ZPRÁVA ÚPCH ZA ROK 2016
Dovolte mi přivítat Vás na dnešní členské schůzi.
Nejdříve Vás seznámím s výsledky z chovatelských akcí za uplynulý rok.
V loňském roce 2016 se konal jeden svod mladých dobrmanů a jedna bonitace na jaře.
Podzimní svod a bonitace byl pro neúčast zrušen.
Jarní svod a bonitaci pro DKČR uspořádal Kynologický klub Klánovice. Akce byla
dvoudenní a proběhla 14 a 15.5.2016
Svod posuzovala – paní Kateřina Michalová.
Více jedinců z jednoho vrhu bylo předvedeno z vrhu:
„ A „ Achaoo Via chovatelky Dagmar Chmelíkové, která předvedla 3 jedince z 9.
„ P „ Od Dvou Lvů chovatelky K. Michalové a J. Stöhrové, která předvedla 3 jedinců z 5.
Svodu se zůčastnilo 12 jedinců (4 psi a 8 fen). Všichni jedinci svod splnili.
V typu 5 (střední) = 12 jedinců (100 %)
Zbarvení černé s pál. (A) - Nastoupilo 11 jedinců, hnědých s pál. (C) - 1 jedinec.
Jedinců s čistým kódem bylo 8 (67%)
Nedostatky : 2x 5AI (2x vázaný pohyb - nepředveden ), 1x 5AO ( světlé oko k barvě srsti ),
1x 5X ( strmější zaúhlení předních končentin )
Bonitace v Klánovicích proběhla dne 15.5.2016.
Bonitační komise byla ve složení: paní Petra Hejnová za DKČR, RNDr. Helena Grocholová za
exteriér, p. Petr Vítek za povahy.
Nastoupilo celkem 7 jedinců (1x černý pes, 2x hnědý pes, 3x černá fena, 1x hnědá fena ) na
základní bonitaci.
Bonitaci splnilo 6 jedinců. Jedna fena ( hnědá ) nesplnila ( problémy při měření, vážení a ve
skupince )
V typu 5 ( střední ) = 5 jedinců
V typu 6 ( větší ) = 1 jedinec
Povahu „A“ obdrželo 5 jedinců.
Povahu „B“ obdržel 1 jedinec
Exteriérové kódy bez nedostatků:
5A – 3 jedinci ( 1 černý pes, 2 černé feny )
5C - 1 jedinec ( 1 hnědý pes )
6C - 1 jedinec - větší. ( 1 hnědý pes )
Nedostatky : 1x 5AM ( hlava – ubíhající temeno )
Na jaře dne 7.5.2016 uspořádal Kynologický Klub Sadská pro DKČR Klubovou výstavu bez
zadáním titulu KV, kde posuzovala paní rozhodčí RNDr. Helena Grocholová
Výstavy se zúčastnilo 22 jedinců (10 psů a 12 fen ).
Letní Klubovou výstavu se zadáním titulu KV uspořádal kynologický klub Plzeň
Čechurov dne 10.7.2016, kde posuzovala mezinárodní rozhodčí a prezidentka Rakouského
dobrman klubu z Rakouska paní Inge Eberstaller.
Výstavy se zúčastnilo 30 jedinců ( 11 psů a 19 fen ).

