ZPRÁVA ÚPCH ZA ROK 2014
Dovolte mi přivítat Vás na dnešní členské schůzi.
Nejdříve Vás seznámím s výsledky z chovatelských akcí za uplynulý rok.
V loňském roce 2014 se konaly dva svody mladých dobrmanů a dvě bonitace.
V první polovině roku pro DKČR uspořádal svod Kynologický klub Klánovice dne 31.5.2014.
Tohoto svodu se zůčastnilo 16 jedinců (5 psů a 11 fen). Všichni jedinci svod splnili. Více
jedinců z jednoho vrhu bylo předveno z chovatelské stanice Od Dvou Lvů – Michalové.
Stöhrové ( 4 jedinců ) a CHS Brittasgang ( 3 jedinci )
V typu 5 (střední) = 14 jedinců (87.5%)
V typu 4 – 5 = 1 jedinec (6.25%)
V typu 4 (menší) = 1 jedinec (6.25%)
Zbarvení černé s pál. (A) - Nastoupilo 10 jedinců, hnědých s pál. (C) - 5 jedinců a zbarvení
s větším úbytkem pálení (B) - 1 jedinec. Jedinců s čistým kódem bylo 12 (75%)
Nedostatky : 1x 4CU (delší a klenutá bedra), 1x 5AI (vázaný pohyb), 1x 5BV (přestavěná
záď), 1x 4 – 5 CT (proláklý hřbet)
Povaha: 1x nekontaktní povaha
Bonitace v Klánovicích proběhla dne 1.6.2014, nastoupilo celkem 8 jedinců (3x černý pes, 3x
černá fena, 2x hnědá fena) na základní bonitaci. Úspěšnost bonitovaných jedinců byla 100%.
V typu 5 (střední) = 8 jedinců (100%)
Povahu „A“ obdrželo 6 jedinců, povahu „B“ 2 jedinci.
Jedinců s čistým exterierovým kódem bylo 7.
Nedostatky : 1x 5AZ (neuzavřená, otevřená tlapa)
Podzimní svod pro DKČR uspořádal Kynologický klub Sadská, pro velmi malou účast
přihlášených byl svod sloučen s bonitací do jednoho dne 14.9.2014.
Zúčastnili se 4 jedinci (1x černý pes, 1x hnědý pes, 2x černá fena)
V typu 5 (střední) = 3 jedinců (75%)
V typu 4 – 5 = 1 jedinec (25%)
Zbarvení černé s pál. (A) - Nastoupili 3 jedinci, hnědých s pál. (C) - 1 jedinec.
Jedinců s čistým kódem byli 3 (75%)
Nedostatky : 5AU (klenutá bedra)
Bonitace základní se zúčastnila jedna hnědá fena, kterou splnila s čistým exteriérový kódem
a povahovým kódem B
Na jaře dne 17.5.2014 uspořádal Kynologický Klub Sadská pro DKČR Klubovou Výstavu
se zadáním titulu KV, zde posuzovala rozhodčí MVDr. M. Brožová M. Této výstavy se
zúčastnilo 30 jedinců ( 9 psů a 21 fen ).
Na podzim 27.9.2014 proběhla Speciální výstava, kterou uspořádal Kynologický Klub
Klánovice, na této výstavě posuzoval zahraniční rozhodčí Thomas Becht viceprezident
německého Dobrman klubu, který zároveň posoudil druhý den Německou chovnou
zkoušku – ZTP.
Výstavy se zúčastnilo 30 jedinců (13 psů a 17 fen ).
Druhý den se D ZTP zúčastnilo 7 jedinců (3 psi a 4 feny), všichni zúčastnění tuto zkoušku
splnili.

