
Zpráva poradce chovu 

2011 – 2012  

Vážení přátelé, chovatelé a majitelé bobtailů,  

v úvodu bych se ráda omluvila z účasti na členské schůzi a účasti na „Valtickém víkendu“ jako 

takovém pro dlouhodobé zdravotní potíže.  

Dovolte mi pogratulovat vám k dnešním výstavním úspěchům na Klubové výstavě, držím palce všem 

vystavovatelům, kteří budou vystavovat zítra na výstavě Speciální. Zároveň bych ráda poděkovala 

všem za účast.  

Věnujte prosím velkou pozornost dnešní přednášce o PCD. Toto recesivně dědičné onemocnění již 

bylo zaznamenáno u téměř 20 plemen psů, bohužel se mezi nimi nachází i bobtail.  

Ráda bych také zpětně poděkovala všem za podanou pomocnou ruku s přípravou konání a následným 

bezchybným průběhem loňské Euro OES Show, která se konala v Plzni, ale také všem, kteří se 

výstavy zúčastnili buď jako vystavovatelé nebo návštěvníci. Příprava ani realizace nebyla snadná, ale s 

odstupem času se na všechny nesnáze zapomíná a zůstává jen kladný pocit z dobře vykonané práce a 

to nejen proto, že se nám podařilo naplnit klubovou pokladničku.  

Na jaře roku 2011 jsem byla na výroční členské schůzi zvolena poradcem chovu, proto v následujících 

řádcích shrnu nejen výsledky mojí agendy, ale i výsledky agendy mé předchůdkyně paní Petry 

Márové.  

V roce 2011 jsme vystavily čtyři krycí listy, všechny krycí listy byly použity. Dvě krytí byla 

zahraniční, dvě feny nezabřezly, jeden vrh se narodil až v roce 2012. V roce 2012 jsem vystavila dva 

krycí listy, k dnešnímu dni byl použit pouze jeden. Moje fena nezabřezla.  

 

USKUTEČNĚNÁ 

KRYTÍ A VRHY 
KL  

 

Fena  

 

Pes  

 

Majitel feny  

 

Chovatelská 

stanice  

 

Vrh  

 

1/11  

 

Zottels 

Once Upon 

a Time  

 

Bottom 

Shaker my 

Secret  

 

Blanka 

Roudnická  

 

Bambini di 

Praga  

 

nezabřezla  

 

2/11  

 

Arizona aus 

dem 

Rotmaintal  

 

Zottels My 

Name is 

Bond  

 

Blanka 

Roudnická  

 

Bambini di 

Praga  

 

6 štěňat 

(2/4)  

 

3/11  

 

Pennylane 

Good for a 

Gossip  

 

Bryan 

Adams 

Czech it 

Out  

 

Klára 

Hájková  

 

Czech it 

Out  

 

nezabřezla  

      



4/11  Zottels 

Once Upon 

a Time  

Silvery 

Bear Göd 

Wide Boy  

Blanka 

Roudnická  
Bambini di 

Praga  
8 štěňat 

(5/3)  

 

1/12  

 

Amie 

Stewart 

Czech it 

Out  

 

Zottels 

Invincible  

 

Klára 

Hájková  

 

Czech it 

Out  

 

nezabřezla  

KONTROLY VRHŮ  

Kontrolu vrhu provádí veterinární lékař podle vlastního výběru chovatele. Kontrola vrhu může být 

nejdříve provedena v 7 týdnech věku štěněte (49. den). Osobně obdržím karty jednotlivých štěňat, kde 

je uveden zdravotní stav, v tomto věku viditelné exteriérové vady a způsob označení štěňat - tetování x 

čip (všechna štěňata musí být označena jednotně!).  

Chovatelská stanice BAMBINI DI PRAGA  

Datum narození 17. 9. 2011  

Otec Ch. Zottels My Name is Bond – RTG DKK 0/0  

Matka Ch. Arizona aus dem Rotmaintal – RTG DKK 0/0  

Chovatel Blanka Roudnická  

Ve vrhu se narodilo 7 štěňat, jedno uhynulo, do plemenné knihy bylo zapsáno 6 štěňat (2 psi, 4 feny). 

Kontrolu jediného vrhu v roce 2011 provedl MVDr. Luděk Huml z Veterinární kliniky Panda, Praha 2 

ve věku 7 týdnů (51 dní). U jedné fenky (CMKU 2811) byla zjištěna srdeční arytmie. Všechna štěňata 

jsou standardního zbarvení, jeden pejsek byl exportován do Něměcka, v létě letošního roku se vrátil do 

ČR z důvodu časové zaneprázdněnosti majitele. Při osobní návštěvě (po dohodě s chovatelkou) jsem 

všechna štěňata shledala ve výborném stavu, kontaktní, přátelská a především chována ve skvělých 

podmínkách.  

pes CAMPARI CMKU 2806 čip 203098100318219  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 7 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v 

šourku, pupeční kýla  

pes CINZANO CMKU 2807 čip 203098100319253 export Německo, nyní v ČR  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v 

šourku  

fena CAROLAN CMKU 2808 čip 203098100319077  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit  

fena COCA COLA CMKU 2809 čip 203098100317819  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, pupeční kýla  



fena COFFEETA CMKU 2810 čip 203098100319368  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit  

fena CUBA LIBERE CMKU 2811 čip 203098100310987  

u štěněte zjištěna srdeční arytmie, výborná kondice, váha 7 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit  

  

Chovatelská stanice BAMBINI DI PRAGA  

Datum narození 14. 3. 2012  

Otec Silvery Bear Göd Wide Boy (Německo) – RTG DKK B  

Matka Ch. Zottels Once Upon a Time – RTG DKK 0/0  

Chovatel Blanka Roudnická 

Ve vrhu se narodilo 9 štěňat, jedno mrtvé, do plemenné knihy zapsáno 8 štěňat (5 psů, 3 feny). 

