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§1 Základní všeobecná ustanovení
1. Počátek působnosti
Tato pravidla chovu byla naposledy změněna rozhodnutím hlavních poradců ADRK na
schůzi z 20. dubna 2002 a v této formě jsou platné od 1. července 2002. Nahrazují
všechna dosavadní znění tohoto ustanovení
2. Výjimky
V každém případě může hlavní předseda ADRK v jednotlivých případech k vyvarování
se nespravedlivé tvrdosti rozhodnout o kynologických smysluplných výjimkách ADRK.
Obzvláště může hlavní poradce chovu ve spolupráci s chovatelským výborem ADRK
navrhnout hlavnímu předsedovi výjimečná pravidla.
3. Uveřejnění
Oznámení popř. změny podle tohoto ustanovení mají být v klubovém časopise
"Rottweiler"zveřejněny. Toto oznámení nemá žádný odkladný účinek a má jen ohlašovací
význam.
4. ADRK -VDH - FCI
Mezinárodní chovatelské předpisy Féderation Cynologique Internationale (FCI) a
ustanovení chovu Svazu pro německou kynologii v. v. sídlo Dortmund (VDH) platí také
pro Všeobecný německý rottweiler klub sídlo Minden (ADRK) takže ADRK žádná jiná
širší pravidla v jeho ustanoveních nemá, ani předseda ADRK žádná jiná pravidla
nestanoví
§2 Opatření pro zachování a rozvoj plemene
1. Mezinárodní výstavy (CACIB) VDH
2. Všeobecné výstavy
3. Speciální výstavy - termíny nemají kolidovat s termíny všeobecných a mezinárodních
výstav VDH. Návrhy na ochranu termínů se podávají přes příslušné zemské skupiny na
plemenné knihy. Provedení zabezpečuje plán výstav ADRK.
4. Zkoušky chovné způsobilosti (blíže ZTP- ustanovení)
5. Bonitace (viz. Körordung)
6. Zkoušky z výkonu německého mistrovství a mezinárodního mistrovství. Platí ustanovení
AZ v níže uvedeném zkušebním ustanovení VDH, tak jako v dodatku směrnice ADRK
7. Kniha chovu, kniha výkonu - blíže viz širší ustanovení tohoto řádu
§3 Chovatel a právo chovu (prodej nakryté chovné feny, nájem chovu)
Chovatelem rottweilera je zásadně majitel feny v den krytí. Rozhodující je zápis majitele v
rodokmenu v den krytí. U těchto zásad jsou možné jen dvě výjimky:
1. Prodej kryté feny (vzorová smlouva viz dodatek). Při prodeji kryté feny může prodávající
své chovatelské právo smlouvou převézt na kupujícího. Tuto dohodu je nutno nejpozději
do 10- ti dnů před vrhem sdělit doporučeným dopisem na místo plemenné knihy, v jiném
případě platí předešlý vlastník jako chovatel. Jako podklady pro postoupení
chovatelského práva je třeba zaslat na plemennou knihu:
a) náležitou smlouvu
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b) rodokmen nakryté prodané feny
c) kopie povolení ke krytí
2. Nájem chovu (vzorová smlouva viz dodatek)
Nájem chovné feny k chovatelským účelům je dovolen. Při dojednání krytí je nutno brát
zřetel na: Právo chovu z Bernu 1979. Při propůjčení, či pronájmu chovné feny k
chovatelským účelům přicházejí k použití pravidla chovu 1935. Pro použití k tomuto
účelu se vyžaduje vzorová smlouva. Nájemce feny je uznám jako chovatel očekávaného
vrhu, když mezi všemi vlastníky a nájemci je uzavřena smlouva, která musí být
schválená před aktem krytí na místě chovné knihy. Originál rodokmenu s oznámkovanou
doporučenou zpětnou obálkou společně se žádostí zašle nájemce chovu na hlavní
obchodní jednatelství. Fena musí být nejpozději ode dne porodu až do odkojení vrhu (8
týdnu po vrhu) prokazatelně pod stálým dozorem nájemníka. Poradce chovu se má o tom
přesvědčit, zda tyto povinnosti jsou plněny a potvrdit správnost na listě o hlášení vrhu.
Nájemce a pronajímatel mají dotyčná dojednání svědomitě vyplnit. Je nepřípustné při
pronájmu feny požadovat, aby štěňata nesly název chovatelské stanice matky.
§4 Ochranný název chovatelské stanice
1. Žádost
Zapsání vrhu může nastat jen na chráněném názvu chovatelské stanice. Název chráněné
chovatelské stanice se žádá u hlavního obchodního jednatelství ADRK.
Bez předepsaného vzoru při oznámení tří názvu přičemž nejvíce žádaný název je
podtržen. Je třeba se vyvarovat názvům, které jsou dlouhé a které nejsou používány v
běžné řeči. Plemenná kniha může toto odmítnout a rozhodnout také o tom zda žádané
názvy již nemohou být zaměněny s názvy chovatelských stanic. Proto musí chovatel také
podávat zodpovědně 3 návrhy názvu. Žádost o ochranný název je ve sdělovacím listě
zveřejněn. Ochrana názvu bude účinná po uplynutí odvolávací doby, zaplacení poplatku,
prohlídce a schválení chovného a odchovného místa po úspěšném zúčastnění ve dvou
školících seminářích tak jako po písemném potvrzení od ADRK hlavního obchodního
jednatelství ADRK. Teprve potom je právní postavení chovatele dosaženo, Fena smí být
kryta a kniha chovu je otevřena pro zapsání vrhu pro nového chovatele. Při odmítnutí
nenásleduje žádné zdůvodnění. Proti rozhodnutí není možný žádný protest. Žadatel musí
být členem ADRK a musí mít nejméně 18 let. Název chovatelské stanice, který je nebo
by byla příbuzná mimo FCI nebo VDH nesmí být v ADRK zažádán. Při zveřejnění
pochybení může být název chovatelské stanice odejmut.
2. Školící seminář
Chovatelskou stanice smí nový chovatel převzít, až se úspěšně zúčastní dvou školících
seminářů v oblasti chovu a držení psa. Je jedno, zda ve své nebo jiné oblastní skupině.
3. Prohlídka chovných míst
Ochranný název stanice bude poskytnut, až když příslušný zemský poradce chovu popř.
jeho představený prohlídne budoucí chovatelské místo a promluví s novým chovatelem.
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4. Chovatelská ustanovení
V průběhu potvrzení ochranného názvu stanice se žadatel zavazuje k osvojení platných
chovatelských ustanovení. S dosažením ochranného názvu stanice se chovatel zavazuje
chovatelská ustanovení ADRK dodržovat a všechny od něho odchované rottweilery
nechat zapsat do plemenné knihy dané rasy.
5. Převedení názvu chovatele
Je přípustné jen cestou dědičnosti. Každý chovatel je povinen sdělit plemenné knize
změnu adresy, aby se vyvaroval právním škodám. Jako změna adresy platí také změna
jména např. při svatbě.
6. Zánik a uzavření názvu chovatelské stanice
Při smrti chovatele zaniká pro něho chráněný název, pokud dědic nezažádá o další vedení
názvu chovatelské stanice u plemenné knihy. Toto se musí provést v době během 5- ti let.
Jestliže během této doby nenastoupil dědic, pak zaniká název chovatelské stanice s
konečnou platností. Jako časový bod zániku platí den úmrtí chovatele. Název chovatelské
stanice pro chovatele, který během posledních 10- ti let nic neodchoval, může vedení
plemenné knihy název ukončit. Dále může být název ukončen, když chovatel je odsouzen
a s ADRK na doživotí vyloučen. Rozsudek musí zánik názvů chovatelské stanice
obsahovat písemně jména chovatelských stanic chovatelů, kteří k vůli nepřípustnosti v
chovu byli potrestáni mohou byt uzavřena. Uzavření plemenné knihy uzavírá vždy také
název chovatelské stanice. Chovatelská stanice, která dle místních podmínek nezaručuje
bezpečnost životního prostředí, čistotu nebo oprávněné držení zvířat podle ADRKVDH měřítek, může být na čas nebo natrvalo přes ADRK představenstvo uzavřena.
7. Ochranná doba
Při zřeknutí, úmrtí majitele nebo jiném dlouhodobém zániku názvu chovatelské stanice
může být znovu zadán jen se schválením ADRK.
8. Vedení dat
Místo plemenné knihy je povinno vést o všech chráněných názvech chovatelských
stanic záznamy a tyto zveřejnit v chovné knize. Názvy chovatelských stanic v chovném
roce, jsou s údaji vlastníků a jejich plnou adresou zveřejněny.
§5 Místo chovu
1. Základní předpoklady
Držení a krmení psa musí být správné. Pro chovné psy a štěňata musí být přinejmenším
zajištěno velice dobré dodržování psince, humánní zacházení a poskytnutí volného
výběhu jsou základním předpoklady. Vzdálenost mezi místem chovu a bytu nesmí
překročit 5 km.
2. Prohlídky a přejímky míst chovu
Prohlídky míst chovu a jejich přejímání provádí ustanovený obvodní poradce chovu popř.
předseda chovatelského obvodu mimo jiné při žádosti o název chovatelské stanice a při
změnách místa z jednoho do druhého obvodu při změně chovného místa uvnitř obvodu a
při přerušení chovu delším než 5 let. Místo chovu musí odpovídat v té době platným
ustanovením o ochraně zvířat.
3. Náklady
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Náklady, které vzniknou při prohlídkách a chovatelských seminářích nese žadatel.
4. Výhradní místa vrhu a odchovu
Pro každou chovatelskou stanici je povoleno jen jedno místo odchovu. Tato převzatá a
schválená místa chovu jsou výhradní místa vrhu a odchovu. Výjimky upravuje §6 č. 1
§6 Chovatelská stanice (psinec) - společenství chovu (ZG)
1. Místa chovu
U psince a společenství chovu může chovatelský partner zažádat o další místo chovu a
může být schváleno. Maximálně jsou pro psinec celkově dovolena dvě místa chovu. Tato
převzata a schválená místa jsou výhradními místy vrhu a odchovu. K povšimnutí je:
kompletní, nebo také jen částečné přeložení uvnitř schválených vrhových či chovných
společenství není zásadně povoleno, tedy také ne v rámci psince (chovného společenství)
od krytí fen až do konečného odběru.

