
Zpráva poradce chovu  
pro členskou schůzi konanou dne 21.11.2021 v Hotel Svornost, Praha  

Za rok 2020 bylo uchovněno FEN:   

33 fen (DKK A - 13, DKK B - 16, DKK C - 4  / DLK 0 – 31, DKK 1 – 2 / NCL-A N/N – 32, N/P – 1)  

• o 4 feny více, než v roce 2019  
  
Pro rok 2021 je zatím zaregistrováno 24 fen.  

Za rok 2020 bylo uchovněno PSŮ:  

28 psů (DKK A - 6, DKK B - 16, DKK C - 6  / DLK 0 – 23, DKK 1 – 5 / NCL-A N/N – 27, N/P – 1)  

• o 23 psů více, než v roce 2019  
  
Pro rok 2021 je zatím zaregistrováno 10 psů.  

Za rok 2020 bylo vystaveno KL : 55 (o 20 KL více, než v roce 2019)   
                   Pro rok 2021 je zatím vystaveno 59 KL.  

Za rok 2020 bylo zpracováno PV : 44 (o 8 PV více, než v roce 2019)  
                    Pro rok 2021 je zatím zpracováno 38 PV.  

Za rok 2020 se konaly 3 bonitace:   
19.9.2020 Drahonín - 24 přihlášených psů – všichni prospěli,   
27.06.2020 Beroun  - 32 přihlášených psů – 1 neprospěl (odvolal se) 31 prospělo,   
26.01.2020 ZKO Jinonice  -18 přihlášených psů – 1 se nedostavil, 17 prospělo  

V roce 2021 proběhly bonitace 4:  
28.02.2021 ZKO Jinonice – 13 přihlášených – 1 odloženo, 12 prospělo  
23.05.2021 ZKO Jinonice – 25 přihlášených – 3 neprospěli, 2 odloženo, 20 prospělo  
19.06.2021 Teplice – 6 přihlášených – 6 prospělo  
12.09.2021 Rosice u Brna – 11 přihlášených – 1 se nedostavil bez omluvy, 1 neprospěl, 9 prospělo  

Změny k lepšímu – zavedl se časový harmonogram, každý ví, v jaký přibližně čas jde – nevznikají 
zbytečné fronty, zmatky v papírech apod., vše je předem úhledně připraveno a každá karta je 
převyplněna. Bonitace se již většinou nekonají při výstavách, takže je na vše větší klid – jak pro 
předváděné psy, tak i jejich majitele absolvující bonitaci, a samozřejmě i pro bonitační komisi.  
  

Co se týče administrativy jako takové, chtěla bych poděkovat všem členům, kteří respektují, že jsem 
také jenom člověk a volají v ohraničených hodinách. Jsou schopní 24 – 48 hodin počkat na odpověď a 
do týdne mít vše vyřízené a poslané na PK, pokud jsou dodané podklady k danému úkonu v pořádku. 
Všem jsem se vždy snažila vyjít vstříc, samozřejmě v rámci řádů, být nápomocná, když byla potřeba.  

Rozpis bonitací pro rok 2022: 27.02.2022 ZKO Jinonice Praha, 13.05.2022 Teplice, 18.09.2022 Brno  

Zpracovala: Marija Jatelová, poradce chovu  


