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Pokračovanie v budúcom čísle

Dňa 22. januára 1997 oslávili
svoje už desiáte narodeniny
EDGAR a EXA z Tomky!
Prispeli do nášho chovu mnohý-
mi kvalitnými potomkami, ktor{
ziskali tituly šampióni slovenski
aj českí, Klubovi aj národni v/1"azi,
v{(azi plemena, GAGIB, v pova-
hách dali taktiež mnoho kvalit-
ných jedincov, ktorí reprezento-
vali náš klub vo výkone v zahra-
niči a dnes pôsobia v chove u
nás aj v Čechách.

Všetko najlepšie!

povahy je tvrdší ako na ZTP a dôraz je kladený na
odvahu, tvrdosť a bojovnosť. Psychický aj fyzický
stres je vážny, pretože pes je závislý viac na svojich
prirodzených inštinktoch ako na vypracovanom tré-
ningu.
Test povahy zvyčajne začína ľahostajnosťou k stre-
ľbe. Pes prechádza okolo cvičiska a pri zaznení via-
cerých výstrelov nesmie vykazovať strach ani nervo-
zitu. Potom musí psovod so psom prejsť skupinkou
ľudí, ktori sa rôznym spôsobom pohybujú. Jedna z
osôb otvori dáždnik, druhý potrasie taškou s fľaška-
mi. Počas tejto časti testu by pes nemal ukazovať
stres, ale mal by sa správať so sebadôverou. Počas
ďalšej časti testu sa schová figurant za prekážku,
odkiaľ zaútočí na psovoda. Pes musí okamžite rea-
govať a zadržať figuranta. Jeho zákus musí byť pevný
a bez zaváhania. Po odvolaní psa, sú opäť testované
jeho odvaha a bojovnosť. Figurant uteká preč od
psovoda, ktorý ho vyzýva, aby zastal. Keď figurant
nereaguje, psovod vypúšťa psa. V tom okamihu sa
figurant otoči smerom ku psovi a snaží sa ho zahnať
kríkom a dvomi údermi palicou. Pes musí pevne a
razantne zakusnúť a držať rukáv bez prekusovania. V
tomto bode sa naozaj kvalitný pes v povahe ukáže
pretože musí presvedčiť, že on ovláda situáciu, poki-
aľ nie je odvolaný psovodom na pokyn rozhodcu.
Potom musí pes zostať v blízkosti figuranta, aby
demonštroval svoj strážny inštinkt.
Kôrungom môžu prejsť len psi s výnimočnou pova-
hou. Niektorí experti tvrdia, že by každý pes mal
prejsť týmto testom len v pripade, ak je aj jeho exte-
riér taký výnimočný ako povaha.

bu. Pôsobil v chovateľskej stani-
ci Be/fegor, ale potomkovia sa
na výstavách neprezentovali.
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V tomto Čisle vám predstavuje-
me najstarši ch dobermanov,
ktori pôsobili u nás v chove a
ešte dnes sa tešia výbornému
zdraviu, dobrému jedlu, teplej
posteli a veľkej láske svojich
majiteľov.

nesprávne reakcie k rozličným použitým stimulom sú
zaznamenávané vo formulári určenom pre ZTP. Po
absolvovaní skupinky neznámych osôb prichádza na
rad stráženie a obrana. Jedinečný psychotest, v kto-
rom sa ukážu všetky prednosti aj slabosti povahy.
Pes, ktorý prekusuje, alebo hryzie na predné zuby,
je naježený a vrčí odhaľuje nedostatok odvahy a
slabé nervy. Neúspech v tejto časti je obzvlášť vážny
pre pracovné plemeno, akým je doberman.
Prirodzene veľa majiteľov sa snaží pripraviť svojich
psov najlepšie ako sa dá aby zniesli tieto testy. ZTP
je postavené na takých požiadavkách pre určenie
typu povahy, ktoré nie je možné naučiť a preto
konečné výsledky sú mieme povedané odhaľujúce.
Rozhodca môže otestovať 20 psov za jeden deň. Na
formulároch je uvedené možné ohodnotenie: V 1A,
V 1B, SG 1A, SG 1B, 3M. Pes môže získať ohod-
notenie V alebo SG. Sučka môže byť ohodnotená aj
ako G. V, SG a G - je známka z exteriéru psov, ktori
splnili ZTP test, označením 1A - excelent, alebo 1B,
ktorý je na prijateľnej úrovni, aby splnili test a mal
právo kryť, alebo chovať. 3M označuje psov, ktorí
neprešli testom, ale môžu ho zopakovať o tri mesia-
ce. Druhý neúspech vyraďuje psa na celý život. ZTP
je vytvorený, aby selektoval dobennanov pripuste-
ných do chovu. Najlepší psi v povahe majú možnosť
po ZTP absolvovať Kôrung, čo je vrcholom, ktorý
môže európsky dobennan dosiahnuť. Aby dosiahol
pes ..K" titul, musi sa podrobiť najvyššim testom
exteriérovým aj povahovým. Test sa vykonáva dva-
krát a keď ho pes absolvuje druhýkrát je ANGE-
KĎRT doživotne. Je to vždy posudzované ..K komi-
siou", ktorú tvorí prezident klubu, poradca chovu a
rozhodca pre povahu. Fyzické aspekty psa sú prís-
ne vyžadované, zahrňujúc detailné miery tela. Test

