ZPRÁVA PORADCE CHOVU PRO GROENENDAELY (2015)
Počet evidovaných chovných jedinců:
V klubu je evidováno celkem 32 chovných psů z toho 16 mladších 8-mi let a 31 chovných fen.
Prosíme majitele starších chovných psů, aby podávali občasné zprávy o jejich zdravotním stavu, o většině
starších psů nemáme žádné zprávy. Děkujeme.
Krycí listy:
V roce 2015 bylo vystaveno 5 elektronických krycích listů pro členy klubu. Krycí listy byly na 5 různých fen pro
4 různé chovatelské stanice.
V roce 2015 bylo nakryto celkem 5 různých fen od 4 chovatelů, z toho jedna fena v zahraničí (D) a 3 feny
Tervuerena byly kryty psem Groenendaelem (1x HU, 2x ČR), dále byla krytá fena BOT psem BOG ve Finsku,
která nezabřezla.
Na konci roku 2014 byla nakrytá 1 fena Groenedaela v Itálii, ale štěňátka se narodila až v roce 2015 a na konci
roku 2015 byla krytá fena Groenendaela kdy se štěňátka narodí až v roce 2016.
Jméno psa
Ch. Ayers-Rock Groenoir
Valkohampaan Batticuore (IT)
s. Ch. Cobby Kaj Callistopeia
s. s.r.JCh. KlCh. Hard Black Ozzy z Kovárny
Hurricane van de Schagerwaard (D)
Ivory Black z Kovárny
T.s. ICh. L'Evangelist de la Terre Sauvage (HU)
Ch. Noble Black Archi z Kovárny

Celkem
krytí
1
1 (2014)
1
1
1
1
1
2

Zabřezlo
fen
1
1
1
1
1
1
1
2

Neúspěšná
krytí
-

Počet zapsaných štěňat
v roce 2015
Narodí se ve 2016
1P + 1F
3P + 4F
3P+1F + BOT 1P+4F
1P + 5F + BOT 2F
2P + 1F
3P + 4F
1P+1F + BOT 1P+2F

Rok 2015 – Groenendael
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 štěňat do PK Groenendaelů

5 BOG fen + 4 BOT fen psy BOG
5 BOG fen + 3 BOT fen
8 (5 BOG + 3 BOT feny)
(z toho 1 krytí ve 2014 kdy se štěňata narodila
v roce 2015, z toho kryty 4 F BOT psem BOG)
3
33 (pouze BOG)
(16 psů + 17 fen)
5 (včetně BOT)
0
0
33
(16 psů + 17 fen)

Importy v roce 2015:
V roce 2015 byl importován pes Flam vom Johannisbach z Německa.
Popisné přehlídky a povahové testy:
V roce 2015 se zúčastnili popisných přehlídek 6 Groenendaelové - 4 psi a 2 feny, všichni splnili
podmínky pro uchovnění.
V průběhu roku jsme na popisných přehlídkách u groenendaelů nezaznamenali vylučující vady dle
standardu. Chrup byl mimo jedné feny (chybí 2x P2) úplný, skusy mimo jednoho psa (klešťový) nůžkové (z
toho 1x těsný nůžkový).
Z nedostatků bylo nejvíce mírně ustupující čelo, dlouhý nebo méně výrazný stop, méně vyvinutým předhrudí,
volné lokty za pohybu, vytáčené tlapky, 3x byl ocas kratší o 1-3 cm. Výšky byly v rozmezí standardu.
Hodnocení povahy bylo velmi příznivé, všichni získali hodnocení povahy - vyrovnaná, temperamentní,
hravá, přátelská.

Povahových testů se zúčastnilo 5 psů a 3 feny (z toho 1P+1F byli zahraniční účastníci pouze na PT).
Nepovinný cvik aport splnili 2 psi a 1 fena. Hodnocení střelby bylo u všech bez reakce na střelbu, obranu
nepředvedl nikdo. Celkový průměr PT byl velmi pěkný.
100 bodů:
3 P – 37,5 %
91-99 bodů:
5 (2P+3F) – 62,5 %
81-90 bodů:
0
71-80 bodů:
0
61-70 bodů:
0
51-60 bodů:
0
Celkový průměr: 98 bodů
RTG DKK a DLK:
V roce 2015 bylo vyhodnoceno 12 Groenendaelů – 6 P + 6 F a všichni byli HD A a ED 0/0.
RTG SA, OCD, PL:
V roce 2015:
- SA byli vyšetřeni 2 Groenendaelové (1P+1F), vše s výsledkem 0
- OCD 1F – negativní
- PL nikdo
Vyšetření očí:
Stále nemáme k dispozici soupisy od veterinární komory, proto nejsou výsledky úplné. Víme o 3 vrzích (A
BriBiaDai a P a Q z Kovárny) kdy byly štěňátka vyšetřeny ještě u chovatele – všichni byli DOV prostí, pouze 3
štěňátka v mezivarietního krytí měla PPM Iris-Iris, které však nezpůsobují žádné vady vidění a nijak zvíře
neomezují.
Dále máme výsledky od majitelů a z vyšetření, které se konalo pod organizací KCHBO v Písku. Těchto
dospělých BOG bylo celkem 9 (6P+3F) a u všech vyšetřených byl výsledek „DOV prostý“. Ale u jednoho psa
byl i přes výsledek DOV prostý diagnostikován keratitis überreiten bil. (pannus) což je zjednodušeně řečeno
chronický zánět rohovky. Toto onemocnění vyžaduje celoživotní léčbu (kapky do očí), bez ní může v některých
případech vést i k oslepnutí. Ve světe není u BO až tak neobvyklý. Tento pes získal i selekci (řád vyžaduje
výsledek DOV prostý, který splnil, ale komunikujeme s očními specialisty na úpravě protokolu pro BO).
Proto opět apeluji, aby majitelé nechali dělat preventivní vyšetření očí i v dospělosti a ne jak to ve většině
případů je - pouze za účelem selekce, především u mladých zvířat, kdy některé onemocnění přichází až s věkem
a bez prevence pak může být nemoc zjištěna až pozdě a léčba může být náročnější.
Úspěchy BO:
Jako každý rok se našim Groenendaelům dařilo u nás i v zahraničí. Na největší výstavě BO v Evropě ve Francii
se předvedly 4 české odchovy s pěknými výsledky a dokonce 3 z nich získali prestižní selekci „s.r.“ (Ayrok
Balpoa, Hard Black Ozzy z Kovárny a Karamel Deabei). V ČR – v Písku se v roce 2015 konala i světová
výstava BO a MS BO FMBB kde byla samozřejmě i vyšší účast českých odchovů a dopadli jsme opravdu velmi
dobře. Z českého chovu pochází i oba dospělí Groenendaelové - Světoví vítězové FMBB a BOB této výstavy
získal pes ze třídy veteránů Ayrok Balpoa. Ve sportu nás na MS BO FMBB v agility reprezentovala Ykuk
Deabei (10.místo jednotlivci), ta se také stala Mistrem ČR v agility jak BO tak všech plemen. Na MČR BO
v Obedience nás reprezentovala s. Se Int.Ch. Alaia Black z Kovárny, která v OB1 obsadila za AUO druhé místo,
Alaia Black se také účastnila MČR všech plemen a FMBB v OB1 s pěknými výsledky. V pasení byl nejvíce
vidět Cullen Black z JBonda, který se účastnil MČR všech plemen v tradičním stylu – 7.místo a 4.místo obsadil
na Mistrovství tradičních plemen a stal se šampionem speciálního závodu pro belgičáky – BSH Cup.

Zpracovala Blanka Poláčková

