
 

Zpráva hlavního poradce chovu pro spádové schůze v roce 2021 

 

 Vše podstatné na chovatelském úseku činnosti  KDO za rok 2020 již bylo uvedeno 

v posledním čísle zpravodaje. Pro připomenutí uvádím počty odchovaných štěňat: DO 75, MMO 274 a 

VMO 34. A také počty chovných jedinců: DO 20 psů a 24 fen, MMO 36 psů a 72 fen, VMO 21 psů a 28 

fen. Tímto jsou vytvořeny předpoklady pro dostatečnou reprodukci u všech plemen a naplnění zájmu 

nových majitelů štěňat. Pečlivý čtenář jistě objevil chybu v tabulce přehledu chovné sezony 2020 

MMO, kde zůstaly volné kolonky narozených psíků u Cavira od Pstruží říčky (správně  6) a Darkona od 

Pstruží říčky (správně 2). 

 Omezené možnosti volného cestování narušily také možné plány na krytí v zahraničí. Pouze 

jeden chovatel MMO stihl nakrýt své dvě feny v Rakousku a po jednom vrhu evidujeme u DO a VMO. 

Momentálně je zastoupení zahraničních plemeníků v rodokmenech našich chovných psů i fen dosti 

vysoké, takže z hlediska celé populace má význam pouze krytí našich elitních fen jen opravdu 

špičkovými zahraničními psy, v očekávání kvalitativního přínosu pro genofond jednotlivých plemen.  

 Všichni doufáme, že se pandemická situace uklidní a bude možné realizovat akce plánované 

pro rok 2021. Především klubové výstavy jsou nezastupitelnou chovatelskou aktivitou pro udržení a 

zlepšení exteriérových vlastností nových chovných jedinců. Hlavní klubová výstava, s udělováním 

titulu Klubový vítěz, je plánována na 8. května na Konopišti. Klubová výstava KDO při oblastní výstavě 

v Náměšti na Hané se uskuteční 12. června a Speciální výstava KDO se bude konat v rámci Světové 

výstavy psů v Brně v sobotu 2. října 2021. Tak jako v loňském roce se jistě, i za cenu případných 

termínových přesunů , podaří organizovat zkoušky vloh i výkonu. Vrcholné mezinárodní všestranné 

zkoušky jsou plánovány na 11. a 12. září na jižní Moravě s centrem v Jedovnicích. Oslovuji proto 

všechny členy KDO z Jihomoravské oblasti s žádostí o pomoc při přípravě této akce, od oslovení 

případných sponzorů, až po přímé zapojení při realizaci zkoušek. 

  Především pevné zdraví přeje 

      MVDr. Luboš Šlapanský, hlavní poradce chovu KDO 