chov

2. Bydliště držitelů chovatelských stanic
Společenství chovu je zásadně dovoleno jen členům ADRK, kteří své první sídlo mají v
působící oblasti ADRK. Členové ADRK, kteří bydlí také v zahraničí a jsou spolumajiteli
chráněného psince se musí držet výhradně chovatelských řádů ADRK a nesmí žádný
Rottweilerů provozovat v zahraničí. K podpisu je oprávněna jen v ADRK jmenovaná
osoba, která je v první řadě zodpovědná.

§7 Chovatelské postupy
Ve vedených záznamech chovu jsou použity poznatky vědeckého výzkumu a praktické
zkušenosti chovatelského svazu.
1. Příbuzenský chov
Je chov založený na úzkém pokrevním příbuzenstvu, ve kterém musí být zastoupen
nejméně jeden předek na otcově či matčině straně. Příbuzenský chov je příbuzenská
plemenitba, přičemž pojem příbuzenství je ohraničen na prvních šest řad předků.
a) Nejužší příbuzenský chov jsou páření mezi příbuznými prvního stupně např. mezi
rodiči a dětmi a páření mezi sourozenci. Úzký příbuzenský chov je chovatelský postup,
který může pak vést k úspěchům, jestliže chovní partneři mají všechny žádoucí
vlastnosti téměř homozygotní, Toto je při chovu psů jen řídký nebo spíše výjimečný
případ, který může dovolit pokusy o nejužší příbuzenský chov jen takovým
chovatelům kteří dávají absolutní záruku pro to, že pří chybných případech za dodržení
zákonných předpisů pro ochranu zvířat produkty chovu odstraní. Pro provedení
nejužšího příbuzenského krytí v pokusu je nutno před krycím aktem získat schválení
od hlavního poradce chovu, který o tom rozhodne po pečlivém uvážení. Chovatelský
výbor je třeba o tomto informovat, rozhodnutí má konečnou platnost a je pro chovatele
závazné. Schválení hlavního poradce chovu musí předcházet páření mezi rodiči a
dětmi a sourozenci. Schválení hlavního poradce chovu k provedení chovatelského
pokusu o nejužší příbuzenskou plemenitbu vyžaduje, aby on sám nebo jim pověřený
poradce chovu vrh a vývoj z tohoto vrhu kontroloval. Výsledek zjištění je třeba shrnut
a založit v knize chovu.
b) Úzký příbuzenský chov je páření mezi příbuznými 2. a 3. stupně v přímé nebo vedlejší
linii např. mezi polo sourozenci, prarodiči a vnuky, tetami a synovci, strýci a neteřemi,
sestřenicemi.
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c) Širší příbuzenský chov je páření mezi příbuznými 4-6 stupně.
2. Liniový chov
Je zeslabený příbuzenský chov, při němž se chovná zvířata v rámci úzkého nebo širšího
příbuzenstva pečlivě vybírají podle jejich tělesných či duševních znaků a jejich chov
vede k dosažení výchozího typu.
3. Vzdálený liniový chov
Je páření zvířat stejné rasy, která vzájemně nejsou příbuzná
§8 Hodnota chovu (chovné třídy)
Hodnota chovu psů se odvozuje od jejich předků a podle předpokládaných potomků.
1. K chovu připuštění rottweileři, jsou všichni v chovné knize ADRK zapsaní rottweileři,
kteří mají ADRK stanovenou zkoušku chovné způsobilosti podle směrnice pro zkoušky
chovné způsobilosti (ZTP) a pro které není chovná kniha uzavřena.
2. K chovu doporučení rottweileři jsou vybíráni bonitací výběrového chovu. Do výběrového
chovu jsou připuštěni rottweileři, kteří splnili podmínky bonitace výběrového chovu a
pro které není zavřena kniha chovu ani kniha výběrového chovu (další viz směrnice pro
výběrový chov).
3. Stupnice chovu
Výběrový a
výkonnostní chov

KLZ rodiče jsou z výběrového chovu a prarodiče mají známku z
výcviku.

Výběrový chov

KZ

oba rodiče jsou z výběrového chovu

Výkonnostní chov

LZ

rodiče a prarodiče mají známku z výcviku

Pracovní chov

GZ

rodiče mají známky z výcviku

Jednoduchý chov

EZ

jen jeden z rodičů má známku z výcviku.

Rozhodující je stav v den krytí
§9 Známky z výcviku.
Uznání známek z výcviku v rámci sportovních zkoušek u ADRK předpokládá platnou
nabídku zkoušek (termínů popř. náhradní termín) jednoho od ADRK uznaného svazu.
Známky z výcviku ve smyslu tohoto chovatelského řádu jsou VPG 1-3 a IPO 1-3. Pokud
byly zadány u jednoho AZG členského svazu nebo u jednoho od ADRK k udělení těchto
známek z výcviku uznaného svazu a uznaného soudce z výkonu. Známka VPG A neplatí
jako známka z výcviku ve smyslu chovatelského řádu. V jednotlivých případech mohou být
další známky uznány jako kynologicky smysluplné výjimky k vyvarování nespravedlivé
tvrdosti u hlavního předsedy ADRK.
§10 Požadavky na chovná zvířata (všeobecně HD, ED, RTG)
1. Všeobecně
Každý chovatel se musí snažit získat pro svůj chov co nejlepší zvířata. Obzvláště je nutné
dbát na následující vlastnosti:
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Jednoznačné rodové znaky zdraví a životní sílu vytrvalost, upotřebitelnost, vitalitu, úplný
nůžkový skus, pevnou konstituci, dobré nervy a pevnou povahu, sebejistotu, pro
plemeno požadované pudové vlohy. Kyčelní a loketní dysplasie jsou projevy
degenerace, které mohou významně snížit upotřebitelnost. Protože jsou dědičné každý
chovatel by si měl být vědom své zodpovědnosti a brát jako samozřejmou povinnost
připustit k chovu jen zvířata zdravá s dobře vyvinutými tělesnými klouby.
2. Rentgenové snímky/oprávněná rentgenová místa
a) Oprávněné instituce a veterináři
Rentgenové snímky dysplasie kyčelního kloubu (HD) a loketního kloubu- ED smějí
pořizovat pouze od ADRK uznávaní vet. lékaři, rentgenologové, kteří proto od ADRK
vlastní povolení. Příslušné instituce pro RTG vyšetření seznamem a veterinární lékaři
jsou v rottweiler klubu zveřejněni a průběžně doplňovány. Dobrozdání a RTG snímek
budou jen tehdy uznány, když budou z některé ADRK uznané centrály vyhodnoceny a
posudek bude předložen ADRK.
b) Výsledky šetření se sdělí centrále ADRK, pro RTG vyhodnocování. RTG snímky a
jejich výsledky se vyhodnocují v ADRK pověřené centrále.
c) Odborné posudky
Odborné posudky se mohou vyžádat se souhlasem hlavního předsedy ADRK v
pověřené centrále pro vyhodnocování RTG snímků.
d) Zápis do průkazu původu
Výsledky HD a ED uznané ADRK z ústředního místa vyhotovené popř. z ústředního
místa celkového posouzení jsou zaneseny do průkazu původu a do plemenné knihy
ADRK - hlavní obchodní místo ADRK. Při pochybnostech na originálu rtg. snímku je
předseda oprávněn za spoluúčasti chovatelského výboru vrchní dobrozdání bez udáni
důvodu opravit.
3. HD = dysplazie kyčelního kloubu
Pro připuštění rottweilera ke zkoušce chovné způsobilosti platí ohledně kyčelního kloubu
(HD) následující ustanovení. Výsledek RTG je uznán, když byl pes ke dni RTG vyšetření
nejméně 15 měsíců starý. Posudek HD se vyjadřuje takto:
ADRK

