodnotí stav
srdca. Je nutné, aby chovateľ po dohovore
s veterinárnym lekárom vyšetrenia opako‑
val v pravidelných intervaloch a spoločne
tak sledovali zdravie mačky.
Závažnosť spomínaných ochorení je ne‑
spochybniteľná. Preto sú serióznymi cho‑
vateľmi zvieratá testované a postihnuté je‑
dince vyradzované z chovu. Chovateľské
využitie výhradne zdravých jedincov po‑
súva ich chovateľa diametrálne do inej ro‑
viny a nielen etickej. Výber chovu, kde sú
obaja rodičia vyšetrení na všetky spomína‑
né ochorenia je už však na zodpovednosti
budúceho majiteľa. Našťastie pri registro‑
vanom chove (teda s preukazom pôvodu)
nie je o korektných chovateľov núdza.

Mačiatko bez PP je len plagiát
Je potrebné napísať, že určité plemeno ma‑
čiek si od chovateľa kúpite len s preuka‑
zom o pôvode (PP). Bez preukazu o pôvode v žiadnom prípade nemožeme
hovoriť o plemene. Mačiatko bez PP je

GIC Merlin Nimble Cat CZ. Tento kocúr je pre chovateľku stelesnením predstáv o britskej krátkosrstej
mačke nielen kvôli typu, ale aj jedinečnosti pôvodu

vlastne plagiát. Je to mačiatko, ktoré sa len
podobá na určité plemeno alebo je to krí‑
ženec niektorého plemena. S trpkosťou
v srdci musím podotknúť, že problemati‑
ka odchovu mačiatok bez preukazu o pô‑
vode je stále veľmi silný a nešťastný prob‑
lém. Tzv. „bezpapierový odchov“ je vlastne
množenie mačiatok za účelom zisku bez
ohľadu na podmienky a zdravie chovných
mačiek, kocúrov a narodených mačiatok.
Takéto množenie nemá pravidlá, rodiace
matky sú takmer vždy neskutočne vyčer‑
pané pôrodmi a nedostatočnou stravou
a opaterou. Veterinárne sú ošetrované mi‑
nimálne (ak vôbec sú) a to aj napriek to‑
mu, že kvalitná chovateľská a veterinárna
starostlivosť sú jedným zo základov kvalit‑
ného chovu a odchovu.
V dnešnej dobe sa neuveriteľnou rýchlos‑
ťou rúca mýtus, že mačiatko s PP je nut‑
ne spájané s výstavami. Verte, naozaj nie je.
Do roku 2013 chov a výstavy boli spoloč‑
ne prepojené (pre uchovnenie mačky stači‑

lo absolvovanie jednej výstavy s ohodnote‑
ním výborná — Excellent). Od roku 2013
však povinnosť uchovňovania mačiek na
výstavách bola zrušená a do popredia sa
dostáva fakt, že preukaz o pôvode je v pr‑
vom rade zárukou toho, že rodičia mačiat‑
ka pochádzajú z testovaných chovov a žijú
v dobrých životných podmienkach. Z cho‑
vov, kde sa kladie dôraz na zdravie a šťast‑
ný život mačiek. Kde mačky sú súčasťou
života rodiny.
Preukaz o pôvode je zárukou toho, že
chovateľ sa riadi Registračnými a chova‑
teľskými pravidlami FIFe, chovateľským
poriadkom a etickým kódexom. Je záru‑
kou toho, že jeho chov je v súlade so Zá‑
konom o ochrane zvierat a Zákonom o ve‑
terinárnej starostlivosti. S preukazom
o pôvode má kupujúci istotu o identite
mačiatka. Preukaz o pôvode by mal byť
pre vás tiež zárukou toho, že chovateľ vám
poskytne rady a pomoc, ak to budete po‑
trebovať. Bude sa snažiť byť oporou vám
a vášmu mačiatku. Toto je podstata preu‑
kazu o pôvode. Názor, že, že PP je len o vý‑
stavách, je úplne mylný. Samozrejme, bez
tohoto „rodného“ listu sa výstavy zúčast‑
niť nemôžete, ale vašou povinnosťou to
určite nebude. Preto majte oči otvorené
dokorán a srdce nech vám napovie správne
rozhodnutie. Pravdou je, že spokojný a po‑
hodový život s vaším vysnívaným britským
mačiatkom sa začína pri slovách preukaz
o pôvode…

Chov a výstavy
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Ak ste si kúpili vaše vysnívané mačiat‑
ko a máte záujem založiť si chovateľskú
stanicu, je potrebné kontaktovať niekto‑
rú zo Základných organizácií Slovenské‑
ho zväzu chovateľov (SZCH). Najideálnej‑

