ZDRAVOTNÍ PROGRAM ANGLICKÉHO BULDOKA
BULLDOG CLUB CZECH REPUBLIC
1. 1. Co je zdravotní program?
Veřejnost a chovatelé v poslední době hodně diskutují a řeší zdravotní stav buldoků a s tím související
zdravotní testy. Zaznamenali jsme aktivitu některých chovatelů o podstoupení zdravotních testů jejich
chovných zvířat. Abychom tuto aktivitu podpořili, sestavili jsme dobrovolný program, který se dá pojmenovat
jako motivační zdravotní program pro všechny a tím vyvinout úsilí, které by pomohlo chovatelům a majitelům
domácích mazlíčků orientovat se ve zdravotních problémech Anglického Buldoka. Není potřeba vymýšlet něco
nového, proto předlohou pro náš program se stal zdravotní program anglického The Bulldog Breed Council
přizpůsobený pro český chov Anglického buldoka.
Cílem zdravotního programu je:
Podporovat zdraví a pohodu Anglického buldoka
Podporovat zdravou chovatelskou praxi
Informovat a vzdělávat chovatele a majitele domácích mazlíčků
Proč se do programu zařadit?
Je 21. století a my jsme zodpovědní jako chovatelé podpořit plemeno, které chováme a aktivně pracovat na
řešení problémů, které nejen u buldoků existují. Potenciální kupci štěňat jsou dnes více informováni a vyžadují
informace o zdraví rodičů svého štěněte a je známo, že dávají přednost štěněti od zdravotně testovaných
rodičů. Samozřejmě víme, že existuje možnost, že z předcházejících generací může přijít něco, co by mohlo být
nepředvídatelné, ale věříme, že účast v programu zdraví je cesta k lepšímu, což by mělo být vidět především
na budoucí populaci našeho plemene. Program je otevřen jak chovatelům, tak také majitelům domácích
mazlíčků, kteří chtějí zjistit zdravotní stav svého zvířete.
Jaké výhody mi to přinese?
Pokud jste chovatelé a máte zájem na zlepšování kvality chovu, nebo jste jen majitelé domácího mazlíčka,
budete seznámeni se zdravotní m stavem svého jedince nebo svých jedinců od specialistů.
Potenciální vyšší zájem o Vaše štěňata informovanými zájemci.
Potenciální vyšší zájem o Vašeho krycího psa.
Potenciální vyšší zájem o Váš chov.
Oficiální uveřejnění seznamu držitelů zdravotních plaket na webu Bulldog Clubu Czech Republic.
Bulldog Club členům klubu poskytne slevu na bonitaci: bronzová 10 %, stříbrná 20%, zlatá 50%.
Dále je v jednání s plemennou knihou ČMKU, aby se dosažené certifikáty zapisovali jedincům do průkazu
původu.

Víme a jsme si vědomi, že tento program je na úplném začátku. Je to něco úplně nového v České republice a
program se bude modelovat praxí a časem. Byli bychom velmi rádi, kdyby jste i Vy chovatelé, či majitelé
zvířat sami přispívali svými postřehy a nápady. Víme, že bude také potřeba aktualizovat program podle
potřeby s novými vědeckými a veterinárními poznatky, které přispějí ke zlepšení zdraví plemene.

