ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO GROENENDAELY (2010)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je evidováno celkem 33 chovných psů z toho 24 mladších 8-mi let a 30 chovných fen.
Prosíme majitele starších chovných psů, aby podávali občasné zprávy o jejich zdravotním stavu. Děkujeme.
Krycí listy:
V roce 2010 bylo vystaveno 7 krycích listů pro členy klubu a 1 krycí list pro nečlena klubu.
Krycí listy byly na 8 různých fen pro 7 různých CHS.
Bylo nakryto celkem 5 různých fen od 5-ti chovatelů a jedna fena Tervuerena byla nakryta psem
Groenendaelem. V roce 2010 nebylo žádné neúspěšné krytí ani opakované spojení. Na konci roku 2010 byla
nakryta další fena Tervuerena psem Groenendaelem, z toho spojení se narodili pouze Groenendaelové, ale až
v roce 2011. Všichni použití jedinci byli HD A.
Jméno psa
Ayrok Balpoa
Baitu Balpoa
Bentho Ibn Greco de Bruine Buck (NL)
Digit Stříbrný rybník
Gadi von der Simmeringer Haide (A)
Charme-Noir de la Closerie Yenda (F)
s. Ch. Noddy Black z Kovárny

Počet krytí
Úspěšná krytí
Počet vrhů
Vrhy ze zahraničních krytí
Počet živě narozených štěňat
Počet živě narozených štěňat na vrh
Mrtvě narozených štěňat celkem
Uhynulých / utracených štěňat
Zapsáno do PK Groenendaelů

Celkem
krytí
1
1
1
1
1
1

Zabřezlo
fen
1
1
1
1
1
1

Neúspěšná
krytí
-

1

1

-

Počet zapsaných
štěňat v roce 2010
4P + 3F
6P + 2F
1P + 7F
2P + 3F + 2F BOT
4P + 4F
6F nar. v roce 2011
3P + 2F
2P BOT + 2 F BOT

Rok 2010 - Groenendael
7
(z toho 2 mezivarietní)
7
(z toho 2 mezivarietní)
6
(+ 1 vrh nar. ve 2011 z mezivar.krytí)
2
41
(20 psů + 21 fen)
6,8
0
0
41
(20 psů + 21 fen)

Importy v roce 2010:
V roce 2010 byla v PK přeregistrován pes Charcoal Chris Starý Machnáč ze Slovenska, který se narodil a byl
importován v roce 2009.
Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2010 se zúčastnilo popisných přehlídek 13 psů a 6 fen. Jedné feně z důvodu nepřivolání bylo
posouzení odloženo. Všichni jedinci, kteří prošli popisnou přehlídkou měli již vyhodnocené DKK nebo ho
v průběhu roku dodělali, takže ve stejném roce splnili podmínky chovnosti. Jedna uchovněná fena však
v průběhu roku zemřela a druhá byla z chovu vyřazena, protože se u ní později projevila epilepsie.
V průběhu roku jsme na popisných přehlídkách u groenendaelů nezaznamenali vylučující vady dle standardu.
Jedna fena měla nadpočetný chrup (P1 LN), ale z 18-ti předvedených zvířat měla celá polovina těsný nůžkový
skus. Dalších 7 zvířat mělo nůžkový skus, jeden pes klešťový a jedna fena nůžkový se střeďáky v kleštích. Víc
jak u poloviny zvířat byl nevýrazný stop, což se poslední dobou začíná často objevovat. Téměř polovina zvířat
měla také popsané nedostatky u uší – především u tvaru. U 8-mi zvířat byl kratší ocas, u 4 delší, u jedné feny byl
zjištěn zálomek na ocase. Občas se nám vyskytlo prolínání jiné barvy, ztráta pigmentace. A jako každý rok mělčí
nebo méně prostorný hrudník, i když to nebylo ani v polovině případů, což oproti minulým letem je stav lepší.

Výšky byly v rozmezí standardu, až na jednoho psa, který byl vyšší o 2 cm. Z předností byl nejčastější výraz –
6x, ostatní přednosti byly uvedeny jen u konkrétního jedince (oko, ucho, textura srsti..)
Hodnocení povahy bylo pro velkou většinu příznivé, nejvíce bylo použito hodnocení vyrovnaný,
přátelská, hravá a temperamentní. U jedné feny byla nervozita a u jedné nedůvěřivá povaha.
Povahových testů se zúčastnilo celkem 20 Groenendaelů - 13 psů a 6 fen z ČR a 1 pes z Polska. Jak
bylo už uvedeno u PP jedné feně bylo posouzení odloženo z důvodu nepřivolání. Z nepovinných cviků splinilo 8
zvířat netradiční aport (5P+3F) a 2 psi ukázali i obranu, Noble Black Archi z Kovárny s hodnocením 2P,2P a
Oliver Deabei s hodnocením 3P,2P. Výborné bylo také hodnocení střelby, kdy jsme sice zaznamenali jednu
výraznou reakci na střelbu, ale jen 3 slabé a u ostatních 15-ti byla střelba bez reakce. Bohužel nám nikdo nesplnil
povahový test na 100 bodů (nejvíce bodů měla Bami Balpoa 99 a pak následovali 2 psi s 98 body – Once More
Black z Kovárny a Yochimu Polaris) a i se zvýšil počet psů, kteří jsou v nižším bodovém hodnocení, tak
celkový bodový průměr byl stejný jako v minulém roce.
100 bodů:
0–0%
91-99 bodů:
13 (6P+7F) – 68,42 %
81-90 bodů:
3 F – 15,79 %
71-80 bodů:
1 F – 5,26 %
61-70 bodů:
2 (1P+1F) – 10,53 %
51-60 bodů:
0
Celkový průměr: 90,37 bodů
RTG DKK:
V roce 2010 bylo vyhodnoceno pouze 6 Groenendaelů – 5 P + 1 F :
Rok 2009
HD A
HD B
HD C
HD D
HD E

100 % (6 jedinců)
0%
0%
0%
0%

RTG DLK:
V roce 2010 bohužel nebyl vyhodnocen ani jeden Groenendael. Je to škoda, protože při jedné narkóze lze tyto
snímky pořídit a navíc pokud se toto vyšetření spojí zároveň i s rentgenem na spondylartrozu může majitel
požadovat slevu na popisné přehlídce, která je dotovaná ze Zdravotního programu Klubu. I pro budoucnost se
tato nepovinná hodnocení mohou hodit, chovatelé ze zahraničí se už občas poohlíží po chovných psech v naší
republice a nepovinná vyšetření mohou zvýšit jejich šance, stejně tak i pro zájemce o štěňátka může být toto
plus.
SA
V roce 2010 byla vyhodnocena pouze jedna fena s výsledkem 0.
Vyšetření očí:
Stále nemáme k dispozici soupisy od veterinární komory, proto nejsou výsledky úplné. Víme o 14-ti
vyšetřených BOG, kteří všichni získali výsledek „DOV prostý“, pouze jeden pes má počínající senilní kataraktu
lentis bilateralit, což je spojeno s věkem. Je potěšující, že 8 jedinců (4P+4F) již bylo v minulosti vyšetřeno,
z nově vyšetřených byli 2 psi ze zahraničí. Dalších 18 štěňátek (3 vrhy) bylo vyšetřeno ještě u chovatele,
s celkovým výsledkem „DOV prostý“.
Vrozená hluchota:
V roce 2010 nemáme evidované žádné vyšetřené jedince.
Zpracovala Blanka Poláčková

