
Zpráva poradce chovu 2009 

  

Vážení chovatelé, 
  

přeji vám vše nejlepší v novém roce 2010, hodně chovatelských úspěchů a zároveň i 

úspěchů v osobním životě. Předkládám vám zprávu poradce chovu za rok 2009. 

            V posledním roce se chov bobtailů v našem klubu začal řídit poněkud jinými pravidly, 

než jsme byli za poslední roky zvyklí. Byly zrušeny bonitace, chovné svody a kontroly 

odchovaných štěňat. Tím se rozhodně dala větší důvěra chovatelům a klub zatím 

nezaznamenal žádný problém při odchovu štěňat. Byla vypracována Směrnice pro chov, která 

je uveřejněna na webových stránkách a také v této ročence. V souvislosti s ní bych ráda 

upozornila chovatele a majitele krycích psů, že při žádosti o krycí listy je nutné předložit 

vyšetření očního pozadí ne starší 12 měsíců. Prosím hlídejte si termíny, především u těch 

jedinců, kteří jsou v plemenitbě více frekventováni. Za poslední období jsem vystavovala 

krycí listy téměř vždy na poslední chvíli. Proto znovu chovatele upozorňuji, že krycí listy 

platí rok, je důležité si je zajistit dostatečně dopředu a stejně tak si domluvit i krycího psa. 

Formulář na vystavení krycích listů je k dispozici na webových stránkách klubu. Spolu s ním 

je nutné zaslat potvrzení o zaplacení členských příspěvků, poplatku za vystavení krycích listů, 

již zmíněné aktualizované vyšetření očního pozadí, kopie průkazů původu jedinců a v případě 

zahraničního krytí doložit další vyšetření a výstavní hodnocení.    

             V roce 2009 jsem vystavila 5 krycích listů pro feny – Rozalia Kudlaty Tramp 

(chovatel - J.Garai), Amie Stuart Czech it Out (chovatelka - K.Hájková) a Ch. Arizona 

a.d.Rotmaintal (chovatelka – B.Roudnická), Ch.Undine v.d.Blue Zottel´s (chovatelka - 

P.Márová) a Melania Tylko z Milošči (chovatelka - Z.Vlasatá).Všechny krycí listy byly 

použity, dvě krytí byla zahraniční.  

            Do plemenné knihy bylo v roce 2009 zapsáno pouze 15 štěňat, 8 psů a 7 fen.Všechna 

štěňata, podle hlášení chovatelů,byla z hlediska barvy standardní a nekupírovaná.V této 

souvislosti bych ráda upozornila chovatele, aby vždy nechali odstranit nadpočetné prsty u 

tlap pánevních končetin – paspáry, které se celkem často vyskytují. V jednom z níže 

uvedených vrhů bylo zjištěno, že tak chovatel neučinil. Paspáry mohou být jednoduché nebo 

dvojité a jejich odstranění je jednak praktické,ale především to nařizuje standard plememe. 

Ráda bych ještě chovatele upozornila, aby pěčlivě zhodnotili štěňata a na možné exterierové 

vady upozornili nové majitele.Důležité je zapsat vše do kupní smlouvy a přizpůsobit cenu 

prodávaných štěňat se sníženou exterierovou kvalitou. Pokud by měl chovatel jakýkoliv 

problém, ať se obrátí na poradce chovu. 

  

Uskutečněná krytí a počet štěňat: 

1. Rozalia Kudlaty Tramp            x   Ich.Aryakas Callipous                           6 štěňat   (4 

psi/2 feny) 

2 . Ch.Arizona a.d.Rotmaintal   x     Snowdowne Fire and Ice                       5 štěňat   (3 

psi/2 feny) 

3. Amie Stuart Czech it out         x    Ch.My Name is Bond                            4 štěňata (1 

pes/3 feny) 

4. Ch.Undine v.d.Blue Zottel´s   x      Ich.The One and Only v.d.B.Zottel´s   nezabřezla 

5. Melania Tylko z Milošči         x    Ch.Zottel´s Invincible                   nakrytá         

  

  

Kontroly vrhů 

  



            Kontroly vrhů provádí veterinární lékař podle vlastního výběru chovatele vždy 

nejdříve v 7 týdnech věku štěňat. Poradci chovu jsou zaslány karty jednotlivých štěňat, kde je 

uveden zdravotní stav a exteriérové vady, které mohou být v tomto věku patrné ( nejčastěji 

vady skusu, nesestouplá varlata). Štěňata musí být označena jednotně, a to buď čipováním 

nebo tetováním. V posledních dvou letech byly všechny odchovy čipovány.  

  

Chovatelská stanice :              Bears of Love 

Datum narození:                      10.3.2009 

Otec:                                       Ich.Aryakas Callipous –   RTG DKK 0/0 

Matka:                                     Rozalia Kudlaty Tramp – RTG DKK 0/0 

Chovatel:                                 Dis.Jan Garai, Vystrkov 33, 396 01 Humpolec 

  

Ve vrhu bylo narozeno a zapsáno do plemenné knihy 6 štěňat 4 psi a 2 feny. Kontrolu vrhu 

provedla MVDr. Romana Píšová v Humpolci ve stáří 7 týdnů štěňat. 

