KONTROLA CHOVU
(zkrácený souhrn, originál k dispozici u HPCH)
CHS RANDY DOG, Renáta Tvrdá
Důvod kontroly:
Ţádost chovatelky Renáty Tvrdé, nesouhlas se závěry kontroly vrhu ohledně zablešení štěňat
Kontrola byla provedena na náklady chovatelky
Průběh kontroly:
Chovatelka sama zaţádala o kontrolu. Tato byla provedena dne 06.08.2004, zahájena v 19:30, na adrese
Kotopeky 4
Nález:
Ustájení
Štěňata mají k dispozici 2 kotce v maštali o rozměrech cca 2*2m, podestýlka sláma. Dospělí psi mají k dispozici
kotce cca 2*3 m ve zděné budově, podestýlkou je rovněţ sláma.
Krmení
Granulované, Acana
Hygiena
Problematická – psi i štěňátka se volně pohybují po nezpevněném dvoře, na dvoře je mnoţství kaluţí s obsahem
močůvky, štěňátka pijí z těchto kaluţí, hrají si v nich a uléhají do nich
Kontrola dokladů
Zkontrolovány očkovací průkazy – v pořádku
Chování psů
Sociální, přátelští, vyrovnaní
Kontrola dospělých psů
Bonna Randy Dog – 5ti letá fena tervuerena, matka vrhu
Bianca Randy Dog – 5-ti letá fena tervuerena, matka druhého vrhu
Bay´Snaid Rudolfovská skála – 15-ti měsíční pes tervuerena
Endy ze Svobodného dvora – 2 letý pes malinoise
Všichni psi jsou ve správné tělesné a zdravotní kondici, chování přítelské, tervuereni jsou v línání
Kontrola vrhů
Vrh D – uţ pouze 1 štěně (ostatní u nových majitelů), 9 týdnů staré, tělesná i zdravotní kondice a chování
v pořádku
Vrh E – 6 štěňat, 7 týdnů starých, tělesná i zdravotní kondice a chování v pořádku
Závěr
U štěňat nalezeny cca 2-3 blechy na kaţdém + výkaly po blechách, u dospělých psů bez nálezu
Opatření:
Výbor klubu jednomyslně doporučuje toto opatření:
Vzhledem k velmi problematické hygieně nevydat chovatelce další krycí listy a nepovolit další krytí, dokud
neprokáţe, ţe má potřebné zázemí pro odchov štěňat (zejména tedy vyhovující prostranství pro jejich ustájení a
denní výběh, splňující základní poţadavky na hygienu). Před povolením dalšího krytí si chovatelka musí vyţádat
na vlastní náklady minimálně dvoučlennou kontrolu (min. 1 osoba musí být členem chovatelské komise nebo
výboru), která zkontroluje a zdokumentuje (foto nebo kamera) prostředí k chovu a odchovu štěňátek.

