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Správa vedúceho chovu pre hannoverských farbiarov na zasadnutie vedúcich chovov
dňa 5.9.2017 v Elme/Glaruse vo Švajčiarsku
Stav hannoverských farbiarov v kluboch ISHV
Pozri súhrn nahlásených počtov!
Preukázanie kvality/výkonnosti v tabuľkách predkov – realizácia?
 Na čo to má slúžiť?
 Čo očakávam od „môjho budúceho farbiara/šteňaťa farbiara?
 Každý psovod si túto tému ľahko osvojí!
Každý psovod chce šteňa prvotriednej kvality!
Každé ŠTEŇA nás sprevádza počas dlhého obdobia života.
Každé šteňa si vyžaduje veľa času, potrebného na prípravu na jeho nasadenie v budúcnosti.
Nemôže byť rýchlo vymenené alebo nahradené ako nejaký nástroj v obchode.
Vznikajú pritom tieto otázky:
Aké je to šteňa?
Je to šteňa, ktorého rodičia a predkovia boli vybraní na základe veľmi vysoko položenej
kvalitatívnej latky z hľadiska zdravia a výkonnosti.
Definícia dôležitých chovných vlastností:
Aké vlastnosti potrebuje môj pes na optimálne úspechy?
Čo očakávam od psa, ktorého chcem získať?
Má byť zdravý, aby až do vysokého veku vytrvalo zvládal záťaž.
Má byť dobre a koncentrovane pracovať na remeni, aby našiel stopu aj v ťažkých
podmienkach s vysokým nasadením vôle na stope.
Má sa sám opraviť a má sa dať „prečítať“ podľa spôsobu svojej práce.
To mi dáva istotu a posúva nás to dopredu!
Má byť schopný oznamovať, aby mi sprostredkoval istotu prejavovaním potvrdenia ako je krv
alebo iné znaky pri stopovaní.
Má vyhľadávať vopred a oznamovať, aby sme dokázali nájsť stratenú stopu a aby sme
obišli neprekonateľné prekážky a dokázali opäť nájsť stopu.
Má so mnou dobre komunikovať, aby sme dokázali dobre spolupracovať.
Má byť odvážny a mať dobré nervy.
Má vytrvalo a ostro štvať a hlasno poľovať, aby sme boli spolu úspešní (najmä keď
vypadne technika).
Má vytrvalo, ostro a obmedzujúco stavať alebo chytiť, aby sme s krátkym štvaním
dosiahli úspech ešte pred priblížením sa k ceste, ktorá mi možno môjho psa vezme!

Má mať dobrú príjemnú povahu, má byť znášanlivý a priateľský k ľuďom, aby ma mohol
všade bez problémov sprevádzať.
Má byť pekný, aby bol každodenne potešením pre moje oči.
Má byť môj najlepší priateľ, kamarát a aj rodinný pes“
To všetko si sľubujem od chovu s preukázaným dedičným potenciálom!
Kvalitu šteňaťa chcem zistiť v tabuľke predkov zo všetkých generácií.
Hlavnou úlohou vedúcich chovov a chovných klubov je chovať farbiarov podľa týchto
nárokov.
Na to potrebujú informácie o vyššie uvedených vlastnostiach.
Aby sa to dosiahlo na úrovni ISHV, potrebujeme pri výmene psov porovnateľné
a dostatočné informácie.
Tieto informácie podporia rozhodovanie vedúceho chovu z iného klubu ISHV pri budúcom
výbere chovu.
Najmä v tabuľkách predkov, ktoré vypracúvajú kynologické strešné združenia, chýba väčšina
údajov a dát o zdraví, vzhľade a výkone, ktoré sú pre nás dôležité.
Tieto údaje môže príslušný hlavný poradca chovu zaznamenať do spoločného dodatočného
listu k tabuľke predkov, ktorý využívajú všetky kluby ISHV (napr. v ponúknutom
excelovskom súbore), a poskytnúť ich k dispozícii.
Tento dodatočný list sa môže po preklade do jazyka príslušnej krajiny využiť a vybaviť logami
a údajmi špecifickými pre konkrétny klub.
Ak sa uvádzané výsledky umiestňujú vždy na rovnakom mieste, možno údaje identifikovať
a prevziať aj bez znalosti iného jazyka.
Na to ale potrebujeme hodnoty a známky podľa rovnakého vzoru a zaznamenávanie
a dokumentovanie týchto preskúšaných a identifikovaných vlastností psov.
Vyjadrenie podľa hodnôt od 0 do 9 je zmysluplná, pretože je presnejšie ako staré
hodnotenie od 0 – 4,5.
Staré hodnoty od 0 do 4,5 stačí len zdvojnásobiť a tým sa dosiahne kompatibilita.
Doterajšie údaje bodov sa majú doplniť odbornými hodnotami, ktoré sa aj tak zisťujú pri
každej skúške.
Získavanie požadovaných údajov prostredníctvom skúšok alebo pri skúškach alebo iným
spôsobom je v kompetencii klubov. V tejto súvislosti je potrebná flexibilita, kreativita,
šikovnosť a vôľa vedúcich skúšok v každom chovnom klube ISHV.
Na dosiahnutie cieľa preukázania kvality a porovnateľnosti tabuliek predkov v rámci
chovných klubov ISHV počas viacerých generácií je potrebné prechodné obdobie.
Preto sa do toho chceme pustiť práve teraz.
HLAVNÍ PORADCOVIA CHOVOV sa dohodli na vyhlásení o zámere s cieľom začať
s realizáciou.
Chceme v budúcnosti stanoviť porovnateľné chovné parametre a dokumentovať ich
v dodatočnom liste k tabuľke predkov alebo v tabuľke predkov.

Hlavní poradcovia chovov by mali vypracovať dodatočný list aspoň pre vývozných
psov/šteňatá a psov na krytie.
To je dobrý krok smerom k spoločnému postupu v rámci ISHV v súvislosti s dokumentáciou
a transparentnosťou výkonnostného chovu ISHV.
V neposlednom rade je to aj krok smerom k neustále požadovanému medzinárodnému
chovnému registru.
Termín a miesto konania zasadnutia vedúcich chovov:
Budúce zasadnutie vedúcich chovov bolo podľa želania dohodnuté na rok 2019 v Nemecku.
Winfried Wagner
vedúci chovu klubu Hirschmann e.V.