Kontrolu vrhu opět provedl MVDr. Luděk Huml z Veterinární kliniky Panda, Praha 2 ve věku 7 týdnů 

(49 dní). Jeden pes je nestandardního zbarvení, dvě štěňata (psi) byla exportována. Osobní návštěvu 

mi bohužel zdravotní stav nedovolil. 

pes DAIDALOS CMKU 2815 čip 203098100327753 

štěně zdravé, výborná kondice, váha 6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v 

šourku  

pes DAIMÓN CMKU 2816 čip 203098100327188  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v 

šourku, pupeční kýla  

pes DAMUZI CMKU 2817 čip 203098100328296 nestandardní zbarvení  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 5,9 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v 

šourku, pupeční kýla  

pes DERCETIUS CMKU 2818 čip 203098100327284 export Švýcarsko  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 5,8 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v 

šourku  

pes DEUKALIÓN CMKU 2819 čip 203098100327260 export Polsko  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v 

šourku, pupeční kýla  

fena DANAÉ CMKU 2820 čip 203098100323556  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 5,1 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit  



fena DAPHNE CMKU2821 čip 203098100327295  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 5,6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit  

fena DYNAMNÉ CMKU 2822 čip 203098100327274  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 5,3 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit  

CHOVNÍ JEDINCI 2011 A 2012  

V roce 2011 na základě splněných podmínek byli do chovu zařazeni dva psi a jednu fena. V roce 2012 

jsem zatím žádnou žádost o zařazení do chovu neobdržela.  

Jedinci zařazeni do chovu:  

ARISTON BAMBINI DI PRAGA  

Pohlaví: pes Číslo zápisu:CMKU/BOB/2747/08 Narozen: 28. 3. 2008  

Otec: Ch. Aryakas Callipous – DKK 0/0  

matka: Ch. Arizona aus dem Rotmaintal – DKK 0/0  

Chovatel: Blanka Roudnická  

Majitel: Irena Balharová  

DKK: 0/0  

Katarakta a PRA: negativní  

Kohoutková výška: 63 cm  

oči: hnědé  

ANDROMEDA BAMBINI DI PRAGA 

Pohlaví: fena Číslo zápisu:CMKU/BOB/2752/08 Narozena: 28. 3. 2008  

Otec: Ch. Aryakas Callipous – DKK 0/0  

matka: Ch. Arizona aus dem Rotmaintal – DKK 0/0  

Chovatel: Blanka Roudnická  

Majitel: Anna Čechová  

DKK: 0/1  

Katarakta a PRA: negativní  

Kohoutková výška: 57 cm  



oči: hnědé  

Zuby: nůžkový skus, plnochrupá Datum uchovnění: 30.8.2011  

HOTNSPICY AUS DEM ELBE-URSTROMTAL  

Pohlaví: pes Číslo zápisu: CMKU/BOB/2778/-09/08 Narozen: 18. 12. 2008  

Číslo zápisu: L.O.S.H. 1053353  

Otec: Ch. Eldorado a. d. Elbe-Urstromtal – HD/B1  

matka: Ch. Bohême a. d. Elbe-Urstromtal – HD/B  

Chovatel: Blanka Roudnická  

Majitel: Denisa Stejskalová  

DKK: 0/0  

Katarakta a PRA: negativní  

Kohoutková výška: 65 cm  

oči: hnědé  

Zuby: nůžkový skus, plnochrupý Datum uchovnění: 10. 10. 2011  

Z předcházejících statistických údajů je patrné, že se nám nedaří navázat na roky bohaté na štěňata, ale 

především se nám nedaří lákat nové potencionální chovatele. Je pravda, že se v dnešních dnech 

spousta lidí potýká s existenčními problémy, do kterých pes, natož velký a chlupatý, až tak úplně 

nezapadá. Bohužel se někteří lidé snaží si finančně přilepšit produkcí bobtailů bez PP.  

I přes veškeré snahy o osvětě se stále najde velké množství lidí, kteří si raději koupí bezpapíráka, 

protože ušetří. Dokonce existují  

i takoví důvěřivci, kteří uvěří slibům „pseudochovatele“ a o vystavení PP žádají zpětně.  

Z osobní zkušenosti vím, že někdy se proti snaze chovatele postaví i příroda. V posledním půlroce z 

důvodu nádoru na varlatech musel být můj 5-ti letý pes vykastrován (pravda, menší „škoda“, pro malý 

vzrůst nemohl být zařazen do chovu) a za necelý měsíc jedna z mých fen, 6-ti letá Wanda prodělala 

torzi dělohy a musela podstoupit totéž. Další fenka nezabřezla a pak jsem se rozsypala já.  

Jedna z mála věcí, která závisí na nás, je zda ještě trošičku nezmírnit podmínky chovnosti a neodpustit 

majitelům ještě jednu výstavu, z povinných tří žádat jen dvě.  

Dovolte mi, abych se s vámi rozloučila následujícím citátem: „Jenom ti, kdož neměli nikdy psa, 

nemohou pochopit, oč by byl život bez psů chudší.“  

Klára Hájková 

  



 