  

Albertino/pes             CMKU 2771, ČIP 203098100244499 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 6,10 kg , skus nůžkový, kostra bez deformit, varlata 

sestouplá v šourku, standardní zbarvení 

Andy/pes                    CMKU 2772, ČIP 203098100257523 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 6,5 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit, varlata 

sestouplá v šourku, standardní zbarvení 

Antonio/pes                CMKU 2773, ČIP 203098100246341 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 7,7 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit, varlata 

sestouplá v šourku, standardní zbarvení 

Armando/pes             CMKU 2774, ČIP 203098100246271 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 6,9 kg, skus nůžkový,kostra bez deformit, varlata 

sestouplá v šourku, standardní zbarvení 

Adelaide/fena CMKU 2775, ČIP 203098100245509 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 6,8 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit, pupeční 

kýla, standardní zbarvení 

Allison/fena                CMKU 2776, ČIP 203098100246646 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 7,2 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit, standardní 

zbarvení 

  

  

Chovatelská stanice :              Bambini di Praga 

Datum narození:                      24.5.2009 

Otec:                                       Snowdowne Fire and Ice –   RTG DKK 0/0 

Matka:                                     Ch.Arizona a.d.Rotmaintal – RTG DKK 0/0 

Chovatel:                                 Blanka Roudnická, Na Třebešíně 18, 100 00 Praha 10-Strašnice 

  

Ve vrhu bylo narozeno 6 štěňat, zapsáno do plemennné knihy 5 štěňat, 3 psi a 2 feny. 

Kontrolu vrhu provedl MVDr. Luděk Huml v Praze 2 ve stáří téměř 7 týdnů štěňat.  

  

Bacardi/pes                CMKU 2780, ČIP 203098100247857 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 4,3 kg, skus neuveden, kostra bez deformit, varlata 

sestouplá v šourku, standardní zbarvení 

Big Boss/pes               CMKU 2781, ČIP 203098100244837 



Štěně zdravé, kondice výborná, váha 5 kg, skus neuveden, kostra bez deformit, varle vpravo 

je sestouplé v šourku, vlevo nehmatné varle, standardní zbarvení    

Bourbon/pes              CMKU 2782, ČIP 203098100246655 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 4,5 kg, skus neuveden, kostra bez deformit, varlata 

sestouplá v šourku, standardní zbarvení  

Baileys/fena                CMKU 2783, ČIP 203098100247038 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 4,2 kg, skus neuveden, kostra bez deformit, standardní 

zbarvení 

Barbera/fena             CMKU 2784, ČIP 203098100249107 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 4,5 kg, skus neuveden, kostra bez deformit, pupeční 

kýla, standardní zbarvení 

  

Chovatelská stanice :              Czech it out 

Datum narození:                      8.7.2009 

Otec:                                       Ch.Zottel´s My Name is Bond –   RTG DKK 0/0 

Matka:                                     Amie Stuart Czech it out – RTG DKK 0/0 

Chovatel:                                 Klára Hájková, Bojanovice 18, 342 01 Sušice 

  

Ve vrhu byla narozena a zapsána do plemenné knihy 4 štěňata, 1 pes a 3 feny. Kontrolu vrhu 

provedla MVDr. Lenka Švejdová v Sušici ve stáří 8 týdnů štěňat.  

  

  

Frank Sinatra/pes                 CMKU 2785, ČIP 972000010029427 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 6,1 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit, varlata 

sestouplá v šourku, standardní zbarvení  

Fanny Hill/fena                      CMKU 2786, ČIP 972000010015623 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 5,8 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit, pupeční kýla 

(operovaná u chovatele), standardní zbarvení 

Fiona Apple/fena                   CMKU 2787, ČIP 972000010015113 
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 6 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit, standardní 

zbarvení  

Frida Kahlo/fena                   CMKU 2788, ČIP 972000010029426    
Štěně zdravé, kondice výborná, váha 5,6kg , podkus, kostra bez deformit, standardní 

zbarvení  

  

Chovní jedinci 2009  

  

Na základě splněných podmínek pro chovnost jsem v roce 2009 obdržela   pouze jednu žádost 

o uchovnění. Uchovněna byla jedna importovaná fena. 

  

  

Jméno a chovatelská stanice:           Zottel´s Once Upon a Time  
Číslo zápisu:                                       CMKU/BOB/2744/-08/07 

Datum narození:                                13.9.2007 

Otec:                                                   Ich.Aryakas Callipous 

Matka:                                                Ch.Zottel´s Encore  

Chovatel:                                            Cristina Bailey, Anglie 

Majitel:                                               Blanka Roudnická + Danuše Horáková 

RTG DKK:                                        0/0 



Kohoutková výška:                           59 cm 
Katarakta a PRA:                             26.3.2009 - negativní 

Datum chovnosti:                              10.9.2009 

  

Posudek: 

Typická fena, správného formátu, pěkná hlava, tmavé oko s výbornou pigmentací, nůžkový 

skus, plnochrupá, elegantní krk, korektní úhlení, hřbetní linie, srst správné textury a barvy 

světlejšího odstínu, typický pohyb, korektní ocas. 

                                                                                                                        Petra Márová 

                                                                                                                        poradce chovu 
 