V slovenskom chove pôsobi od
roku 1994, kedy absolvoval boni-
táciu SAB/AII a skúšky z výkonu
ZM, SW1.
Na výstavách bol ocenený 3x
GAG, Národný vi(az '96, 4x
Oblastný viťaz.
DERIK je čierny pes s dobrou
hlavou, svetlejšim okom, dobre
nasadeným krkom, dostatočne
hlbokým hrudnikom s vyznače-
ným predhrudim, strmším uhle-
nim predných končatln, zadných
dobré, dobrá mechanika pohy-

Ďalším psom z malej základne
slovenského chovu, ktorý má
splnené podmienky pre udele-
nie titulu šampión SR je DERIK
Hobart.
Narodil sa 12.3.1990. Jeho
otcom je Buky Kvart, ktorý vedie
líniu Ex v. ThOmmlitzwald. Je
výsledkom pribuzenskej pleme-
nitby na ARV z Pisečného ost-
rova, jej otca Ex v.
ThOmmlitzwald a matku Anett
Stanice H. Matkou Derika je
Anni Mir-8va.

Pokračovanie
Testy pre určenie typu povahy dobermana

v krajinách Európy
Ako s prvým Vás zoznámime s najznámejším testom
v Európe a to s ..ZTP". Tento test vznikol v Nemecku,
v zemi pôvodu dobermana, ale je používaný aj v
iných krajinách. Minimálny vek psa, ktorý môže
absolvovať ZTP je 14 mesiacov. Všetci psi sú tetova-
ní ešte ako šteniatka a číslo tetovania sa pred začiat-
-kom testu kontroluje podľa preukazu o pôvode
súčasne s výsledkami RTG na dyspláziu bedrových
kfbov (HD). Výsledky musia byť HD1, alebo HD2.
Samotný test pozostáva z dvoch častí a to zo zadania
kódu exteriéru a určenie správneho typu povahy. V
prvej časti je predvádzaný pes porovnávaný s ideá-
lom štandardu dobermana. Rozhodca zadáva 5
stupňov známky. Pes aj sučka musia mať správny
skus a minimálne 42 správne umiestnených zubov.
Druhá časť zobrazuje test povahy. V nej sa rozhodca
snaží určiť úroveň sebadôvery psa, obranný inštinkt,
odvahu, tvrdosť, odolnosť, vzchopenie sa z nepred-
vídaných situácii, reakciu na kontakt s majiteľom,
ľahostajnosť k strel'be a prah dráždivosti. Test pozo-
stáva z rôznych druhov situácií a prekvapení, s ktorý-
mi sa pes musi vyrovnať. Spôsob reakcie sa započí-
tava do celkového hodnotenia. Sociálny aspekt je
pokrytý tým, že sa pes musí zamiešať medzi skupin-
ku neznámych osôb, ktoré naňho aplikujú rôzne psy-
chické tlaky. Pes by nemal reagovať vystrašene,
neisto ale ani útočne a nebezpečne. Symptómy
odhaľujúce nevyrovnanú povahu sú napr. vystrašené
oči, nervózne oblizovanie sa, chvenie celého tela,
naježená srsť, hysterické štekanie a bojazlivé chňa-
panie okolo seba. Vykazovanie nervozity, neistoty,
nesprávne správanie, alebo iné zhodujúce sa
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