Na podzim 10.9.2016 proběhla Speciální výstava, kterou uspořádal Kynologický Klub
Klánovice, na této výstavě posuzoval zahraniční rozhodčí p.Thomas Becht - viceprezident
německého Dobrman klubu, který zároveň posoudil druhý den Německou chovnou
zkoušku – ZTP.
Výstavy se zúčastnilo 34 jedinců (18 psů a 16 fen ).
Druhý den se D ZTP zúčastnilo 6 jedinců (1 pes a 5 fen), všichni zúčastnění tuto zkoušku
splnili.
1 pes Sg1A, 2 feny Sg1A, 1 fena Sg1B, 1 fena V1B a 1 fena V1A.
Za tyto krásné výkony na výše uvedených akcí upřímně všem gratuluji a přeji jim ještě
spousty krásných chvil s jejich dobrmanem.
Zároveň děkuji všem pořadatelům, pomocníků a fotografům za pomoc při pořádání všech
těchto chovatelských a klubových akcí!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled vrhů a krytí DKČR za rok 2016
Statistika (přehled) vrhů a krytí za rok 2016 je k dispozici na vašich stolech a
všechny podrobné informace o jednotlivých vrzích zde najdete, tyto přehledy jsou
také uvedeny na webu DKČR a v informačním zpravodaji DKČR 2016.
V DKČR - narozeno celkem 136 štěňat proti loňskému roku mírný pokles o 5%
Zapsáno celkem 109 štěňat, pokles proti předešlému roku je o 11%
2016 – narozeno 136/zapsáno 109
2015 – narozeno 143/zapsáno 123
Významný pokles narozených štěňat proti předešlému roku byl především
v chovatelské stanici Halit Paša chovatelky Jany Čechové Mgr. A to 52% z níže
uvedených důvodů…
Jak jste již byli informováni na minulé členské schůzi, byl chovatelce Janě
Čechové za porušení chovatelského řádu DKČR uložen kárný postih.
Od 5.2.2016 je této chovatelce pozastaveno členství v našem klubu na 18 měsíců.
Štěňata z vrhů před tímto rozhodnutím byla doporučena k zápisu na plemenné
knize ČKS a vydané krycí listy před 5.2.2016, které nebyly do tohoto data využity
byly zneplatněny.
Dne 1.4.2016 bylo 7 fen chovatelky Jany Čechové převedeno na nového majitele
paní Jindru Lefnerovou, která si nově zaregistrovala chovatelskou stanici – CHS.
Eliyet. Paní Lefnerové byly vydány 4 krycí listy.
Následně 8.6.2016 bylo doplněno u 6ti fen spolumajitelství, spolumajitelem se
stala Jana Čechová Mgr.
Feny i štěňata vrhů chovatelské stanice Eliyet paní Lefnerové byly umístěny u
chovatelky Jany Čechové Mgr., které byl uložen kárný postih.
Předsednictvo s tímto jednáním nesouhlasilo a rozhodlo, že vrh bude doporučen
k zapsání do plemenné knihy pouze za předpokladu, že chovatelka doloží u všech
štěňat DNA test parentity. Laboratoří Genomia byla kompatibilita s udanými
rodičemi potvrzena a štěňata byla z naší strany doporučena k zápisu.
V současné době dle sdělení hlavního poradce chovu druhého klubu provozuje
Jana Čechová Mgr. svůj chov v MSDK.

Přehled Halit Paša 2016
V loňském roce bylo 5 krytí u chovatelky Jany Čechové Mgr.
Bylo použito 5 otců a 5 matek, 3 vrhy = 60% zabřeznutí, 40% nezabřeznutí - 2 feny
nezabřezly.
Narozeno 30 štěňat.
Zapsáno 28 – 10x ČP, 5x HP, 8x ČF, 5x HF
Průměr narozených štěňat je 10 na jeden vrh.
Průměr zapsaných štěňat je 9.3 na jeden vrh.
Vady a zjištění při kontrolách:

světlejší oči
začouzené prsty
začouzená morda
užší spodní čelist
nesestouplé varle/hmatné
průměrná váha ( u kontroly vrhu)
kupírované ocasy

16x
1x
1x
1x
1x
5,7kg
28x ( 100% )

