
Zpráva výboru Hwk 

 

V roce 2016 proběhly následující akce: 

 

3 bonitace, celkem 58 psů -  69% chovný, 10% chovný s omezením, 3% nechovný, 6%nezařazen 

4 svody mladých, celkem ca 290 psů 

2 výstavy pořádané klubem (KV, SV – IHF) plus KV bez zadávání titulu KV 

IHF – MS obedience OB1 10/4CZ, OB2 3/1CZ, OB3  3/1CZ 

MS Stopařů Luková – FPr3 6 účastníků, FH2 5 účastníků, letos v plánu IPO-FH (termín 21-2.10) 

Přednáška Mgr. Blanky Robešové, CsC Využití DNA profilu v chovu psů 

Výcvikový víkend, výcvikový tábor 

MS IHF – IPOFH v Itálii – Mirek Pospíšil s Blackie Amijon star na 5. místě 

MS IHF IPO – Hanka Jemelková s Echnaton Ereon Eileen 5. místo 

 

 

Na letošní rok plánována přednáška na téma DM 

Letos proběhne MS IHF na Slovensku – listopad 

IPO-WM 10.6. v severním Německu. Nikdo z ČR 

 

IHF 

– řešila se problematika více chovatelských klubů v zemích a jejich členství v IHF (členové 

IHF – HZD). Např. V Holandsku je 6 klubů 

– Finsko – návrh na úpravu standardu – dlouhodobý proces, musí dát německé kluby, 

ustanovena 5ti členná komise pro přípravu 

– Finsko – návrh na školení rozhodčích, vypracování jakéhosi manuálu pro odchylky od 

standardu 

– Dr. Elisabeth Arevalo, evoluční bioložka z Kanady – Jak příbuzenská plemenitba ovlivňuje 

populaci? - je zastáncem co nejširší chovatelské základny, varování, aby se na jednom kritériu 

neomezila příliš základna (uši, DKK, DM) 

– DM – nový gen SP110 (nyní se testuje SOD1), který taky výskyt DM ovlivňuje – zatím se 

neví jak (podobnost mezi DM u psů a ALS u lidí – výzkumy se mohou vzájemně inspirovat, ani u 

jednoho není zcela jasné, jak funguje) – z důvodu toho, že stávající testy na DM neprokazují 

souvislost mezi výsledkem testu a projevem nemoci, není možné na základě těchto testů omezovat 

psy v chovu 

 

Chov: 

48 vrhů, 364 štěňat 

Modrá štěňata – vyšetření lokus D ze 7 d/d 4 štěňata(dvě modrá a dvě stříbrná) 

 

Poděkování členům výboru, poradcům chovu, pomocníkům na proběhlých akcích. 

 

 


