
Zpráva poradce chovu za rok 2018 a 2019 

Funkci poradce chovu jsem převzala v roce 2018. Ještě v tomto roce jsem vystavila krycí listy, a proto 

bych chtěla shrnout přehled chovatelské činnosti klubu za roky 2018 a 2019. 

V roce 2018 bylo vystaveno 6 krycích listů a 8 v roce 2019. Tedy během dvou let celkem 14 krycích listů, 

z toho 3 krycí listy nebyly ještě použity. Krylo se 11 fen a pouze 4 feny zabřezly. Tedy z 11 krytí se 

podařilo odchovat 4 vrhy. V roce 2018 1 vrh v chovatelské stanici Modrý kaňon, pí. Petry Márové. Ze 

spojení ich.Pennylane Aretha Franklin a ich, Zottels Devil Wears Prada se narodilo 11 štěňat / 4 psi a 7 

fen /. 

V roce 2019 se zapsaly 3 vrhy. Jeden vrh v chovatelské stanici Kabrimo, pí. Karoliny Morrison.  Narodila 

se 3 štěňata ( 2 psi a 1 fena / ze spojení Petronella Modrý kaňon a ich. L‘atout Coeur of Reality Dream. 

Druhý vrh se narodil v chovatelské stanici Karina Bohemia, pí. Jitky Lacigové. Narodilo se 5 štěňat / 3 psi 

a 2 feny / ze spojení ch. Angel Chlupatý méďa a ich.  Manrose Plaisir d‘ Amour. Třetí vrh se narodil 

v chovatelské stanici Modrý kaňon, pí. Petry Márové. Narodilo se 5 štěňat / 2 psi a 3 feny/ ze spojení 

ch.Borgia Modrý kaňon Kabrimo a ch. Eduard vom Goitzschesee. 

Tedy z vystavených 14 krycích listů – 4 feny úspěšně porodily, 6 fen nezabřezlo, 1 fenu se nepodařilo 

nakrýt a 3 feny ještě nebyly kryty. 

Na krycí listy se uvádějí až 3 krycí psi podle výběru majitele feny. Pokud ten sám výběr neudělá, navrhne 

nebo doplní krycí psy PCH. V případě majitelů krycích psů je nutné, aby tito zajistili osobu, která pomůže 

při krytí jedinců, pokud nejsou schopni nakrýt je sami. Toto není povinnost majitele feny. Psi v majetku 

PCH jsou navrhováni na krytí pouze na vlastní žádost chovatele a po dohodě s PCH.  Ke krytí bylo 

navrženo 9 českých psů a 8 psů ze zahraničí. Z českých psů byli navrženi: 

Dustin Hoffman Shaggy Edition – 6x 

Enzo Ferrari Bambini di Praga – 5x 

Enchant Elias Sheepshadow – 3x 

Zottels Devil Wears Prada – 3x 

Diamon Bambini di Praga – 2x 

Eduard vom Goitzschesee – 2x 

Pampalini Modrý kaňon – 1x 

Percival Modrý kaňon – 1x 

Pierot Modrý kaňon – 1x 

Ze zahraničních psů byli navrženi:  Redings Retreal with Silver Panda – 2x, ostatní psi jednou : Watson 

aus dem Rotmaintal, Manrose Plaisir d‘ Amour, L‘atout Coeur of Reality Dream, Aryakas Midas, 

Manrose London Cowboy, Woody Woodstock von den Blue Zottels, Youandi Grand Cru. 



Z 11 uskutečněných krytí se podařilo odchovat 4 vrhy, což představuje 36 % úspěšnost To je velice nízké 

procento, mělo by se pohybovat alespoň na 75. 

Chtěla bych připomenout majitelům fen, kteří se chystají fenu krýt, že je opravdu nutné sledovat 

hladinu progesteronu u feny a ke krytí jet při optimální hodnotě. Progesteron test vám zajistí váš 

veterinář nebo veterinární laboratoř. Při nízké nebo naopak vysoké hodnotě fena nezabřezne. 

Znovu upozorňuji, že je nutné, aby psi měli aktuální vyšetření očního pozadí. V jiných zemích se 

vyžaduje vyšetření po 1 roce. Vzhledem k tomu, že výskyt očních onemocnění u nás je minimální, tak je 

vyšetření prodlouženo na 1x za 2 roky. Pokud pes nebude mít aktuální vyšetření očí, nebude navrhován 

ke krytí. 

Dále bych chtěla požádat majitele krycích psů, pokud se rozhodnou z jakýchkoli důvodů se svým psem 

nekrýt, aby to oznámili PCH, aby pes nebyl do odvolání navrhován na KL. Majitelé fen by měli před tím, 

než napíšou psa na žádost o KL, kontaktovat majitele krycího psa a domluvit se na možnosti a 

podmínkách krytí. Tak jako si fena vybírá krycího psa, tak i pes má právo vybrat si fenu, kterou bude 

krýt. 

V letošním roce byly zařazeny do chovu 4 feny a to: 

Funny Cover Girl, majitelka Johana Kaskounová 

High Heels vom Rangsdorfer See, majitelka Veronika Kočárková 

Borgia Modrý kaňon Kabrimo, majitelka Petra Márová a Kateřina Lobovská 

Graciella od Chmelového štoku, majitelka Blanka Vošmiková 

Ve Valticích se dostavila k posouzení a přeměření fena Amelia, import z Itálie,  majitelky Lucie 

Benekové. Fena nesplňuje podmínky pro uchovnění. Její kohoutková výška je nižší než stanovuje 

standard plemene a podmínky chovatelské směrnice BC. Fena prošla čtyřmi klubovými výstavami ve 

třídě mladých a otevřené s výsledky 2x výborná, 1x velmi dobrá a 1x dobrá. Výbor klubu na poslední 

schůzi toto řešil s tím, že pokud majitelka feny požádá o uchovnění, výbor BC navrhuje feně umožnit 

jeden pokusný vrh s podmínkou, že všechna její štěňata, která zůstanou v ČR, budou předvedena 

k přeměření a posouzení PCH a mezinárodní  rozhodčí exteriéru, Petrou Márovou. Následně bude 

výborem BC rozhodnuto o dalším působení této feny v chovu. Proto tento návrh předkládám členské 

schůzi ke schválení.      

Ještě chci apelovat na chovatele, když posíláte žádosti o KL, posílejte je včas a pečlivě si přečtěte pokyny 

na klubovém webu a před krytím nastudují zápisní řád BC. S žádostí zasílejte zároveň potvrzení plateb a 

potřebné dokumenty. V případě Vašich dotazů se obracejte na PCH a nehledejte instrukce na FB. 

Děkuji a přeji všem mnoho chovatelských a výstavních úspěchů. 

Danuše Horáková 

 

 