Přehled ostatní chovatelé DKČR 2016
14 krytí, použito 11 otců, 13 matek ( jedna matka opakovaně - 2x nezabřezla ),
1x krytí DKČR psa ( fena MSDK – nedodány žádné informace )
12 vrhů = 86% zabřeznutí, 14% nezabřeznutí
Narozeno 106 štěňat ( průměr narozených štěňat = 8,8 na jeden vrh )
Zapsáno 81 štěňat ( průměr zapsaných štěňat = 6,75 na jeden vrh )
Zapsáno 40x ČP, 6x HP, 30x ČF, 5x HF
Porod císařským řezem 1x a to v návaznosti na úraz před porodem, bohužel předčasně
narozená ( 55 den březosti ) štěňata všechna uhynula.
Vady a zjištění při kontrolách:

světlejší oči
42x
začouzené prsty
8x
začouzená morda
6x
bílé chlupy
1x
zálomek ve špičce ocasu
1x
chybějící jeden řezák
3x
chybějící dva řezáky
1x
užší spodní čelist
12x
průměrná váha ( u kontroly vrhu ) 5,9kg
kupírováné ocasy
19x ( 23,5% )

Přehled vrhů MSDK 2016 (informace od hlavního poradce chovu MSDK paní H.
Holoubkové)
Narozeno vrhů 13x ( 62% zabřeznutí )
Nezabřeznutí 5x ( 38% nezabřeznutí )
Narozeno 104 štěňat ( průměr narozených štěňat = 8 na jeden vrh )

Zapsáno 81 štěňat ( průměr zapsaných štěňat = 6,5 na jeden vrh )
Zapsáno 36x ČP, 18x HP, 26x ČF, 5x HF
Porod císařským řezem 2x
Vady a zjištění při kontrolách:

světlejší oči
nesestouplé varle/hmatné
volné nůžky
předkus
chybějící jeden řezák
bílý znak vázaný na kůži
průměrná váha ( u kontroly vrhu)

2x
9x
3x
1x
6x
1x
6,1kg

O oznámeních z Německého dobrman klubu jste byli již informováni na minulé členské schůzi
a všechny informace jsou uvedeny na webu a v informačním zpravodaji DKČR 2016.
1. vyhodnocování RTG kyčelních kloubů ( HD ), kde je především změna v platbě, kdy tato
platba musí být provedena předem a RTG snímek ( v žádném případě CD ) se zasílá spolu
s potvrzením o provedené platbě na adresu hlavního poradce chovu pana Daubeho.
2. Od 1.1.2016 je povinnost každého účastníka D ZTP podstoupit vyšetření vWD. Kopie
výsledku vyšetření vWD musí být přiložena k ostatním dokladům, které se zasílají na
německý klub před samotným D ZTP. Při účasti na D ZTP musí každý předložit originál
tohoto vyšetření a výsledek bude zaznamenán ve formuláři o vykonané zkoušce chovnosti (
D ZTP ).
Von Willebrandova choroba (vWD) je způsobena nedostatkem plazmatického von Willebrand
factoru (vWF). VWF je krevní glykoprotein (nikoli enzym), který hraje roli v krevním srážení.
Nemoc se projeví pouze u jedince, který zdědí mutaci od obou rodičů. U postižených jedinců
dochází k závažným krvácivým stavům.
Jedinec s jednou mutovanou alelou bude přenašeč nemoci bez klinických příznaků.
Tento test provádí také laboratoř Genomia v Plzni, kde má každý řádný člen DKČR 10%
slevu.
Všechny výše uvedené informace a kontakty jsou uvedeny na webu DKČR a v informačním
zpravodaji DKČR 2016!
Od 1.8.2016 vešel v platnost nový standard dobrmana.
Tento dokument najdete na webu našeho klubu a na webu ČMKU. Nově standard
připouští pouze plně nekupírovaného jedince.
Závěrem bych ráda popřála Všem majitelům a chovatelům, aby se vše zadařilo, dle jejich
plánů a jejich dobrmani i odchovy byly zdravé a získali skvělé majitele.

Děkuji za pozornost. Kateřina Michalová

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 různé informace či zajímavosti.
Děkuji za pozornost. Kateřina Michalová