1x pes V1A, 1x pes SG 1A, 1x pes SG 1B, 4x feny V1A. Nutno podotknou, že všichni
dobrmani z DKČR si odnesli povahový kód 1A, pouze zahraniční účastník si odnesl povahový
kód B!
Bohužel díky zrušení STARTER D ZTP nám německý dobrman klub nepřijal dva účastníky ( 2
feny ),které byly velmi dobře připraveny, což je velká škoda.
Tímto všechny budoucí účastníky upozorňuji na nutnost vyhodnocení HD z Německa od
rodičů ( pokud nemají D ZTP ) přihlášeného jedince na D ZTP!
Za tyto krásné výkony na výše uvedených akcí upřímně všem gratuluji.
Zároveň děkuji všem pořadatelům za připravení všech těchto chovatelských akcí!
Přehled vrhů a krytí DKČR za rok 2014
Přehled vrhů je rozdělen na 2 části a to na část přehledu z chovatelské stanice Halit Paša
slečny Mgr. Jany Čechové a ostatní chovatele DKČR a to z důvodu velkého množství
narozených a odchovaných štěňat v již zmiňované CHS.
Statistika ( přehled ) vrhů a krytí za rok 2014 je k dispozici na vašich stolech.
PŘEHLED KRYTÍ 2014 – informace, které byly dodány…
A’Condor v. Rezidenzchloss/krytí 1 ( Německý plemeník )
CHS Halit Paša – nar. 8 šť., zapsáno 6 štěňat
Anubis Od Démona/krytí 2x
CHS Di Brittasgang – fena nezabřezla
CHS Akagera ( PL ) – nar. 11 štěňat, zapsáno 9 štěňat
Andy Z Pampy/krytí 3x ( plemeník MSDK )
CHS Černý Trůn – nar. 2 štěňata, zapsána 2 štěňata
CHS Rozárka – fena nezabřezla, při dalším krytí fena zabřezla, nar. 6 št., zapsána 4 štěňata.
Ataraxie’s Capone/krytí 2x ( Německý plemeník )
CHS Extra Elite – nar. 11 štěňat, zapsáno 11 štěňat
CHS Od Černých Démonů – nar. 9 štěňat, zapsáno 9 štěňat
Atis z Rincelova/krytí 1x ( plemeník SK )
CHS Elydon – fena nezabřezla
Baltazar v. d. Pegnitzratzen/krytí 2x
CHS Gumby – nar. 15 št., zapsáno 15 štěňat, zde se objevila 7x modrá nestandardní barva
Batler de Grande Vinko/krytí 1
CHS Halit Paša – nar. 8 šť., zapsáno 5 štěňat
Caesarion Halit Paša/krytí 7x
CHS Sagarit – nar. 9 šť., zapsáno 7 štěňat
CHS Halit Paša – zde kryl 6x, nar. 50 šť., zapsaných 43 štěňat
Dirk Swanko de la Villa Channes/krytí 1 ( plemeník MSDK )
CHS Elydon- nar. 13 šť., zapsáno 9 štěňat

Hiddo Od Dvou Lvů/krytí 2x
CHS Montana Fay – nar. 10 šť., zapsáno 9 štěňat
CHS Z Panství Dobrkačky ( MSDK ) – fena nezabřezla
Chriss z Padoku/krytí 1x
CHS Z Helfštýna ( MSDK ) – zapsáno 7 štěňat
Lancelot v. Warringhof/krytí 1x
CHS Gumby – nar. 8 šť., zapsáno 8 štěňat
Saphron Pride of Russia/krytí 1x ( Německý plemeník )
CHS Donsa Bohemia – nar. 8 šť., zapsáno 7 štěňat
Sylvester Halit Paša/krytí 5x
CHS Gumby – nar. 6 šť., zapsána 4 štěňata
CHS Halit Paša – zde kryl 4x, nar. 34 šť., zapsáno 34 štěňat
Urano Pride of Russia/krytí 2x ( Rakouský plemeník )
CHS Od Dvou Lvů – nar. 11 šť., zapsáno 11 štěňat
CHS Gujar of Gudas – nar. 9 šť., zapsáno 9 štěňat

Přehled vrhů MSDK jsem i přes příslib od ÚPCH MSDK stejně jako v minulých letech
neobdržela, avšak ve spolupráci s plemennou knihou ČKS jsem na vyžádání přehledy
zapsaných štěňat získala.
MSDK v roce 2014 odchoval celkem 122 štěňat.
Přehled vrhů MSDK ( informace od PK ČKS )
European K9 training base (Arak Amaruk du Feu d’Aramon x Alexa Sheridano le Fano) – 5 šť
Moravia Hearth (Eria Pro Quantass Quartz x Kimberly Moravia Heart – 10 šť.
z Helfštýna (Ardens Washington x Ilka Imara z Helfštýna – 10 šť.
z Helfštýna (Relaps Niconess x Conny Royal Castelberg) – 8 šť.
z Helfštýna (Chriss z Padoku x Eillin Eve z Helfštýna) – 7 šť.
Alary Aslar (Urian Miratio x Kiss Kirke Alary Aslar) – 11 šť.
Alary Aslar ( Quint v. Edertal x Juliette Josephine Alary Aslar) – 9 šť.
Z Pampy (Batler de Grande Vinko x Scarlet Halit Paša) – 1 šť.
Z Pampy (Andy z Pampy x Quendy Graz z Romaru) – 3 šť.
Black Sagitta (Chingachcook v. Eichkamp x Grynia Black Sagitta) – 10 šť.
Od Démona (Ataraxie’s Capone x Amina Od Démona) – 5 šť.
Pasecké Údolí (Pride of Russia Urano x Lynn Moravia Heart) – 12 šť.
Z Vladařského Údolí (Ronin King of Darkness x Afrodité z Vladařského Údolí) – 8 šť.
Drábíkův Ranč (Eria Pro Quantass Quartz x Hillary Moravia Heart) – 8 šť.
Kasidera Silesia (Royal – Rezon Vis Absoluta x Naysha Nuca z Helfštýna) – 11 šť.
From 14nth Meridian (Oksamit de Grande Vinko x C’Victoria Donsa f. 14th Meridian) – 4 šť.
Přehled Halit Paša 2014
V loňském roce bylo 12 krytí u chovatelky Jany Čechové Mgr.
Byli použiti 4 otcové a 11 matek, 12 vrhů = 100% zabřeznutí
Narozeno 100 štěňat (průměr nar. šť.= 8.3 na jeden vrh).
Zapsáno 88 – 23x ČP ( 26,1% ), 16x HP ( 18,2% ), 32x ČF ( 36,4% ), 17x HF ( 19,3% ).
Průměr narozených štěňat je 8,3 na jeden vrh.
Průměr zapsaných štěňat je 7,3 na jeden vrh.