HD-POPIS

POSOUZENÍ CHOVU

VHD

FCI

HD-

Prostý dysplazie (negativní)

chovně a výběrově způsobilý

HD 0

A1I2

HD+/-

Přechod. forma

chovně a výběrově způsobilý

HD 1

B1I2

HD+

Lehký

chovně způsobilý

HD 2

C1I2

HD++

Střední

chov zakázán

HD 3

D1I2

HD+++ Těžký

chov zakázán

HD 4

E1I2

HD0

nezpůsobilý k chovu

Vyšetření chybí

Poznámka: podle rozpisu dle FCI popisuje první číslice levý a druhá číslice pravý kyčelní kloub.

4. ED Dysplazie loketního kloubu
Od 1. srpna 1996 se musí s kyčlemi současně rentgenovat oba loketní klouby v natažené
a ohnuté poloze. Platí stejná věková ustanovení jako pro rtg. kyčelních kloubů. Výsledek
posouzení loketních kloubů ADRK pověřená centrála vyjadřuje takto:
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ADRK ED popis

Artrosa

Posouzení chovu

ED -

bez nálezu

volná

chovně a výběrově způsobilý

ED +/-

přechodná forma

přechodná forma chovně a výběrově způsobilý

ED +

lehký

stupeň1=I

chovně a výběrově způsobilý

ED ++

střední

stupeň2=II.

chovně a výběrově způsobilý

stupeň3=III.

