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Shrnutí prezentace z Chovatelského fóra LG Rheinland-Pfalz
Prezentující: Präsident SV - Prof. Dr. Heinrich Meßler
Situace:
snižující se počet zapsaných štěňat, snižující se počet členů v SV, srovnání s dalšími rasami, které se udržují na stabilních číslech
či rostou, přesto je na „trhu“ zastoupen Německý ovčák stále výrazně (cca 13%), snižující se tendence se samozřejmě někde u
stabilního jádra zastaví, avšak pokud tento trend bude pokračovat, mohla by vést k oslabení možnosti udržet administrativní
aparát, který podporuje SV (centrála v Augsburgu), jasným výstupem této analýzy je, že oblíbenost Německého ovčáka jako rasy
klesá.
Jak pokračovat v této situací: Je potřeba se zaměřit na 2 oblasti, které jsou dle výše zmíněného zřetelné a to na počet členů a
počet zapsaných štěňat. Musíme se zamyslet nad tím, proč jsme součástí takovéhoto spolku jako je klub německých ovčáků a
proč chce být člověk součástí takového společenství. Cílem je uznání ve společenství, ve kterém jednotlivec funguje. Cílem je pak
na venek vystupovat jednotně. Je potřeba se také podívat na to:
Co spojuje členy SV a co jsou přednosti:
-

Společný servis centrály SV (Hauptgeschäftstelle), která bývá často kritizována, ale je potřeba vzít v potaz, jak složitou
práci mají a je také těžké zpracovávat všechny individuální požadavky
Společně sdílené místní organizace, které jsou srdcem našeho klubu a také krajské pobočky (Landesgruppen)
Zkoušky, výstavy a bonitace
Organizace klubu
Vnímání jako mateřské země této rasy

Jak může být vnímána SV rozděleně a negativní elementy vnímání SV a německého ovčáka:
-

-

„Pracovní“ a „výstavní“ linie, které bývají vnímány jako dvě rozdílné zájmové skupiny, avšak nesmíme zapomenout na
třetí skupinu „milovníky“ (pozn. Obdivovatele německého ovčáka, které se nespecializují ani výstavy ani na výkon, ale
chtějí mít německého ovčáka jako společníka),
Zamyšlení se nad image SV, nad tím, zda někteří vnímají tuto rasu pozitivně, chtějí mít německého ovčáka, ale vnímají
negativně SV jako klub
Věkový průměr členů SV téměř 50 let
v roce vstoupí do SV cca 4000 členu (SV jako organizace je pro ně oslovující) zároveň cca 4000 členů vystupují (SV si je
nedokáže udržet)

Zamyšlení se nad tím kdo je cílovou skupinou
jsou stávající členové SV cílovou skupinou? Jsou to ti, kteří si pohrávají s myšlenou, že by chtěli německého ovčáka do budoucna
mít? Negativně ovlivňuje vnímání německého ovčáka i to, že německý ovčák není již vnímán jako jedna rasa, ale jako dvě
rozdílné rasy. Příkladem může být to, že až krevní linii Uran Wildsteigerland a Quanto Arminius, kteří jsou zastoupeni jak
v „pracovní“ tak ve „výstavní“ linii, všechny „společné“ linie vymřely. To znamená, že se již téměř reálně bavíme v principu o
dvou rozdílných rasách. Máme pak dvě oblasti a to „výstavní“ linii, kde je pak výstava tím klíčovým selektivním mechanismem a
druhé těžiště v takzvané „pracovní linii“, kdy je hlavním selektivním mechanismem zkouška respektive IPO.
Z toho vyplývá, že takto je velice těžké stanovit si společný cíl. Tyto dvě „line“ jsou pak prezentovány navenek rozdílným
způsobem s rozdílnými charakteristikami. Toto rozdělení pak vede k übertypizierung (zaměření se na extrémy, přetypzování
výrazných znaků) německého ovčáka. Z pohledu exteriéru je pak díky typickému postoji, ve kterém jsou psi z „výstavní linie“
prezentováni. Je potřeba se zamyslet nad tím, zda chceme stavět psy do tohoto postoje, protože se nám to jako členům líbí i
přesto, že to na širokou veřejnost působí negativně (záď, přeúhlení zadních končetin, které je nám širokou veřejností často
vyčítáno). U pracovní linie nedělá rase dobrou službu vnímání a stavění německého ovčáka do „role“ agresivního psa a u
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pracovní linie jako psa trénovaného a „pracujícího“ pod tlakem. Toto vnímání pak může kazit pověst NO jako rasy a měli
bychom se zamyslet, zda jsou toto hodnoty, které bychom chtěli předávat například naším dětem. Dalším faktem je také to, že
Malinois vytláčejí No jako služebního psa.
Dalším faktem je také to, že se rozmáhají podvody ve skládání zkoušek z výkonu. Stejně tak jako v chovu, kde jde například o
uvádění špatného data na krycích lístcích. Každý krycí lístek, na kterém je uvedeno špatné datum je také podvod a jasně si
řekněme, že výše uvedené jsou věci, které by se v čestném klubu dít neměli. Problém je také to, pokud nejsou penalizováni
všichni, kdo takto jednají, ale pouze někteří vede to k nespravedlnosti a pocitu rezignace v členské základně. Další věcí je také to,
že někteří trénují za vysokými zdmi a používají často i nedovolené metody tlaku.

