Kontrola v chovu Renaty Tvrdé, CHS Randy Dog
Dne 29.12.2015 oznámila chovatelka hlavní poradkyni chovu, že její pes tervuerena Sorbo
Randy Dog nakryl fenu tervuerena Ischa Dog Arabat. V oznámení uváděla, že Ischa hárala
v srpnu a hárá po 10-ti měsících, proto hárání nečekala a nevšimla si ho. Fena se prý jako
háravá nechovala.
Dne 18.02.2016 oznámila chovatelka rovněž hlavní poradkyni chovu, že je fena Ischa Dog
Arabat březí s tím, že jí po vrhu bude kastrovat.
Dle webu chovatelky byla feně Ischa Dog Arabat potvrzená březost dne 30.01.2016 a
porodila dne 27.02.2016 blíže nejistý počet štěňat (v novinkách na webu uvedeno 1 pes + 6
fen; na stránce štěňat 1 pes +5 fen). Porod nebyl klubu oznámen.
Chovatelka nijak nežádala o možnost vydat rodokmeny pro štěňata, což by stejně vzhledem
k porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání (minimální a maximální věk pro reprodukci)
nebylo možné. Pes Sorbo Randy Dog není uchovněn, ani rentgenován a v době údajného
krytí neplnil podmínku minimálního zákonného věku. Fena Ischa Dog Arabat je chovná fena
po skončení chovnosti a ve věku 10-ti let. Chovnost feně skončila již v roce 2011 po druhém
císařském řezu. Celkem fena odchovala tři vrhy: první vrh ve dvou letech věku, 7 štěňat;
druhý vrh ve čtyřech letech, 3 štěňata císařským řezem, třetí vrh v 5,5 letech, 3 štěňata
císařským řezem, přežilo jediné.
Chovatelka dále plánovaně kryla dne 27.+29.12.2015 svojí chovnou fenu groenendaela Gabu
Deabei psem Ayers Rock Groenoir. Štěňata se narodila dne 26.02.2016 v počtu 4 psů a 6 fen
(dle vyjádření chovatelky posléze 3 štěňata uhynula).
Z důvodu, že v jedné domácnosti odchovává prakticky ve stejnou dobu kryté a narozené
vrhy, jeden s PP a jeden bez PP, s přihlédnutím k faktu, že se za poslední leta jedná o
několikanásobné opakované hlášené nechtěné krytí u stejného chovatele a s podezřením, že
je poměrně nepravděpodobné, aby fena Ischa Dog Arabat byla matkou hlášeného bezPP
vrhu, se Chovatelská komise KCHBO jednomyslně usnesla na kontrole chovu.
Kontrola chovu proběhla dne 01.03.2016, kontrolu provedla členka CHK Iva Baráková a
předseda revizní komise pan Martin Starec.
Během kontroly byly zjištěno:
Štěňata groenendaelů, která by měla pocházet z vrhu Gaby x Ayerse byla podložena pod
fenou Madelain Dog Arabat. Štěňata tervuerenů bez PP byla podložena u chovné feny Gaby
(4ks) a u Madelain Dog Arabat (2ks).
Chovatelka tvrdila, že Ischa se o štěňata nestará, tak je podložila Madelain s falešnou
březostí.
Při osobní kontrole však fena Ischa nejeví žádné známky porodu, na rozdíl od feny Madelain.
Při konfrontaci s tímto zjištěním přiznává chovatelka, že Ischa skutečně nerodila a tervuereni
jsou potomci chovné feny Madelain Dog Arabat, údajně neúmyslně nakryté chovným psem
Jeremiasem Nobby Rock a následně překryté psem Sorbo Randy Dog.

Podrobně viz zápisy z kontroly.
CHK o celém stavu informovala výbor klubu.
CHK a výbor se usnesly podat návrh na Kárné řízení s chovatelkou a dále vzhledem
k nepravdivému informování ze strany chovatelky kdo co kryl a vzhledem k tomu, že štěňata
Groenendaela nebyla u udávané matky, kde naopak byla štěňata údajně původem od druhé
feny, nařídit DNA ověření původu u štěňat z vrhu V.
Dále podala vysvětlení majitelka psa Jeremias Nobby Rock paní Čiperová. Tato uvádí, že
skutečně na návštěvě u paní Tvrdé byli i se svými psy, při příjezdu jim paní Tvrdá měla
oznámit, že její pes Sorbo Randy Dog neplánovaně překryl fenu Ischa Dog Arabat. Následně
je ujistila, že feny jsou bezpečně zavřené v kotcích a návštěva může nechat psy na dvoře.
Přesto při náhodné kontrole psů zjistila paní Čiperová, že její pes Jeremias Nobby Rock je
svázaný s fenou Ischa Dog Arabat, která se dostala z kotců. Krytí feny Madelain Dog Arabat
popírá.
Z důvodu tohoto rozporu byly nařízeny DNA testy i pro vrh tervuerenů.
Chovatelka byla informována doporučenými dopisy.

