Zpráva ÚPCH pro členskou schůzi.
V roce 2011 bylo zapsáno 365 štěňat rotvajlerů : 180 psů/ 185 fen
Porovnáme-li počty zapsaných štěňat za dobu pěti let, tak je zřejmé, že stav se
ustálil na počtu okolo 360.
2011
zapsáno 365 180/185
uhynulo: 3 3/0
počet importů: 1

2009
zapsáno 399 191/208
uhynulo: 4 1/3
počet importů: 9

2007
zapsáno 356 178/178
uhynulo: 9 6/3
počet importů: 16

2010
zapsáno 354 166/188
uhynulo: 4 2/2
počet importů: 1

2008
zapsáno 364 195/169
uhynulo: 8 6/2
počet importů: 8

Celkem 1838
Průměr je 367 štěňat

V roce 2011 bylo nakryto 83 fen, z nichž 14 nezabřezlo - 5 fen opakovaně.
4 feny porodily jen mrtvá štěňata.
Málopočetné vrhy (4 a méně) .
3x
4 štěnata
1x
3 štěňata
4x
2 štěňata
Ve dvou případech to bylo u rodičů z příbuzenské plemenitby.
V chovu působí 41 plemeníků, z nichž někteří nebyli dosud využiti ke krytí.
Zahraničních krytí bylo 14.
Byl uspořádán Svod plemeníků v Chrudimi, téměř bez zájmu majitelů fen.
Bonitace byly uspořádány 2 na jaře, 2 na podzim.
Praha
32
Štěpánov 24
dohromady 56 bonitací
Povolené přebonitace po splnění podmínek byly 3 - účast 1.
Ve stejných termínech proběhly i Svody mladých.
Praha
41
Štěpánov 24
dohromady svodů 65 (dva jedici v průběhu svodu odstoupili).

zadané známky Praha

zadané známkyŠtěpánov

3- 6%
4 6%
5- 22%
6- 34%
7- 25%
8- 6%
vyř.1 fena

3- 0%
4- 0%
5- 68%
6- 16%
7- 8%
8- 4%
nezař,1 fena

Za pomoci členů bylo natočeno video „Vzor provádění bonitace RTW“,
které shlédlo více než 1000 lidí.Všem zúčastněným ještě jednou děkuji.
V poslední době se množí telefonáty od zájemců o štěňata s výhradami ke
způsobu odchovu štěňat.
Údajně jsou často nevyhovující hygienické podmínky a socializace štěňat.
Nejsou to oficiální stížnosti, proto zde nikoho nejmenuji.Vyhrazuji si ale právo
namátkových kontrol kteréhokoliv z vrhů tak, jak uvádí Zápisní řád v článku X
odstavec 3:
UPCH je oprávněn provést namátkovou kontrolu kteréhokoliv vrhu na
území ČR.
Aby taková kontrola byla účinná a splnila i smysl namátkové kontroly požaduji,
aby bylo upřesněno v Záp.řádu, že je to kontrola namátková-neohlášená.
Samozřejmě s rizikem, že chovatel není zastižen.Aby i v nepřítomnosti
chovatele bylo možno v doprovodu ostatních členů rodiny kontrolu vykonat.
Řád ochrany zvířat při chovu psů:
Chovatel je povinen udržovat co nejlepší úroveň chovu psů. Je povinen psům
zajistit odpovídající ustájení, krmení, ošetřování a zejména socializaci
prostřednictvím kontaktu s lidmi, jinými psy, jiným prostředím. Měl by mít
v držení pouze takový počet psů, o které je schopen se řádně starat, zajistit jim
individuální péči a dostatek pohybu. Starým a nemocným psům musí zajistit
zvýšenou péči a pozornost, stejně tak březím a kojícím fenám a štěňatům. Pro
chov a držení psů je nutné vytvořit podmínky v souladu s platnou legislativou
Psi mají k dispozici tato zařízení:
Vhodný box, vyhrazené místo na ochranu před nepříznivými vlivy počasí, místo
na spaní, vybavení pro dodávku pitné vody. V chovatelských zařízeních, kde je
ustájeno více jedinců se musí zřídit porodní boxy a oddělená místa pro kojící
feny se štěňaty. V těchto místech je nutno zajistit teplotu 25 - 30ºC pro malá
štěňata, která dosud nemají termoregulaci. Místo musí být světlé (denní světlo),
čisté, suché a bez průvanu. Fena musí mít k dispozici porodní bednu, která
umožňuje bezproblémový odchov štěňat. Rozměry se řídí velikostí plemene.

Bedna musí být opatřena vhodným, snadno dezinfikovatelným a čistitelným
povrchem a snadno měnitelnou podestýlkou (látka, sláma,…). Fena musí mít
dostatek místa na ležení. Boky porodní bedny je vhodné opatřit zarážkou (podle
velikosti štěňat), pod kterou se mohou štěňata schovat a ochránit se tak proti
zalehnutí fenou.

Koncem roku skončil ve funkci OPCH Hynek Procházka.Celkově mohu
hodnotit jeho práci dobře, menší problémy se vyskytly při řešení věci, kde je
nutné znát dokonale řády.
Chtěla bych mu za dlouholetou práci pro klub poděkovat.
I ostatní OPCH fungují bez problémů, dokumentaci k vrhům vedou bez závad,
nemám žádné stížnosti na jejich práci.
I jim děkuji za práci, kterou zdarma pro ostatní členy RKČR vykonávají ve
svém volném čase .
Vítková Olga
Na závěr pár slov k zamyšlení
.

Jsem členkou předsednictva, které bylo nazváno arogantním, vysmívající se
členům, neschopným poděkovat závodníkům za výsledky.
Členkou předsednictva, které prý není schopné nominovat závodníky tak, aby
účast pro tyto nebyla dobře placenou dovolenou.
Když jsem veřejně poděkovala odcházejícímu oblastnímu poradci chovu, přišel
předsedovi mail od členky, jakým že to právem ta paní Vítková si dovoluje
děkovat, má snad pan poradce kulaté narozeniny?
A proč děkuje jen jemu a ne jiným?
Řešilo se, že nikdo nepoděkoval závodnici, která se zúčastnila soukromě
závodu.
Při vší úctě, nejvíc křičí ti, kteří v minulosti byli také v předsednictvu a nikdy
nikomu neděkovali.Nebo se mýlím?
Nepamatuji, že by se dočkali díků paní a pánové:
Pícha,Růženec,Švancara,
Procházkovi ml.a st., Flašárovi, Karbanovi,Procházková, Macků, Kršková,
Lužná a mnoho dalších.
Jmenovitě v návrhu na schůzi uvádět psa a jeho majitelku jako příklad
neúspěchu s výsledkem uspokojivě s 228 body a na druhé straně vynášet výkon
s 233 body a výkon diskvalifikovaného závodníka?

Já myslela, že uspokojivý výkon kdekoho uspokojí a není třeba majitelku
trápit, když o psa přišla druhý den po vyhraném závodě IPO 3.
Vinou zhoubného nádoru, který plíživě, nepozorovaně rostl a psa nakonec
zahubil.
Zamysleme se prosím, než kategoricky někoho označíme arogantním , jestli
jsme spravedliví.
Je velmi málo lidí, kteří se tak angažovali a na svůj úkor pracovali.A
myslím, že se sluší poděkovat.Poděkovat každému, za sebemenší práci pro
jiné.
Děkuji za pozornost
Vítková