chov zakázán

ED +++ těžký
ED 0

vyšetření chybí

nezpůsobilý k chovu

Před poslední změnou chovatelského řádu podmínění chovné způsobilosti ve vztahu k
dysplazii kyčelních a loketních kloubů zůstává zachováno (pokud nebude stanoveno nic
jiného) nebo nadřízený orgán ustanovení nepředepíše něco jiného.
§11 Seznam rottweilerů nepřipuštěných k chovu
1. Všeobecně
K chovu nepřipuštění rottweileři mají nedostatky, které neodpovídají charakteristice
plemene, nebo které silně snižují jejich upotřebitelnost.
2. Účel seznamu
Nedědí se jen přednosti rodičů, nýbrž také jejich chyby. Proto musí být rottweileři se
zjištěnými vážnými chybami z chovu vyřazeni. Odpovídá to základním znalostem
vědy o dědičnosti, že rottweiler se zjištěnými chybami se považuje za nositele
těchto vad, který při nejmenším z části špatné vlohy na své potomky přenáší. Z chovu
mohou být vyřazeni také rottweileři, kteří takové vady nesou recesivně.
3. Následky
Pokud z nějakých důvodů přesto potomci rottweilerů, kteří jsou z chovu vyřazeni
vzejdou, nemohou být zanesení do knihy chovu a taky ne tehdy, jestliže byl zákaz v
chovu dán jednomu z rodičů.
4. Vedení
Seznamy rottweilerů vyřazených z chovu jsou vedeny v místě knihy chovu. Jsou součástí
knihy chovu a v ní zůstávají. Pro psa, který je tam veden zůstává platné stanovené
ohodnocení.
§12 Nejnižší a nejvyšší stáří pro chovná zvířata
1. Hranice dne krytí
Rozhodující pro dodržení nejnižšího a nejvyššího stáří je datum prvního krytí
2. Nejnižší stáří
Nejnižší stáří pro chovné využití je k časovému okamžiku krycího aktu pro fenky 20
měsíců a pro samce 24 měsíců.
3. Nejvyšší stáří
Fenky s dokončením 9 roku života, a samci s dokončením 10 roku se vyřazují s chovu.
§13 Četnost využití psů pro krytí
Jeden samec nesmí krýt více jak
- dvě fenky během kalendářního týdne (po až ne)
- 40 fen v 1 kalendářním roce
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§14 Ochranné lhůty pro feny
1. Základní pravidlo
V souladu s chovatelským řádem VDH smějí mít feny jednou v kalendářním roce pouze
jeden vrh
2. Ochranné lhůty
1 až 2 štěňata opětovné krytí ihned možné. Okamžité opětovné krytí je však možné
maximálně pro tři vrhy ve dvou kalendářních letech. Toto pravidlo je
proto výjimkou v základním pravidle: jen jeden vrh v roce.
3 až 6 štěňat průběžná ochrannou lhůtou je kalendářní rok. Feny jsou před dalším
vrhem v průběhu kalendářního roku chráněny. Opětovné kryti je možné
od 6. 11. roku, na který vrh připadl.
7 až 8 štěňat 12 měsíců ochranná lhůta. Do nového krytí platí 12 měsíců ochranná lhůta
od prvního krytí posledního vrhu feny.
9 až 10 štěňat 18 měsíců ochranná lhůta. Do nového krytí platí 18 měsíců ochranná lhůta
od prvního krytí posledního vrhu feny.
od 11 štěňat 24 měsíců ochranná lhůta do nového krytí platí 24 měsíců ochranná lhůta
od prvního krytí posledního vrhu feny.
3. Výpočet ochranné lhůty.
Rozhodující pro ochrannou lhůtu fen je počet štěňat nahlášených do 14-ti dnů života
ADRK. Časy platí ode dne kryti do dne krytí.
§15 Akt krytí, kniha krytí
1. Volba chovného partnera
Výběr chovného partnera je pro chovatele zásadně svobodný. Je mu však v jeho vlastním
zájmu doporučeno, poradit se před krytím s oblastním poradcem chovu. Pro fenu má
poradce chovu doporučit nejméně 2, pro výběrový chov vhodné psy.
2. Kontrola před krytím
a) Vlastníci fen a psů se musí před krytím přesvědčit že:
- chovní partneři vlastní rodokmen ADRK a mají provedenou zkoušku chovné
způsobilosti.
- pří páření mají oba chovní partneři stanovenou BH zkoušku
- nejméně 1 chovný partner vlastní známku z výcviku (VPG/IPO)
- oba chovní partneři mají DKK a DKL přípustnou k chovu (výjimka §10 č. 3)
- oba partneři mohou prokázat stanovenou BH zkoušku
- jsou k chovu schopnému stáří
- obě chovná zvířata jsou před krytím identifikována kontrolou tetovacích čísel
- případná změna vlastníka je v rodokmenu zanesena a podpisem doložena
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b) Majitel - vlastník, majitel - vlastníci samce ke krytí (plemeníka)
- musí být členem tuzemské ADRK. Je-li majitelem organizace (policie, vojsko, atd.) je
žádoucí členství psovodů v ADRK.
- je/jsou povinni se před krytím přesvědčit o stanovených ochranných lhůtách nakrytých fen
- má/mají prohlédnout povolení ke krytí feny a vyplnit krycí list společně s vlastníkem feny
c) nájem chovu
Je-li více majitelů feny, je třeba vždy uzavřít smlouvu o nájmu chovu s ostatními majiteli.
viz. také další výklad o nájmu chovu v chovatelském řádu.
d) zahraniční fena
- o zahraniční fenu se jedná, když nepochází z ADRK
- je výlučně zahraničním majetkem
- je v zahraničí bez svého německého majitele (spolumajitele)
Vlastník krycího psa se musí při plánovaném krytí s fenou ze zahraničí přesvědčit
nahlédnutím do průkazu původu přesvědčit o tom, že fena má průkaz původu, který je
uznán FCI a doklad země původu o způsobilosti k chovu. Fena ze zahraničí smí být krytá
jen když vlastník feny nemá žádné sídlo oblasti působnosti ADRK.
Kopie rodokmenu feny s krycím listem vlastníka samce se musí doručit do ADRK. Z kopie
rodokmenu musí vyplývat vlastnický poměr a adresa vlastníka feny.
e) zahraniční pes
- o zahraničního psa se jedná, když nepochází z ADRK
- je výlučně zahraničním majetkem
- je v zahraničí bez svého německého majitele (spoluvlastníka)
f) umělé oplodnění
Umělé oplodnění potřebuje předběžné schválení od chovatelského svazu plemene psů,
které může být uděleno jen v souladu s mezinárodními předpisy chovu FCI.
3. Hlášení krytí
Každé krytí a to i fen a psů ze zahraničí se musí hlásit na místo knihy chovu.
Krycí akt je dokonán když samec, třeba jen krátkodobě vnikl do feny. Úplně vyplněný
krycí list, se musí během pěti dnů (poštovní razítko) zaslat na chovnou knihu. U samců
(psů) ze zahraničí se od vlastníka feny vyžádá a zašle ADRK krycí list. Před každým
krycím aktem je třeba písemně vyžádat souhlas HZW. Teprve po písemném udělení
souhlasu se může konat u zahraničních samců krycí akt.
4. Kniha krytí
a) povinnost knihu vést
každý vlastník krycího psa má vést knihu krytí, do které se zapisuje nabytí a odchod
krycích psů s údaji o datu vrhu, číslo knihy chovu,
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tetovací číslo, název a číslo knihy chovu, datum vrhu, datum zkoušky chovné
způsobilosti, výběrovou bonitaci, od nakryté feny a adresu jejího vlastníka, den krytí,
výsledek vrhu.
b) Předložení k nahlédnuti
Kniha kytí se při krytí feny předkládá majitelům. Příslušnému poradci chovu,
hlavnímu poradci chovu nebo vedení klubu se kdykoliv předkládá k nahlédnutí.
§ 16 Hlášení vrhu- (odběr vrhu, první a poslední odběr)
1. Hlášení vrhu
Každý vrh se ihned po narození hlásí příslušnému poradci chovu zemské skupiny za
účelem prohlídky. Tento přidělí poradce chovu /tetovače za účelem prohlídky vrhu. Do