Pohled H. M. na německého ovčáka: tak jak by měl být Německý ovčák vnímán: PES, SE KTERÝM SE DÁ VŠE DĚLAT.
Co se musí udělat:
-

prezentovat a pracovat na tom v čem je německý ovčák dobrý
německý ovčák je oproti ostatním rasám zdravý pes, je pod větší kontrolou, co se týká zdravotních problémů než
většina dalších ras
a veřejnost má ráda tuto rasu, pokud jim je poskytována podpora – podpora od chovatelů ve výchově, výcviku
co veřejnost a zájemci také chtějí, pokud již se psem dělají je šance na pocit úspěchu a rovné podmínky v soutěžích
(myšleno závody, výstavy, zkoušky)
lidé chtějí socializovaného psa

-

To co je tedy potřeba udělat je představovat NO v pozitivním světle. Klíčem jsou místní organizace, které by měly být schopny
zájemcům o NO poskytnout od rady až po pomoc s přípravou na závody. Celkově tedy nabídnout to, co od nás veřejnost/zájemci
žádají. Měli bychom se také zamyslet nad konceptem spolupráce jednotlivých místních organizací, tak aby byly schopné
společně nabídnout spektrum „služeb”, o které mají majitelé nebo budoucí majitelé NO zájem. Další téma, které bylo zmíněno
je používání metod tlaku při výcviku (elektrických obojků). Na těchto debatách se nehodlám vůbec podílet, protože je jedna věc
naprosto jasná – je to nezákonné. Proto o tomto tématu nemá vůbec cenu vést debatu. A je nutné podotknout, pro ty, kdo
tento nebo obdobné nástroje používají, že jsou těmi, kdo kazí jméno rasy NO a problémy máme také v pověsti týkající se agrese
NO vůči lidem (poznámka: vnímaná).
Mimo jiné bychom se měli zamyslet nad tím, že německý ovčák je často vnímán (a je od něj očekáváno), že bude rodinný pes.
Jádro SV jsou výstavy a sportovní kynologie, ale je potřeba se otevřít a uvědomit si, že bez např. záchranařiny, agility a
obedience není možné fungovat.
Faktory:
-

-

Němečtí ovčáci jsou málo vidět jak na procházkách ve městech, tak v záchranných akcích, kde jsou nasazovány
kynologické jednotky a němečtí ovčáci vymizeli také z časopisů.
Další věcí, která odrazuje veřejnost, jsou velkochovatelé chovající na dvaceti chovných fenách.
Odchov v kotcích je faktor, který musí být posuzován v souvislosti s vnímáním německého ovčáka jako „rodinného“
psa
Dále máme na BSZS (spolková výstava vítězů) takzvanou soutěž chovatelských skupin, jedná se o kategorii takové
náročnosti (pozn. podmínkou úspěšnosti 4 rozdílní otcové, 4 matky), že se „normální“ chovatel téměř nemůže
zúčastnit
Dále se musíme zamyslet nad tím, zda chceme, aby ti nejlepší jedinci na BSZS byli i nejlepšími „běžci“ a nad tím co
znamená krok a co znamená klus a jak jsou předváděny
Zamyslet se nad tím, jak jsou přijímáni nováčci v našich místních organizacích
Zamyslet se nad tím, jak navenek prezentujeme zdraví NO, to, že na naše NO jako na rasu máme vysoké nároky, vede
často k tomu, že „přiznáváme“ výsledky navenek a nedostatečně prezentujeme to, že na naši rasu jsou vedeny vysoké
nároky a to, že díky tomu je zdravotní stav kontrolován, což u mnohých není
Tento text vznikl z poznámek zapsaných na chovatelském fóru, které proběhlo dne 31. 1. 2016. Snažila jsem se zaznamenat všechny hlavní
myšlenky, co nejlépe vystihnout všechny hlavní uvedená témata a vyhnout se interpretacím. Berte, však prosím v potaz, že jde o překlad
mluveného textu a nejedná se o oficiální překlad ani záznam.
Markéta Matoušková

Shrnutí z Chovatelského fóra LG Rheinland-Pfalz
Prezentující: Präsident SV - Prof. Dr. Heinrich Meßler
Zápis: Markéta Matoušková, CHs „z Lipé Moravia“
www.zlipe.com

-

-

-

Musíme ukázat schopnost cvičit naše psy tak abychom nepodporovali zdání agrese a nevyužívali nástroje, které nejsou
povoleny (el. obojek)
Zamyslet se nad problémy, které přinesla příbuzenská plemenitba (inzuchtdepression) a reagovat na ně. Přiznat si, že
jsme se dostali do situací, kdy chovné feny ve zvýšené frekvenci špatně zabřezávají a chovní psi „nechtějí“ krýt
Zamyslet se nad tím, zda naše povahové testy jsou tím pravým. Připravujeme alternativu ke stávající podmínce
zkoušky výkonu jako předpokladu pro způsobilosti k chovu. IPO je něco, co nám předepisuje VDH, tzv, povahový test
by byl něco, co by bylo specifické pro rasu NO. V souvislosti s tím se zamyslet se nad tím, jakože klesl počet zkoušek
v průběhu posledních sedmi let cca o třetinu. IPO bude i nadále „Formule 1“, ale kromě toho by měla být poskytnuta
alternativa ve formě povahového testu.
Zamyslet se nad předpoklady po nominaci rozhodčích, jedná se o to, že pro posuzování na těcho akcích by se mělo
vycházet ze standardu a tento standard je často chybně vykládán; na hlavní akce a nad systémem pro tyto akce
(myšleno primárně BSZS) by se měl zavést systém pořadníku na základě předchozích výsledků tak, aby nedocházelo
k nečekaným překvapením na vrcholných akcích klubu.
Zároveň HM upřednostňuje, aby rozhodčí na těchto akcích neměl obchodovat se psy, neměl by koupit v daném
období koupit žádného chovného psa ať již do vlastnictví nebo do držitelství atd.)
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