Dovolím si připomenout znění CHŘ DKČR čl. 9 ( krytí ) bodu 9.6. Maximální počet vrhů u nově zařazených plemeníků před vyhodnocením jejich
odchovů je 10!
Je mou povinností informovat členy DKČR, že v této CHS byl použit nově zařazený chovný
pes Caesarion Halit Paša, který by poprvé použit ke krytí již v roce 2012 (23.12.2012).
Do konce roku 2014 již má za sebou 12 krytí ( narozeno celkem 93 štěňat, zapsáno 62
štěňat ) a předvedeno na vyhodnocení jeho odchovů byl pouze 1 pes Kaill Halit Paša ( svod
7.9.13 ) a 1 fena Ayurveda Sagarit ( svod 14.9.14 )…..
Přehled ostatní chovatelé DKČR 2014
17 krytí, použito 12 otců, 15 matek, 14 vrhů = 82,3% zabřeznutí
Narozeno 117 štěňat ( průměr narozených štěňat = 8,4 na jeden vrh )
Zapsáno 105 štěňat ( průměr zapsaných štěňat = 7,5 na jeden vrh )
Nezabřeznutí 3x ( 17,7% ), porod císařským řezem 2x.
V přehledech připravených na Vašich stolech najdete všechny podrobné informace o
štěňatech, které byly zjištěny při kontrole vrhů a jsou uveřejněny na webu DKČR.
Zároveň všechny chovatele upozorňuji, že standard dobrmana dle FCI je stále platný v plném
znění. Do této doby žádné změny ohledně standardu (kupírace ) od FCI nepřišly a poslední
informaci, kterou mám z ledna je, že zatím ani nebyl požadavek na FCI podán….
...Nyní si dovolím vyslovit zde svůj osobní názor, kdy se musím pozastavit nad
pseudoodbornými diskusemi na sociálních sítích ohledně zdraví dobrmana…
Diskuse na těchto úrovních jsou plné vzájemného napadání, házení špíny jeden na druhého,
pro začínající majitele, chovatele i širokou kynologickou veřejnost je toto opravdu otřesný
zážitek a příspívá pouze k negativnímu pohledu na „dobrmankáře“ a k odlivu popularity
dobrmana! Tyto projevy a diskuze plemeno jenom poškozujíí! V dnešní době svobodné volby
chovu a výběru krycího psa, nese chovatel za svoje odchovy plnou zodpovědnost! Věřím, že
většina chovatelů přistupuje k chovu zodpovědně a s rozmyslem, tím mám na mysli zdravotní
vyšetření obou rodičů, zejména vyšetření srdce. Nám všem by mělo především záležet na
zdraví dobrmana a případné problémy řešit racionálně a na odborné úrovni.
Závěrem bych ráda popřála Všem majitelům a chovatelům, aby se vše zadařilo, dle jejich
plánů a jejich dobrmani i odchovy byly zdravé a získali výborné majitele.

Webové stránky klubu
Adresa je www.dobermannclub.cz
Webmasterem klubových stránek jsou manželé Střechovi, kteří spolupracují
s administrátorem a s vedením klubu.
V současné době Vaše požadavky zasílejte na e – mail ÚPCH.
oddvoulvu@volny.cz
Technické údaje:
Jsou to statické html stránky s vloženými java scripty.
Podmínky inzerce - prezentace psů –
Základní prezentace zdarma, každá další aktualizace 100,- kč

Inzerce štěňat členů chovající na DKČR zdarma
Inzerce štěňat členů nechovající na DKČR - 1000,- kč za jeden vrh
Komerční inzerce a inzerce nečlenů (v případě zaplacené inzerce ve zpravodaji) - zdarma
Komerční inzerce a inzerce nečlenů (pouze na internetu) - sleva o 50% proti základní sazbě
/tzn. 1 strana 400Kč/
Poplatky za inzerci zasílejte na číslo účtu DKČR.
Ráda přivítám od členů DKČR další podněty či zajímavosti.
Děkuji za pozornost. Kateřina Michalová

