
Zpráva ze schůze chovatelského kolegia ze dne 21.10.2017 v Lanškrouně 

• Degenerativní myelopatie – stanovisko chk, klubu

Závěr 
Dostupný test na mutaci v SOD 1 genu neurčí zda se nemoc vůbec projeví, kdy
se případně projeví, ani intenzitu postižení. Test na detekci jiných souvisejících
modifikujících genů není dosud vyvinut, u hovawartů navíc zjištěna ještě tzv. 
inzerční mutace (tj. nesprávné vložení části úseku genetické informace), její 
vliv není zatím znám, testy v některých laboratořích a dříve stanovená 
vyšetření na mutaci SOD 1 ji nezohledňují. 
Penetrace onemocnění (schopnost genu uplatnit se) je jen cca 11%, významný 
je vliv dalších modifikujících genů, vliv rizikových faktorů (vnější i vnitřní 
podmínky).
Při striktní eliminaci mutované alely hrozí výrazé snížení genetické diverzity a 
tím zvýšení výskytu dalších jiných onemocnění.
IHF nedoporučilo test SOD 1 jako podmínku pro chov. Test bychom neměli 
ignorovat, ale jeho provedení ponechat na zvážení každého chovatele a vyčkat 
na závěry dalších výzkumů.

          Stanovisko klubu:

Podle všech aktuáln  dostupných informací z laborato e Genomia, od veteriná  ě ř řů
specialist , odborných lánk  a záv ru ze zasedání IHF ponecháme testování ů č ů ě
degenerativní myelopatie zcela na dobrovolnosti chovatel  a majitel  hovawart . ů ů ů
Testování by m lo sloužit jako pom cka k sestavování chovných pár .ě ů ů

           I jedinci, kte í jsou testováni jako DM postiženi, by m li být v chovu využiti, aby se   ř ě
zužováním chovné základny nezvyšovalo riziko jiných závažných onemocn ní.ě

• Jsou domluveni noví rozhodčí z výkonu pro povahový test a to paní Jitka 
Jozová a pan Robert Fagoš. Na jaře příštího roku proběhne jejich zaškolení.

Exteriér bonitací Praha a Chropyně bude posuzovat pan Martin Slezák, na 
bonitaci v Kolíně bude pan Vladimír Adlt.

• Proběhla celková úprava svodové karty

• Změna plemeníka na již vystaveném krycím listu znamená vystavení nového 
KL, stornování starého KL a zaplacení nového poplatku. 

• Proběhne úprava databáze pro poradce chovu, zvýší se využitelnost dat z 
databáze, bude umožněn vznik sestav z kontrol vrhu po otcích, po matkách, 
upozorňování na omezení chovnosti, výpočet koeficientu příbuznosti, možnost 
sestavování chovného páru.

Martina Balonová, hlavní poradce chovu


