
 

Nejasný původ vrhu „H“ z Hvězdy naděje 

 
Jelikož se poměrně často setkávám já i ostatní členové sekce s poněkud překroucenými 

informacemi, jak ke všem událostem v této záležitosti došlo, a někteří aktéři této záležitosti 

se staví do zcela jiné role, než v jaké původně byli, považuji za nutné informovat širokou 

členskou základnu o vývoji celé kauzy. 

 

 Na základě doporučení ke krytí číslo 2/2007 ze dne 16. 1. 2007, došlo dne 21. 3. 2007 ke 

krytí mezi těmito chovnými jedinci: pes Crys z Chotuckých alejí, ČLP/WSS/3860, reg.č. 

210/05, majitel Václav Procházka, a fena Cita z Melických strání, ČLP/WSS/3873, reg.č. 

429/03, majitel chovatelské stanice z Hvězdy naděje Ing. Milan Chroust. Potvrzení 

o krytí feny bylo řádně stvrzeno podpisem majitele krycího psa, panem Václavem 

Procházkou. 

 

 Dne 21. 5. 2007 vrhla fena Cita z Melických strání, ČLP/WSS/3873, reg.č. 429/03, 

12 štěňat, 7 psů a 5 fen; z důvodu vad vrhu – rozštěp, anomálie prutu (písemně uvedeno 

v tiskopise Hlášení vrhu) bylo ponecháno 8 štěňat, 4 psi a 4 feny. Všech osm štěňat je 

uvedeno v tiskopise Přihláška k zápisu vrhu štěňat (psi Hektor ČLP/WSS/4255, Hasan 

ČLP/WSS/4256, Harry ČLP/WSS/4257, Hendy ČLP/WSS/4258 a feny Hera 

ČLP/WSS/4259, Herta ČLP/WSS/4260, Heda ČLP/WSS/4261, Haidy ČLP/WSS/ ?); 

následně je tam ale poznámka, že ještě během odchovu došlo z blíže neobjasněných příčin 

k úhynu fen Heda ČLP/WSS/4261, Haidy ČLP/WSS/?. Doby odběru se dožilo a novým 

majitelům bylo předáno celkem 6 štěňat. Na tato štěňata byly vystaveny PP: Hektor 

ČLP/WSS/4255, Hasan  ČLP/WSS/4256, Harry ČLP/WSS/4257, Hendy ČLP/WSS/4258 

a feny Hera ČLP/WSS/4259 a Herta ČLP/WSS/4260.  

 

 V měsíci červenci 2007 jsem byla, tehdy jako vedoucí sekce WSS, telefonicky 

informována chovatelem Ing. Chroustem, že ze strany majitele krycího psa pana Václava 

Procházky jsou pochybnosti o otcovství jeho psa u vrhu „H“ z Hvězdy naděje. Pan 

Procházka toto údajně podkládal tvrzením, že jeho krycí pes, Crys z Chotuckých alejí, byl 

vyšetřen a zjištěn jako neplodný (doklad o tomto nedodal). 

 

 Dne 21. 9. 2007 jsem obdržela kopii dopisu od pana Václava Procházky ze dne 

18. 9. 2007. Tento dopis byl adresován panu Chroustovi. V tomto dopisu jej informuje 

o skutečnosti, že provedl odběr vzorku a na své náklady nechal provést rozbor DNA u psa 

Harry z Hvězdy naděje ČLP/WSS/4257. Rozborem bylo zjištěno, že původ tohoto štěněte 

neodpovídá údajům uvedených v PP. Přílohu tohoto dopisu tvořila kopie osvědčení 

o provedení rozboru. Dále byl tento dopis v kopii odeslán: p. Miloš Kašpar – hlavní 

poradce chovu, JUDr. Bohumil Hotař – poradce chovu WSS, Českomoravská kynologická 

jednota – paní Dvořáková. 

 

 13. 4. 2008 se v České Třebové konala schůze sekce; ani jeden z aktérů celé kauzy se na 

tuto nedostavil – prvotní předpoklad byl, že za jejich účasti by celá záležitost mohla být 

vyřešena. 