14- ti dnů života štěňat (razítko pošty) je třeba jména štěňat zaslat prostřednictvím hlášení
vrhu na místo knihy chovu a tím vyžádat tetovací čísla. Při zpoždění došlých hlášení
mohou být štěňata do registrů zanesena. Hlášení vrhu se vyplní psacím strojem nebo
hůlkovým písmem do odpovídajícího tiskopisu.
2. Právo poradců chovu na odvolání
Poradce, dozorce chovu má právo při příliš velkém počtu štěňat vznést námitku když to
stav feny vyžaduje viz (rámcová pravidla chovu VDH ). To platí na rok pro jeden vrh
feny. Poradce chovu má při početnějším vrhu podrobně informovat o stavu matky a
štěňat a zaznamenat u nich také váhové údaje. Při prvním vrhu feny se doporučuje v
zájmu zdraví matky a štěňat odchovat jen nejsilnější a nejvitálnější štěňata .
3. Odběr vrhu všeobecně
a) poradci chovu - tetovači jsou povinní při prvním a druhém odběru vrhu zkontrolovat
tetovací číslo chovné feny- při odběru vrhu zaznamená poradce chovů do listů hlášení
vrhu své postřehy o stavu feny, štěňat a místa chovů. Hlášení vrhu bez kontrolního
záznamu a ADRK - razítka, legitimace tetovače ADRK nebudou v knize chovu uznána a
budou vrácena. Jednou za rok je o chovné stanici při odběru vrhů provede analýza.
b) poradce chovu, který je sám chovatelem si nechá svůj vrh převzít z nadřízeného místa
přikázaným poradcem chovu nebo rozhodčím chovu svoje hlášení vrhu potvrdit.
přejímky vrhu se provádět poradci chovu/tetovači, kteří jsou vlastníky či
spoluvlastníky fen nebo psů, případně pokud jsou s majitelem feny nebo krycího psa
příbuzní v první nebo druhé generaci nebo jsou s nimi oddáni nebo sešvagřeni.
d) Při více jak třech chovných fenách je třeba opatřit povolení od správního úřadu na
ochranu zvířat a předložit ho ADRK. Určení poradci chovu mají toto při svých
návštěvách kontrolovat.
4. Prohlídka vrhu - první prohlídka v prvním týdnu života
Vrhy ve svém obvodu má poradce chovu / tetovač na příkaz příslušného LG poradce
chovu v prvním týdnu života zkontrolovat. Pokud se tak nestane není nárok na vystavení
rodokmenu. Provedení prohlídky s příslušným zjištěním a údaji na formuláři prohlídky
vrhu potvrdí poradce chovů /tetovač svým podpisem a razítkem ADRK .
5. Prohlídka vrhu - konečná prohlídka v 8. týdnu života
Druhou prohlídku vrhu ve svém okrsku mají poradci chovu /tetovači provádět na příkaz
LG poradce chovu v osmém týdnu života. Při druhé prohlídce je třeba chovatelem
vyplněné zkontrolovat a správnost a úplnost ověřit a potvrdit podpisem a razítkem
ADRK. Poradce chovu při druhé prohlídce kontroluje provedené ochranné očkování
(nejméně očkování SHPL) a vytiskne tetovacími kleštěmi číslo knihy chovu štěňat do
očkovacího průkazu. V psinci nesmí být žádné nakažlivé onemocnění.
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6. Způsobilost zápisu vrhu
a) Způsobilost zápisu ustanovení tohoto chovatelského řádu je každý v oblasti působnosti
oblasti ADRK chovaný rottweiler v záznamu způsobilosti. Zásadně platí jen uzavřený
záznam vrhu. Záznam vrhu se žádá prostřednictvím hlášení vrhu v místě knihy chovu.
Toto se provede do 14 ti dnů života štěňat. Tento od knihy chovu vyplněný list o hlášení
vrhu chovatele předloží poradci chovu (tetovači) v prvním a osmém týdnu života za
účelem kontroly, nebo tetování štěňat. Provedenou první a druhou přejímku potvrdí
poradce chovu/tetovač svým podpisem a razítkem legitimace.
b) Požadavky zápisu
Vrh se zapíše, jestliže je správnost údajů v hlášení vrhu potvrzena vlastnoručním
podpisem chovatele a poradce chovu. Chybné nebo vědomě zfalšované údaje budou
odmítnuty.
c) Podklady pro zápis
K úplně vyplněnému hlášení vrhu, vlastnoručně podepsanému poradcem chovu se
přikládá rodokmen feny, vlastnický vztah a potvrzení přípustností k chovu (ZTP, nebo
výběrová bonitace). Je-li chovatel součastně majitel krycího psa, pak musí být podepsán
již krycí list, jakož i hlášení vrhu svědkem - členem ADRK. Svědek krytí nesmí být
členem rodiny.
7. Kronika chovatelské stanice
a) Povinnost k vedení. Každý chovatel má vést kroniku chovatelské stanice, ve které jsou
průběžně zaznamenávány: příchod a odchod chovných zvířat, s údajem dne vrhu
jména a číslo knihy chovu, datum zkoušky způsobilosti k chovu, nebo výběrové
bonitace plemeníků použitých krytí a adresa vlastníka, den krytí, den vrhu a výsledek
vrhu, tak jako odchody mladých zvířat prodejem, úmrtí, utracení atd., adresy kupců
mladých zvířat.
b) Předložení k nahlížení
Kronika chovatelské stanice se předkládá k nahlédnutí kdykoliv poradci chovu,
hlavnímu poradci chovu nebo vedení chovu.
§17 Prodej štěňat
Štěňata se nesmí před výslednou konečnou prohlídkou vrhu a před dokončením 8 týdne
života poskytnout. Štěňata musí být zdravá bez hmyzu a pečlivě odčervena, Ochranné
očkování pro štěňata je povinné.
§18 Utracení štěňat s anatomickými vadami.
Chovatel si má bez ohledu na pohlaví ponechat nejsilnější a nejvitálnější, dobře urostlá
štěňata od matky- feny k vlastnímu odchovu. Nezávisle na počtu štěňat vrhu se štěňata s
anatomickými vadami, za dodržení v současnosti platných zákonů o ochraně zvířat ihned
utrácejí.
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§19 Odchov s kojnou
Odchov s kojnou, nebo odchov s umělou výživou je povolen jen když matka fena je
nemocná, anebo uhynula. Stanovený poradce chovu má nemoc anebo smrt matky potvrdit.
Je-li matka také při následujícím vrhu nemocná nesmí být ponechána k dalšímu chovu. V
případě smrti je rodokmen zrušen a odeslán do místa knihy chovu.
§20 Dědičné vady, spojování jedinců s podezřením na dědičně vady, porod císařským řezem,
zatajování vad.
1. Potírání
ADRK je povinen u svých psů objevené dědičné vady zaznamenávat, potírat jejich
rozvoj, neustále je sledovat. Na dotazy VDH o tomto vývoji je podkladem zpráva zaslaná
z knihy chovu. ADRK má pro hodnocení a potírání genetických vad chovatelský výbor.
2. Seznam dědičných vad
Pro tyto účely sestavuje ADRK seznam dědičných vad.
3. Spojování jedinců s dědičně podezřelými vadami.
Spojování jedinců, které vedou k vrhům, v nichž se nacházejí psi s dědičně podezřelými
vadami se nesmí opakovat.
4. Porod císařským řezem
Po dvou porodech císařským řezem jsou feny pro chov nezpůsobilé.
5. Přezkoušení při podezření z nekalého způsobu jednání. Možná manipulace na psu, která
vede k zatajení pevně stanovených vad ve standardu plemene je zapovězena. Při
podezření na takovou manipulaci je předseda ADRK oprávněn psa na náklady vlastníka
nechat přezkoušet. Při nepotvrzení nese náklady ADRK. Bude- li manipulace prokázána
může svaz vyslovit vyloučení psa ze svazu k vůli hrubému porušení svazových
povinností. Toto ustanovení platí také pro všechny, kteří v těchto chovatelských
ustanoveních podnikají.
§21 Kniha chovu a její záznamy

