
Chov – Zpráva poradce chovu za rok 2019 – GS 
Vážení chovatelé, majitelé a příznivci gordonsetrů,  

předkládám vám souhrnnou zprávu, jak si naše plemeno stálo v roce 2019. Rok 2019 byl, co se týče počtu krytí, 

vrhů, narozených a odchovaných štěňat, podstatně lepší než rok 2018 - kdy byl pouze jediný vrh a odchováno 6 

štěňat a to 3 psíci a 3 fenky. V roce 2019 bylo nakryto 6 fen a všechny zabřezly tak, že se narodilo a bylo odchováno 

6 vrhů s celkovým počtem štěňat - 53 jedinců a z toho bylo 31 psů a 22 fen, což znamená, že v průměru bylo 

odchováno skoro 9 štěňat v jednom vrhu. 

Přehled vrhů                         psi            

feny 

Kairro z Želečky Coleen Neli z Wenytry 4 0 

Emil z Wenytry                            Army Kralupská zahrádka 4 5 

Emil z Wenytry                            Beky z Podmaršovic 4 3 

Muckypup´s D´Artagnan         Gordon Joan of Arc Áres Šamarkan 7 5 

Cedrik z Holubické stráně       Comtesa Esperanza Futura     7 6 

Black Scotish Gin Shadow Dog Ebony Pearl Áres Šamarkan    5 3 

 Celkem 31 22 

  

Ke dni 27.4.2020 jsou zatím dva vrhy a 16 štěňat, z toho 8 psů a 8 fen + nakrytá jedna fena a jedna fena nezabřezla. 

Co se týče výsledků rentgenů na dysplazii kyčelních kloubů, tak v roce 2019 bylo zrentgenováno a vyhodnoceno 

14 GS ve stupni A, 1 GS ve stupni B, 2 GS ve stupni C, 1 GS ve stupni D a 1 GS ve stupni E.  

Celkem tedy bylo vyhodnoceno 19 snímků, z toho velká většina ve stupni A, což je velmi potěšující. Do chovu jsou 

ale zařazeni, a to bez omezení, i jedinci se stupněm B a C. 

Jarních svodů se zúčastnilo pouhých 7 GS a výsledky jsou zpracovány na jiném místě tohoto Zpravodaje. 

Dovezeni ze zahraničí byli 4 GS a to 1x z Německa, 1x z Polska, 1x z Ukrajiny a 1x z Ruska. 

K dnešnímu dni, tj. 27.4.2020, působí v chovu 15 psů a 21 fen, kteří budou též uvedeni v tomto KZ a jinak jsou 

aktualizováni na webových stránkách našeho klubu. 

Majitelé psů a fen, kteří nebyli uvedení v KZ, buď nejsou členy klubu, nebo nemají zaplacené členské příspěvky 

na letošní rok a jejich jedinci budou též vymazáni z webových stránek. Tyto informace mi byly poskytnuté, během 

dubna, ekonomkou ČPSK. 

Jak uchovňovat gordonsetra psa/fenu? 

Majitel dotyčného jedince mi doporučeně zašle originál, ale i oboustrannou kopii PP. 

Kopii výstavního posudku, kde má pes/ fena, změřenou výšku, spočítané zuby a zjištěný skus, možno dodat i kopii 

posudku z jarního svodu. 

Kopie tabulek ze všech vykonaných zkoušek z výkonu. 

Dále mi zašle tzv. GDPR - souhlas s uvedením svých údajů pro potřeby klubu. 

Potvrzení o členství v ČPSK 

Potvrzení o zaplacení tzv. uchovňovacího poplatku ekonomce klubu v částce 100 Kč. 

Elektronickou poštou zašle fotografie uvedeného jedince v zootechnickém postoji, pokud možno bez osoby, která 

psa/fenu, drží. Tato fotografie bude mnou poslána správkyni našich webových stránek. Fotografie mohou být 

dvě a to - celý jedinec v postoji z boku + detail hlavy. 

Bez těchto náležitostí nemohu psa/fenu, uchovnit. 

Originál PP feny, zašlu zpět majiteli s případnými krycími listy a přihláškou vrhu a originál PP psa mohu, po dohodě 

s majitelem, poslat přímo do Prahy na plemennou knihu, kde mu bude vyznačeno - chovný pes a potvrzený PP 

přijde zpět přímo majiteli. 



Po nakrytí feny má chovatel povinnost mi do deseti dnů, krytí nahlásit, poslat zpět kopii krycího listu a má stejnou 

povinnost, také do deseti dnů, nahlásit i vrh štěňat + poslat kopii přihlášky vrhu, která mi slouží jako hlášenka 

vrhu. 

V této nelehké době, přeji Vám všem, hlavně pevné zdraví, pevné nervy ale i hodně radostí se svými černými 

krasavci. 

 

                                                    Eva Nosková - poradce chovu pro GS 


