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Vážené dámy, vážení páni, milé psovodky a psovodi farbiarov,
na začiatku mojej krátkej správy vedúceho chovu by som Vám chcel poskytnúť prehľad o udalostiach
v rámci chovu nášho klubu bavorských horských farbiarov v rámci ISHV:
Stav bavorských horských farbiarov – po oprave čísiel slovenského zväzu, ktorý mi omylom zaslal
čísla chovných psov – prevyšuje výrazne počet 5000 kusov v rámci ISHV – ide samozrejme len
o orientačnú hodnotu.
Podstatne presnejší je naproti tomu počet vrhov v roku 2016. Celkovo to bolo 104 vrhov (chýbajú tu
ešte chovné čísla z Nórska, Slovinska a Rumunska) a 798 šteniat, ktoré z týchto vrhov pochádzajú, čo
je výrazne nad minimálnym stavom 500 šteniat ročne, ktorý požadujú vedci a ktorý je potrebný na
genetické udržanie rasy.
V rámci Klubu pre bavorských horských farbiarov (KBGS) sme pri 14 vrhov a 106 šteňatách v roku
2016 po prvýkrát v histórii KBGS prekročili trojcifernú hranicu. Všetky tieto šteňatá bolo odovzdané
členom KBGS (pri doterajších 4 prevzatiach v porovnaní so 6 odovzdávkami v ISHV).
Na porovnanie čísla z roku 2015 so 76 šteňatami a 38 prevzatiami z ISHV.
Pomer pohlaví bol v roku 2016 celkovo približne 1 : 1. Na toto číslo som čakal s napätím, pretože
v roku 2016 sa vo KBGS vychádzalo z pomeru pohlaví 43 psov k 63 sukám, teda výrazne v prospech
súk, čo nám pri odovzdávaní šteniat robilo trochu ťažkosti, keďže sme nemohli časovo pružne splniť
každý dopyt po psoch. Preberanie/odovzdávanie šteniat prebieha v rámci ISHV v podstate celkom
hladko. Je však potrebné, aby sa vždy realizovalo na základe spoločnej dohody príslušných vedúcich
chovov. Výmena psov na krytie sa uskutočnila 27 x a mala by sa ešte zintenzívniť – neskôr sa
k tomuto bodu ešte vrátim.
Ako viete, bol som spolu s naším vedúcim chovu z CMKCHB Jurom Skácilom ako aj vedúcimi
chovov pre stopárov zo Švajčiarska a z Nemecka minulý pondelok na návšteve v Inštitúte genetiky
Univerzity Bern, kde Klub bavorských horských farbiarov (KBGS) už od roku 2011 vedie krvnú
banku (archív krvných vzoriek).
Žiaľ, ďalší vedúci chovov z ISHV nemohli do Bernu prísť, čo mi je veľmi ľúto, aj vzhľadom na
ponúknutý program. Napriek tomu sa veľmi teším, že ďalšie zväzy sú v zásade ochotné zapojiť sa do
udržiavania spoločného archívu v tejto inštitúcii (SSC, USHV, CMKCHB...)! Čoskoro vedúcim
chovom zašlem informácie (uloženie krvných vzoriek a extrahovanej DNA je tam bezplatné).
Ďalej sme mali možnosť vypočuť si prednášky viacerých renomovaných vedcov tohto inštitútu na
rôzne témy, ktoré sú dôležité pre našu rasu/naše rasy, ako napr. zlyhanie obličiek a epilepsia (zoznam
prednášajúcich je v prílohe!). Bolo to veľmi zaujímané a podnetné!..........................................
Musíme využiť možnosti v rámci ISHV a zozbierať vzorky podľa možnosti všetkých našich psov,
a vytvoriť tak základ pre cielenú výskumnú prácu pre našu rasu/naše rasy! Mimoriadne dôležité sú
pritom krvné vzorky preukázateľne chorých psov ako aj ďalšie, podľa možnosti rozsiahle údaje v tejto
súvislosti. Len v takom prípade má cielený výskum genetických defektov význam.

Aby sa zlepšila spolupráca v rámci ISHV a uľahčila výmena psov pre našich členov a aby bolo možné
lepšie využiť náš veľký genetický potenciál (pozri čísla o stave), mali by sme sa v každom prípade
pokúsiť vytvoriť čo najskôr spoločnú databázu, spoločný medzinárodný chovný register.
KBGS vedie od 90-tych rokov v nakladateľstve TG-Verlag Giessen chovnú knihu. Tam sú digitálne
zaznamenané všetky psy chované v rámci KBGS a zaregistrované s výsledkami skúšok.
Prebudovanie na databázu online, ktoré sa momentálne realizuje (v prepojením s členskou databázou),
nám otvára možnosti spolupráce aj ponad štátne hranice.
Takto by bolo možné rýchlo a jednoducho aktuálne stiahnuť a zaznamenať všetky údaje o psoch
prostredníctvom zabezpečených prístupov a oblastí každého vedúceho chovu. Pre každého psa by bolo
možné založiť okrem výsledkov skúšok podrobný spis, napr. o chorobách, ako sú kŕče (údaje, krvné
obrazy atď.), a v prípade potreby by sme mali k dispozícii potrebné podrobnosti. Priradenie
obrazového materiálu by uľahčilo výber napr. chovných psov, aj keby sme psov presnejšie nepoznali.
Bolo by možné „zviditeľniť“ chyby (ektropium, chyby chrupu atď.) a mali by sme rýchlu
a jednoduchú kontrolu o pôvode našich psov – aj to aj bez známky!
A popri tom by sme mali navyše aj register na hľadanie stratených psov, pretože budú k dispozícii
všetky čísla čipov.
Ako prvý krok by bolo napríklad možné v krátkom čase zaregistrovať aspoň všetkých chovných psov
v rámci ISHV v nakladateľstve TG Verlag prostredníctvom tabuľky predkov, teda tak, ako sa to už
robí s každým psom pri výmene psov na krytie s KBGS.
Aby sme všetkým zväzom vyšli v ústrety a aby sme trocha uľahčili rozhodovanie, rozhodli sme sa
v KBGS, že každému vedúcemu chovu zašleme aktuálnu verziu našej chovnej knihy KBGS (Dogbase)
na CD ROM. Určite je ešte potrebné vyjasniť niektoré podrobnosti, ale je to realizovateľné a mali by
sme tieto možnosti využiť a vytvoriť spoločný register.
Už teraz by som sa chcel SSC poďakovať za usporiadanie tohto obdivuhodného 35. ISHV
vyhľadávania, veď aj ja sám som dnes po prvýkrát musel získať vlastné (a tiež bolestivé) skúsenosti tu
v horách. Vyjadrujem rešpekt voči práci, ktorá tu vykonávate.
Želám valnému zhromaždeniu naďalej úspešné rokovanie a všetkým záprahom šťastie pri hľadaní!
Ho Rüd Ho (a myslím si, že to tu môžem povedať) zlom väz!
Thomas Schneider
1. vedúci chovu KBGS
Elm, 6. septembra 2017
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