,

1. Všeobecně
Chováni smějí být pouze rottweileři, kteří jsou zapsání v knize chovu ADRK mají
stanovenou zkoušku chovné způsobilosti a pro které není kniha chovu uzavřena. Členové
ADRK s trvalým bydlištěm v oblasti působnosti ADRK nemají dovoleno v některé další
vedené knize chovu plemene rottweiler zažádat o zapsání, popřípadě nechat provést
zápis. Stejně to platí pro rodinné příslušníky žijící ve společné domácnosti. Ve
výjimečných případech rozhoduje hlavní předseda ADRK .
2. Účel knihy chovu
Každá čistokrevná plemenitba psů dané rasy je možná jen za plně prokazatelného
původu chovného zvířete. Proto vytváří kniha chovu, ve které jsou všechna pro chov
použitelná zvířata průběžně registrována podklady, kterými se chovatel řídí. Současně s
knihou výběrové bonitace i s knihou výkonnostní a jinými k chovu sloužícími prostředky
poskytuje cenné informace, kterými je třeba se řídit při sestavování chovných párů.
3. Název knihy chovu - Kniha chovu se jmenuje Kniha chovu všeobecného německého
klubu rottweilerů (ADRK), člena svazu německé kynologie (VDH), napojeného na
mezinárodní kynologickou federaci (FCI)
4. Přístup ke knize chovu a uznání jiných knih chovu.
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Kniha chovu ADRK je všem chovatelům rottweilerů přístupná pokud jsou členy ADRK
a mají své stálé bydliště v příslušné oblasti ADRK. Předpokladem pro zápis je, že chov
bude probíhat podle ustanovení ADRK, oba rodiče jsou zapsání v příslušné knize chovu
jejich země narození - v oblasti působnosti ADRK a příslušné knize chovu - chovatel a
příslušný poradce chovu na obou listech hlášení vrhu uvedené údaje potvrdili svými
podpisy.
5. Vedení knihy chovu
Vedením knihy chovu - pokud není určeno jinak - je pověřen v hlavním obchodním místě
ADRK pověřen odborný referent. Kniha chovu zůstává s autorským právem ve
vlastnictví ADRK. Každý opis nebo použití záznamu chovu do jiné chovné knihy bez
výslovného souhlasu ADRK je zakázáno a bude stíháno podle trestního práva. Knihy
chovu jsou v hlavním obchodním místě ADRK (místo knihy chovu) spravovány za
přísného dodržení těchto ustanovení o chovatelství. Toto místo musí veškeré odchylky
nebo sporné otázky prohovořit s hlavním poradcem chovu. Je vázáno všemi
rozhodnutími hlavního poradce chovu.
6. Vydání a odběrní závazek
Kniha chovu se tiskne a a vydává po uběhnutí chovného roku - kalendářní rok. V každém
následujícím svazku jsou v dřívějších vydáních zjištěné tiskové chyby a omyly opraveny.
Každý chovatel a vlastníci v chovu použitého psa jsou povinni odebrat jeden výtisk
svazku knihy chovu ve kterém je zanesen jimi vychovaný vrh popřípadě se vyskytuje
pes jako otec. Při prvním zanesení vrhu roku do chovné knihy se stanoví cena knihy
chovu. Účet účet musí být obratem zaplacen. Dodání následuje ihned po vydání.
Alternativně knize chovu může být odebrán informační program psů DOGBASE. Toto se
nejdříve ohlásí písemně na hlavní obchodní místo. Za knihu chovu zaplacený obnos se
přitom započítá.
7. Poplatky
Za použití knihy chovu a registru k chovné knize, stanoví poplatky zasedání hlavního
poradního sboru. Tyto jsou zveřejněny. Změny se zveřejní v informačním listu a nabývají
tak účinnost.
8. Obsah knihy chovu
Každý rottweiler se zaznamená svým jménem a jménem a názvem chovné stanice svého
chovatele. Jméno, název chovatelské stanice a číslo knihy chovu tvoří jeden celek.
Oprávnění k připojení známek s výcviku a titulů chovatelských výstav, není tímto
dotčeno. Je třeba dbát toho, aby všechna jména začínala v jednom vrhu se stejným
písmenem. Při prvním vrhu chovatelé je třeba volit jména začínajícím písmenem A.
Jména psů dalších vrhů stejného chovatele následují podle abecedy, také, i když se jedná
o jiné spojení. Dodatky volacího jména či dvojnásobná jména nejsou dovolena. Je třeba
volit jména, u kterých se dá poznat pohlaví, která dobře znějí a při výslovnosti čtení a
psaní nevznikají potíže. Jinak je ADRK oprávněna jména změnit. Pro každého rottweilera
se zapisují následující přesné údaje:
a) číslo knihy chovu, jméno, pohlaví,
b) jméno chovné stanice, jméno chovatele
c) den vrhu
d) údaje o početnosti vrhu, mrtvě narozených, utracených a až do zaznamenání vrhů
uhynulých a odumřelých štěňat.
e) rodičovské zvířata s jejich číslem knihy chovu.
ADRK chovatelský řád
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U všech rottweilerů, kteří dosáhli na uznané zkoušce známky z výkonu, tvoří známky z
výkonu součást jména chovné knihy
g) důraz na promyšlený výkonnostní chov, výběrový a výkonnostní chov, výběrový
chov, výkonnostní chov, pracovní chov
h) stav a rozvoj dědičných defektů
i) postřehy z odběru vrhu
9. Číslování
V knize chovu jsou zanesení rottweileři průběžně číslování a v právě platném svazku
knihy chovu jsou zahrnuti v abecedně uspořádaném seznamu jmen chovatelských stanic .
10. Do knihy chovu se nezapisují:
a) vrhy bez průkazu původu
b) vrhy chovatelů, kterým je kniha chovu uzavřena
c) vrhy rodičů, kteří nebyli k chovu připuštěni
d) vrhy u kterých jeden, nebo oba rodiče nejsou registrováni
e) všichni psi, kteří nejsou chováni v čistokrevné plemenitbě
Mezi to spadají rottweileři, jejichž fena – matka během příslušného hárání byla kryta
dalším psem stejné nebo jiné rasy, nebo křížencem. To samé platí, když má poradce
chovu oprávněnou pochybnost o čistotě plemene vrhu. Vystavení odpovídajícího
rodokmenu je závislé na tom jak je rodičovský průkaz veterinářem ověřen. Pokud se
prokáže, že po zapsání vrhu, psi nejsou čistokrevní, je záznam v knize chovu vymazán
a rodokmen zrušen. Náklady se nevracejí. Jako podklady k záznamu jsou místem
knihy chovu uznány jen hlášení vrhu a krycí listy, které byly vydány ADRK nebo z
pověření ADRK s průběžným číslem a specifickým označením.
§22 Uzavření knihy chovu.
1. Členové i nečlenové mohou uzavřít knihu chovu na žádost hlavního poradce chovu za
spolupůsobení chovatelského výboru a se souhlasem předsedy, když je předložen důležitý
důvod. Důležité důvody jsou:
a) zneužití rodokmenu, nebo
b) chybné údaje při nahlášení knize chovu
c) provinění proti chovatelskému řádu, nebo jiné jednání poškozující plemeno nebo
ADRK
2. Uzavření může být časově omezeno anebo vystaveno natrvalo. Na místě uzavření se
mohou určit v rámci stanov předvídaná opatření, když se uzavření jeví jako velmi tvrdé
avšak s odkazem, že v případě opakování bude uzavření vysloveno.
3. Uzavření chovné knihy se automaticky týká také v současnosti platných chovatelských
míst a tím také chovatelských partnerů. Těm je však umožněno dále chovat pod jiným
řádně chráněným názvem chovatelské stanice.
§23 Kniha výběrového chovu (Körung)
1. Účel knihy výběrového chovu
Ta má být pro chovatele a poradce chovu chovatelským rádcem a svědomitým
chovatelům má poskytnout přehled o toho času doporučených rottweilerech. To má dát
možnost zejména vlastníkům fen vyhledat nejvhodnějšího partnera ve vzhledu a povaze.
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2. Vedení a obsah knihy výběrového chovu
Kniha výběrového chovu je vedena místem chovné chovu. V knize výběrového chovu se
zveřejňují všichni na ročně konaném výběrovém hodnocení nově nebo opětovně
hodnocení rottweileři, poslední s odkazem na případné změny k dřívějšímu hodnocení.
Pro nově hodnocené rottweilery jsou všechna hodnocení výběru zanesena do knihy
výběrového chovu a ta musí obsahovat:
a) den vrhu, původ, známky z výcviku
b) podrobný popis vnějšího vzhledu
c) podrobný popis charakterových znaků
d) doporučení, odkazy nebo varování ve vztahu k chovným spojením
3. Vydání knihy výběrového chovu
Kniha výběrového chovu vychází jako dodatek ke knize chovu
4. Převzetí knihy výběrového chovu
Vlastníci rottweilerů, kteří jsou zveřejnění v knize výběrového chovu jsou povinni
převzít příslušnou knihu chovu, právě tak poradci chovu.
5. Náklady za zapsání do knihy výběrového chovu
Za zapsání do knihy výběrového chovu nejsou žádné poplatky. Poplatek za zveřejnění je
obsažen v poplatcích výběrového chovu.
§24 Kniha výkonu
1. Účel
Do knihy jsou zařazováni rottweileři, kteří absolvovali v průběhu roku příslušné
zkoušky. Jsou potom zveřejněni v knize chovu což ulehčuje chovatelům a poradcům
chovu výběr vycvičených rottweilerů k účelům chovu.
2. Obsah
V knize výkonu se uvádějí všichni rottweileři, kteří jsou zapsání v knize chovu nebo jsou
podchyceni v registru při chovné knize, jakož i psi bez průkazu původu s kartou výkonu
ADRK, nebo kteří na některé akci ADRK nebo jiných organizací VDH získali zkoušku
z výkonu. Kniha výkonu zaznamenává pro každého rottweilera celkové zhodnocení
výkonu i jednotlivá dílčí hodnocení.
3. Osvědčení a poplatky
Rottweileři, kteří se chtějí zúčastnit na některé ADRK uznávané zkoušce z výkonu musí
mít ke dni zkoušky výkonnostní kartu. Každá další zkouška se do této karty zaznamená a
výsledek úřední soudce z výkonu potvrzuje. Vystavené záznamy do knihy výkonu a
zveřejnění jsou pro členy ADRK bezplatné.
§25 Registr (registrace fenotypických rotweilerů v ADRK).
1. Účel
Psů, jejichž vzhled a původ svědčí o čistokrevném původu plemene rottweiler, kteří ale
nesplňují předpoklady pro zanesení do knihy chovu, vede ADRK vedle knihy chovu také
registr, který jim umožňuje účast na výstavách
2. Do registru ADRK mohou být zapsáni rottweileři kteří odpovídají plemenným znakům.
Zapisují se rottweileři kteří doposud nebyli u ADRK podchyceni a kontrolováni, ale
splňují výše uvedené předpoklady a ustanovení chovatelského řádu VDH.
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3. Vedení
Pro registraci se vede zvláštní registr, který obsahuje všechny prokázané předky.
Registr dostává číslo. Toto číslo není číslem knihy chovu. Registr tvoří dodatek ke knize
chovu. Záznamy v registru jsou zveřejňovány v dodatku knihy chovu.
4. Práva
Registrovaní rottweileři se mohou zúčastnit na výkonnostních zkouškách a však ne na
německých mistrovstvích, zemských vylučovacích soutěžích a plnohodnotných akcích.
Mohou se zúčastnit výstav, avšak nemohou dosáhnout žádných titulů vítěze. Účast na
chovatelské výstavě klubových vítězů není možná. Chovná způsobilost registrovaných
rottweilerů nemůže být přiznána.
5. Postupy
Vlastníci, kteří chtějí nechat registrovat své rottweilery podají podrobnou žádost se všemi
potřebnými podklady na místo knihy chovu ADRK. Po přezkoušení daných údajů a
podkladů místem knihy chovu je žádost předložena hlavnímu poradci chovu. Tento zařídí
přezkoušení psa rozhodčím chovu a rozhodne s chovatelským výborem o žádosti.
6. Poplatky, vzniklé náklady
Vzniklé náklady nese žadatel
a) členský příspěvek ADRK
b) žádost o registraci včetně zelené karty
c) představení s konečným registračním osvědčením a žlutou kartou výkonu
7. Předpoklady pro registraci fenotypických rottweilerů v ADRK.
a) členství vlastníků v ADRK
b) písemná žádost k registraci v místě chovné knihy, které pak předáním registračního
čísla dá svolení k označení psa prostřednictvím ISO - mikročipů u veterinárního lékaře
c) po prokázaném označení ISO mikročipem dostane pes kartu křížence výkonu v
zeleném (smí se s tím zúčastnit zkoušek bez oddílu C).
d) Po vykonání úspěšné zkoušky doprovodného psa: představení na jedné zkoušce
chovné způsobilosti, test povahy a celkové zhodnocení práce psa bez účasti člověka. Po
pozitivním rozhodnutí úřadujícího rozhodčího a souhlasu hlavního poradce chovu je
psovi vystaveno registrační osvědčení a žlutá výkonnostní karta proti poplatku .
§26 Poradci chovu
1. Hlavní poradce chovu
a) Předpoklady a volba
Přináleží k představenstvu ADRK a je volen na základě stanov ADRK na hlavní schůzi
poradního sboru
b) Úkoly a kompetence
Úkoly a kompetence jsou popsány ve stanovách a dalších řádech ADRK. Zejména je
hlavni poradce chovu předsedou chovatelského výboru a má co nejpřísněji dbát na
chov a dodržování všech k tomu příslušných ustanovení řádů a směrnic. Vede chovné
předvádění klubových vítězů a výběrové bonitace ADRK. Je oprávněn za spoluúčasti
chovatelského výboru udělovat chovatelské výjimky pro psa, které musí být potvrzeny
od předsedy. Potvrzuje volbu poradců chovu a tetovačů, sleduje a podporuje jejich
činnost, má je školit a radit jim. Je oprávněn k první a druhé kontrole vrhu a tetování.
Má se starat o vydání knihy chovu.
ADRK chovatelský řád

