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Věc: žádost o prověření stížnosti majitele štěněte z vrhu CHS …….. 

 

Stížnost na CHS ………:  

Majitelé štěňete: „Koupili jsme si štěně 8 týdnů staré. Jeho varlata byla nesestouplá, proto jsme 

dostali radu, jak mu denně masírovat bříško. Brzy poté byla diagnostikována hypertrofická 

osteodystrofie. Následně byl pejsek pod neustálým veterinárním dozorem (kvůli bolesti). Protože mu 

nesestoupila varlata (Cryptorchidism). Požádali jsme chovatelku o vrácení části peněz, případně o 

vrácení celé částky a pejska bychom vrátili zpět chovatelce. Odmítla to s vysvětlením, že nám prodala 

zdravého psa. Jelikož jeho varlata nesestoupla ani po 9 měsících, byl kastrován a měsíc poté zemřel. „ 

Vyjádření majitelky CHS: 

„Manželům  S………  jsem  štěně prodala po 8 týdnu  věku, kdy  pes  vážil přesně 12,5 kg. 
Protože byl  z  vrhu  nejtěžší a celkově  hodně  těžký  typ, upozorňovala jsem  je  na 
právě  sestouplá  varlata, která byla  sestouplá, ale  ještě 1 ne zcela  stabilní. Dělám to tak 
u  každého vrhu u psů a specielně ještě u těch, kteří  jsou  těžcí  a hrozí rychlým růstem 
vrácení varlat zpět do kanálu. Tvrdili, že  vlkodava již  měli a že  všemu  rozumí a znají to. 
Pes  byl ospalý, protože si  před  jejich  příjezdem  dlouho venku  hráli s  ostatními, aby  se 
unavil před  dlouhou  cestou a také možná  proto, že  byl  den předtím očkován. Také  jsem 
jim  zdůrazňovala  nutnost podávání  vápníku, pokud  budou  krmit  masem, 
což  potvrdili  také. Zuby, pupek, varlata, ocas si  každý  majitel musí 
u  mě  zkontrolovat  sám, aby si  byl  jistý, že  je  vše  v pořádku. Taky při 
návštěvě  veterináře  nechávám  štěňata  lékařem  všechno  zkontrolovat, abych  se ujistila, 
že  je  vše  v pořádku. Bylo  tedy  vše  v pořádku a manželé odjeli velmi  spokojeni i s plnou 
krabičkou Irského  vápna , jako vzorek. 
Bohužel  si  prý  na krabičce  přečetli, 
že  tak  velkému  štěněti  by  museli  dávat  denně  mnoho lžiček - podle  váhy a vápno 
se  rozhodli  nedávat. V tu  chvíli začaly  problémy, 
které  jejich  neznalý  veterinář  řešil  kortikoidy, které jsou  od  bolesti a proti zánětům a 
infekcím. Bohužel  vedlejším  efektem kortikoidů je zastavení  růstu, narušení  chrupavek a 
zakrnění a atrofie varlat, čili utlumení  hormonálního  vývoje štěněte a 
celkové  zastavení  růstu  štěněte. Když mi  toto  napsali, ještě  jsem jim  nabídla, 
že  můj  veterinář jim nabízí  zdarma změnu a výživový  rozbor  krve  s poradou, co  a jak, 
ale nereagovali a dále, kvůli samozřejmé  bolesti  kloubů a narušení 
chrupavek  aplikovali  na doporučení veterináře kortikoidy. Tím  se  napřed  ztratilo  1 varle  a 
následně i  2 varle, které atrofovaly  do  břicha. Tento  stav s kortikoidy pokračoval až  do 9,5 
měsíce, kdy psa utratili. Dodnes  nemám žádnou  lékařskou  zprávu, ani  postup, 
co  vlastně  všechno  aplikovali, nebo  jak  postupovali. 
 Bohužel  v těchto  zemích, kde  ještě  nejsou zvyklí  na  chov IW, 
ani  na  jejich  případnou  léčbu(první  pes IW jim  uhynul proto, že torzi 
žaludku  neuměl  nikdo  zoperovat), se  řídí pouze  starými  zvyky lékařů, kteří neznají 
specifiku  těchto  obřích  plemen. 



Je  mi  vše  moc  líto, nejvíce  mě  mrzí  smrt tohoto  krásného  psa, sama jsem 
si  vícekrát  dělala rozbory krve a poměry  Ca : P, abych měla  vše  v pořádku, protože 
i  má  fena z  tohoto  vrhu, kterou  mám  doma je  velká, těžká  a mohutná a štěňata jsem 
testovala  později na PSS, abych  věděla, že je  vše OK. , ale  na dálku 
bohužel  zasáhnout  neumím. Se všemi ostatními  majiteli jsem v kontaktu a nemám žádný 
problém. Je  smutné, že svůj  smutek a  neschopnost veterinářů v Chorvatsku 
a  jejich  špatná  diagnoza se  zakrývá  pomluvami o  nesolidnosti chovatelů. Myslím, že po 
28 letech chovu a  zkušenostech s IW bych si  nikdy  nedovolila dát  někomu nemocné 
nebo  postižené  štěně. Psovi  nikdo už  nepomůže, majitelé 
si  svou  chybu  nikdy  nepřipustí a já budu  kromě  fotky při  odběru a videa  štěňat 
ještě  dělat  asi  speciální  kontrolu štěňat  majitele u  veterináře, abych  zabránila 
těmto  případům. A hlavně  budu   ještě  pozorněji  vybírat nové  majitele.“ 

 

Rozhodnutí Kárné komise: 

 

Předně je nám velmi líto mladého štěněte. Etická stránka tohoto případu je na chovatelích. Ti by 

měli mít ošetřeny své smlouvy tak, aby nedocházelo ke konfliktním situacím. Například  právníci 

upozorňují na to, že je důležité ve smlouvě uvést i délku tzv. záruční doby. 

Přičemž konkrétní časový úsek vychází z dohody mezi chovatelem a 

nabyvatelem štěněte. 

  Bohužel však musíme konstatovat, že záležitosti týkající se smluv mezi chovatelkou a vámi jsou 

občanskoprávní záležitostí a jako takové je třeba je řešit.  

 

Poučení: 

13.10. Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy klubu, a to 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek. O 

odvolání rozhoduje členská schůze, a to s konečnou platností.  

 

Rozdělovník: 

…………….. 

…………….. 

Výbor WDK 

KK 

V Kateřinicích 27.1.2020    za KK – předseda: Sukeníková Jana  

St. 13.9. Rozhodnutí podepisuje předseda kárné komise klubu. 

 