 

 Dne 14. 5. 2008 se konalo zasedání chovatelské rady KCHLS ve Velké Bíteši. Na základě 

jejího rozhodnutí bylo chovatelům panu Procházkovi a ing. Chroustovi uloženo nechat 

provést test paternity u všech zapsaných štěňat z vrhu „H“ z Hvězdy naděje a v termínu do 



1. 10. 2008 předložit výsledek poradci chovu WSS. Od tohoto data přicházejí informace 

od ing. Chrousta o neochotě pana Václava Procházky ke spolupráci při řešení tohoto 

problému. Ing. Chroust zabezpečil odběr vzorků od 4 štěňat z výše uvedeného vrhu, od 

matky štěňat feny Cita z Melických strání a od možného otce štěňat psa Ben z Hvězdy 

naděje, ČLP/WSS/3842, reg.č.216/05, kterého ing. Chroust rovněž vlastní. Pan Procházka 

odmítl poskytnout vzorky krycího psa Crys z Chotuckých alejí a to bez řádného 

zdůvodnění. Ke spolupráci byl osobně i telefonicky opakovaně nabádán hlavním 

poradcem chovu, panem Milošem Kašparem, dále telefonicky mnou, jako tehdejší vedoucí 

sekce WSS. 

 

 Dne 1. 10. 2008 vypršel oběma chovatelům termín, do kterého měli poradci chovu 

předložit výsledek testů paternity. Z tohoto důvodu jim byl dne 21. 10. 2008 na schůzi 

výboru KCHLS ve Velké Bíteši udělen zákaz další chovatelské činnosti a to do splnění 

úkolu, který jim byl uložen na zasedání chovatelské rady dne 14. 5. 2008. 

 

 V průběhu měsíce října byl proveden odběr vzorku u psa Crys z Chotuckých alejí a 

všechny vzorky byly odeslány do akreditované laboratoře k provedení testu paternity. 

 

 Dne 10. 12. 2008 byl akreditovanou laboratoří vyhotoven expertní posudek. Z jeho 

výsledku vyplývá, že otcem 4 štěňat, Hasan ČLP/WSS/4256, Harry ČLP/WSS/ 4257, 

Hendy ČLP/WSS/4258 a feny Hera ČLP/WSS/4259, je pes Ben z Hvězdy naděje. Pes, 

který je uveden v PP těchto štěňat, Crys z Chotuckých alejí, byl jako otec štěňat 

vyloučen. Po krytí tímto psem tedy došlo k nechtěnému a neúmyslnému překrytí feny Cita 

z Melických strání psem Ben z Hvězdy naděje. Tento pes byl v době tohoto nechtěného 

překrytí rovněž v seznamu chovných psů WSS a tudíž také chovným psem. Na dotaz, proč 

byl test proveden pouze u 4 štěňat z 6-ti zapsaných, dal ing.Chroust odpověď, že 2 štěňata 

již nežijí a to pes Hektor ČLP/WSS/4255 a fena Herta ČLP/WSS/4260. Dle jeho sdělení 

není možno dodat jejich PP, je schopen zajistit pouze PP od 4 žijících štěňat. 

 

 V prosinci 2008 informoval ing. Chroust poradkyni chovu, že 5 PP shromáždil u paní 

Dvořáková na PK. Není schopen dohledat 6-tý PP od nežijí feny Herta ČLP/WSS/4260. 

Chovatelská rada dne 15. 3. 2009 na jednání v Třebíči rozhodla, že ing. Chroust dodá 

poradkyni chovu čestné prohlášení o tom, že fena Herta ČLP/WSS/4260 nežije. Jakmile 

toto dodá, vyrozumí písemně jednatel KCHLS plemennou knihu – pí. Dvořákovou, že je 

možné vystavit nové PP. Chovatelská činnost bude ing. Chroustovi obnovena, jakmile PK 

potvrdí převzetí nových PP. 

 

 

 V Kozlanech dne 15. 4. 2009 Ing. Dana Pospíšilová 

Poradce chovu WSS 

 