-17-

má vydávat směrnice, které upravují chov. Obzvláště se má věnovat potírání
vyskytujících se vad a nedostatků v chovu. Jeho nařízení vyžadují potvrzení předsedy.
Ustanovení o tetování štěňat vypracovává hlavní poradce chovu ve spolupráci s
chovatelským výborem a předává předsedovi ke schválení.
2. Zemský poradce chovu
a) Předpoklady a volba
Musí to být kvalifikovaná osoba a volí se na hlavni schůzi zemské skupiny podle
ADRK stanov zemské skupiny a předkládá se hlavnímu dozorci chovu ke schválení.
Teprve po schválení hlavním poradcem chovu může být poradce chovu v zemské
skupině činný.
b) Úkoly a kompetence
úkoly a kompetence jsou popsány ve stanovách a dalších řádech ADRK. Zejména má
poradce chovu zemské skupiny v rámci zemské skupiny schválené tetovače přidělovat
k první a druhé kontrole vrhu. Po schválení hlavním poradcem chovu je zemský
poradce chovu oprávněn k první a konečné kontrole vrhu a tetování. K jeho dalším
úkolům patří se souhlasem předsedy zemské skupiny shromáždit okresní poradce
chovu, tetovače, chovatele a zájemce o chov dle možnosti jednou v roce do učebního
kurzu a seznámit je s aktuálními otázkami chovu a chovné a bonitační ustanovení
společně prohovořit. Zemský poradce chovu je povinen se zúčastnit ročních zemských
shromáždění poradců chovu .
c) Chovatelské semináře
pro nové chovatele pokud je možno, provádět chovatelské semináře
3. Okresní poradce chovu
a) Předpoklady a volba
Musí to být kvalifikovaná osoba a volí se na hlavní schůzi okresní skupiny podle
ADRK stanov okresní skupiny
b) Úkoly a kompetence
Úkoly a kompetence jsou popsány ve stanovách a dalších řádech ADRK. Okresní
poradce chovu radí a informuje na místní úrovni o udaných záležitostech v chovu.
Okresní poradce chovu, který není současně schválen jako tetovač nesmí ani
tetovat ani provádět kontroly vrhu.
§27 Tetovači
1. povolání
Tetovačem může být hlavní poradce chovu ustanoven:
a) zvolení okresní poradci chovu na návrh okresní skupiny. Návrh okresní skupiny se
podává přes poradce chovu zemské skupiny s jeho stanoviskem hlavnímu poradci
chovu.
b) zvolený poradce chovu zemské skupiny na návrh zemské skupiny. Návrh zemské
skupiny se podává přes předsedu zemské skupiny hlavnímu poradci chovu.
c) zvolení členové chovatelského výboru na návrh zemské skupiny.
d) ADRK rozhodčí chovu na návrh zemské skupiny
2) Požadované podklady ke jmenování
Hlavní poradce chovu může před jmenováním požadovat následující písemné podklady:
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a) kynologický životopis
b) pojednání o právech a povinnostech poradců chovu - tetovačů a pojednání na
kynologické téma, téma určí hlavní poradce chovu
c) důkaz o chovatelské činnosti. Musí podle řádů ADRK odchovat nejméně tři vrhy a
nejméně 5 let musí být členem ADRK.
d) vítaný: důkaz o zkušenosti ve vzdělanosti o psech
3. Úkoly a kompetence
Pouze hlavním poradcem chovu potvrzení tetovači jsou na příkaz poradce chovu zemské
skupiny oprávnění k první a druhé kontrole vrhu. Jsou povinni svědomitě působit v
poradenství chovu a v dozoru podle směrnic ADRK.
4. Odvolání
Odvolání tetovačů přísluší rovněž hlavnímu poradci chovu a nemusí být zdůvodňováno.
§28 Tetovací kleště, tetovací razítko ADRK poradce a chovu/tetovače
Tetovací nástroj a legitimace poradců chovu a tetovačů a také razítko ADRK propůjčuje
hlavní poradce prostřednictvím hlavního obchodního místa ADRK. Jsou a zůstávají ve
vlastnictví ADRK a musí být na žádost kdykoli neodkladně vráceny na hlavní obchodní
sídlo ADRK. Tetovač a poradce chovu je povinen zásadně vedle svého podpisu otisknout
razítko a používat pouze od ADRK převzaté razítko a používat pouze od ADRK převzatý
tetovací nástroj, kleště.
§29 Důležité úkoly poradců chovu a tetovačů
1. Přejímka vrhu
Vrhy v jejich obvodu mají poradci chovu a tetovači kontrolovat
2. Další úkoly
Radit chovatelům a dohlížet na chov v jejich příslušném obvodu. Práva a povinnosti
dohledu na chov se týká chovaných zvířat (psů a fen) jejich držení, jejich zdravotního
stavu a obdobně i vrhů. Vlastníci fen musí dbát na bezpečné zajištění háravých fen a
tím se vyvarovat nechtěnému nakrytí. Poradci chovu a tetovači mají členy, kteří se
dopustili chyb v držení a chovu poučit a informovat o následcích, které mohou z
takových chyb eventuálně vyplynout pro celé plemeno. Nepomáhají-li rady či varování,
nebo vyskytnou-li se vážná provinění pak je to třeba oznámit předsednictvu skupiny,
zemskému poradci chovu a hlavnímu poradci chovu. Poradci chovu a tetovači jsou
povinni hlásit všechny psy jedné chovatelské stanice s chovatelskou analýzou hlavnímu
poradci chovu. Poradci chovu a tetovači mají dbát na to aby:
a) k chovu byli využíváni jen rottweileři, kteří mají zkoušku chovné způsobilosti
b) v době krytí byla dodržována další ustanovení ADRK.
Při prodeji štěňat uplatňují svůj vliv, aby kupující vstoupili do ADRK
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b) klouby (kyčle-lokty) svého psa v příhodný čas rentgenovali a snímek nechali posoudit
od ADRK uznaným vyhodnocovacím místem
c) svého psa bezpodmínečně předvedli ke zkoušce chovné způsobilosti.
Radí chovatelům při vedení kroniky chovatelské stanice tak jako vlastníkům psů
schválených ke krytí při vedení knihy krytí. Zemští a okresní poradci chovu a
tetovači nejsou oprávnění vyslovovat zákaz chovu. Ke splnění svých povinností a
vnímání svých práv se musí poradce chovu a tetovač plně ztotožňovat s chovnými cíly
a úkoly ADRK. Musí mít důkladné zkušenosti v oblasti chovu a také pokud možno ve
výchově. Musí být zběhlý v knihách chovu, výběrové bonitaci a výkonu tak, jako i v
jiných nařízeních klubu. Musí znát podstatné dědičné linie podle původu a vlastností.
Spolupráce plná důvěry poradce chovu a tetovače s chovateli je předpokladem pro
úspěšnou práci jeho úřadu a pro upevnění jeho vážnosti a tím taky klubu. Ve výkonu
jeho odpovědného úřadu vzniklé prokazatelné náklady podle ADRK - výdajových
směrnic, jsou chovateli popř. Místem, které ho požadovalo, uhrazeny.
3. Kontrolní povinnosti poradců chovu ADRK a jiné podle VDH.
a) Místa chovu musí odpovídat zákonu o ochraně zvířat s dobře zajištěným výběhem.
Toto platí také pro starší místa chovu.
b) analýzu chovatelské stanice v ADRK provádí svědomitě.
c) hromadné držení více jak tří chovných fen v místě chovu se hlásí na ADRK
d) mladým chovatelům pomoci radou při držení a optimálním odchovu a opatrování
štěňat.
§30 Chovatelský výbor
1. Úkolem je úloha rozpracovávat všechna k chovu sloužící opatření uvádět je v soulad s
nejnovějším kynologickým výzkumem a také podporovat hlavního poradce chovu. Dále
se musí chovatelský výbor zabývat úkoly podle stanov ADRK a dalších řádů ADRK
2. Složení výboru je stanoveno ve stanovách ADRK .
§31 Rodokmen
1. Všeobecně
Čistokrevní psi jsou jen takoví, jejichž předkové mohou být jednoznačně prokázáni.
Tento důkaz je možný jen podle řádně vystaveného rodokmenu, ze kterého vyplývá místo
a čas záznamu. Rodokmeny pro rottweilery jsou pro oblast působnosti ADRK
vystavovány v místě knihy chovu.
2. Obsah
Pro každého v knize chovu zaneseného rottweilera vystavuje místo knihy chovu jen jeden
rodokmen, který obsahuje:
a) volací jméno, jméno chovatelské stanice, pohlaví a znaky rottweilera
b) den vrhu a osvědčení o početnosti vrhu
c) jméno chovatele
d) číslo knihy chovu, pod kterým se nalézá záznam
e) čtyř generační rodokmen
f) podpis vedoucího knihy chovu (nebo místa knihy chovu)
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g) razítko místa knihy chovu
h) vlastnoruční podpis chovatele
ch) záznam o změně vlastníka rottweilera s podpisem prodávajícího
i) počet zkoušek chovné způsobilosti a výběrová bonitace
3. Vlastnictví ADRK
Rodokmen zůstává ve vlastnictví ADRK. Vlastníkům rottweilerů, nebo jiným
oprávněným držitelům se přenechají do vlastních rukou. Místo knihy chovu může
kdykoliv žádat vrácení předlohy nebo průkazu původu.
4. Úmrtí rottweilera
V případě úmrtí rottweilera se rodokmen vrací s udáním dne smrti a případně s příčinou
smrti zpět na místo knihy chovu.
5. Ztráta rodokmenu
Při případné ztrátě se může rodokmen na základě žádosti prohlásit za neplatný. Teprve po
pečlivém přezkoumání žádosti a předložení důkazů vyhotoví místo knihy chovu duplikát
rodokmenu za úhradu nákladů. Ztráta prvopisu a prohlášení její formální neplatnosti je
zveřejněno v časopise. Originál - pokud by se ještě našel - se zašle na místo knihy chovu.
6. Právo vlastníka rodokmenu
Právo vlastnit rodokmen ve vztahu k ADRK trvá jen tak dlouho pokud jsou povinnosti
svědomitě plněny. Nevyplývá- li vlastnické právo z průkazu původu, pak může místo
knihy chovu rodokmen kdykoliv stáhnout. Právo k vlastnictví rodokmenu je vymezeno
takto:
a) majiteli rottweilera během trvání vlastnického vztahu
b) věřiteli zástavy (při zastavení, nebo zabavení) během trvání zástavy. Jeho vlastnické
právo je předřazeno majiteli
c) Nájemci nenakryté feny k chovným účelům během trvání nájmu. Jeho vlastnické právo
je předřazeno majiteli.
7. Rottweiler a rodokmen
Rottweiler a rodokmen jsou neoddělitelní. Při prodeji rottweilera se rodokmen předává
kupujícímu bez jakéhokoliv poplatku. Každá změna vlastníka musí být proto ihned
zaznamenána v předepsané kolonce a potvrzena datem a podpisem. Vlastnictví
rottweilera a tím i vlastnické právo k rodokmenu se prokazuje nepřetržitě nepřerušeným
prohlášení vlastníka
.
8. Prodej rottweilera do zahraničí
Při prodeji rottweilera do zahraničí se musí o rodokmen zažádat na VDH za účelem
vystavení exportního rodokmenu. Vzniklé náklady nese žadatel.
§32 Import rottweilerů/reimport ze zahraničí, (rottweileři jiných svazů)
1. Dovoz rottweilerů
Dovezení rottweileři jsou zapsání do knihy chovu ADRK jen, když rodokmen pochází od
spolku se kterým má VDH smlouvu nebo uznává jejich správnost a jsou uznány FCI.
Záznam v knize chovu ADRK zásadně neopravňuje k připuštění k chovu. Před dovozem
rottweilera k chovným účelům je třeba vyrozumět chovatelský výbor. Předseda rozhodne
v souladu s chovatelským výborem o přípustnosti k chovu. Pro dovezené psy je nutno
předložit rentgenový nález HD, ED vystavený příslušným místem ADRK.
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Před připuštěním pro ADRK cizích psů (zahraničních zvířat) zvířat z jiných německých
svazů, které jsou členy VDH je nutno vyžádat schválení chovatelského výboru v
součinnosti s předsedou. V ADRK se pro potomky z rodičů či prarodičů popřípadě z části
rodičů, či prarodičů, kteří v minulosti byli v rámci působnosti ADRK uznáni jako
způsobilí k chovu se nemusí udělovat žádné připuštění k chovu.
2. Zpětný dovoz rottweilerů
Jestliže je chovné zvíře reimportováno ze zahraničí obdrží až na dva roky chovnou
uzávěrku (opětovný odkaz: ADRK - chov se může provozovat jen v rozsahu působnosti
ADRK ve schválených místech chovu).
3. Rottweileři jiných spolků popř. chovatelských svazů
Obdobně je kniha chovu uzavřena pro rottweilery a jejich potomky, kteří jsou zařazeni do
chovu ve spolku proti stávajícím ADRK nebo v jiném spolku, který zastupuje plemeno
rottweilerů. Jsou rovnocenní s registrovanými psi. O výjimkách rozhoduje předseda.
§33 Plán chovu
a) Stanovení pravděpodobnosti dědičnosti
ADRK používá od roku 1991 uznané hodnocení chovné hodnoty pro výpočet očekávané
míry dědičnosti. Používají se metody MMP (mixed model predicbion) a MME (mixed se
model testimation) zapojením všech příbuzenských informací. Známka chovné hodnoty
je jako relativní hodnota chovu vykazována střední hodnotou 100 (průměr plemene) a
standardní odchylkou 10 bodů. Nejpravděpodobnější známka pro genetické nadání
potomků vychází z aritmetického průměru obou známek chovné hodnoty rodičů (známka
chovné hodnoty otce + známka chovné hodnoty matky):2
b) Znaky
Znaky, které v současnosti slouží provádění hodnocení chovné hodnoty jsou: dysplazie
kyčelních kloubů – (HD), tvar hlavy, výrazná kost jařmová, síla kosti, a celkové
vlastnosti. K tomu přistupuje od 1. 1. 1999 posuzování loketního kloubu (ED), čímž
celkové vlastnosti odpadají.
c) Informace
Jako informace pro hodnocení chovné hodnoty slouží vyhodnocení HD a ED, jakož i
údaje z kontroly vrhu, zkoušky chovné způsobilosti a bonitace výběrového chovu.
d) Doba výpočtu /informační povinnost
Hodnocení chovné hodnoty se uskutečňuje nejméně čtvrtletně - Aktuální čísla se
zpřístupňují vhodným způsobem. Tato čísla jsou závazná pro podmínky, které vyplývají z
plánu chovu.
e) Podmínky
Z chovu jsou vyřazena zvířata se středním a těžkým HD (odpovídá §4odst. 3, chov. Řádu
VDH) Psi, kteří jsou podle chovatelského řádu ADRK připuštěni k chovu, smějí být k
páření použiti jestliže z toho pro štěňata prokazatelné riziko pro HD a ED nepřekročí
stanovenou hraniční hodnotu.
f) Hraniční hodnota (genetická hodnota chovatelského produktu)
hraniční hodnoty v závislosti na počtu použitelných chovných zvířat určuje předseda ve
spolupráci s chovatelským výborem a zveřejňují se v časopise Der Rottweiler. Vzhledem
k pokroku v chovu populace, která je stále lepší je nutné čas od času přizpůsobení
hraniční hodnoty.
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Chovatel a vlastník krycího psa se musí před aktem krytí informovat o přípustnosti páření.
Aktuální chovné hodnoty se mohou vyžadovat před každým krycím aktem v hlavním
obchodním místě. Hodnocení chovu partnera nesmí být starší než tři měsíce.
g) Provinění
Provinění proti podmínkám plánu chovu jsou stíhána jako proviněni proti chovatelskému
řádu.
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