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Postup při krytí a zápisu štěňat
FENA:
Majitel chovné feny musí požádat poradce chovu o vystavení krycího listu (KL) pro
fenu ideálně 1-2 měsíce před zamýšleným krytím s udáním potřebných údajů na
formuláři: žádost o krycí list a uhradí poplatek za krycí list na účet klubu.
V případě výběru zahraničního krycího psa je potřeba k žádosti o KL doložit tyto
dokumenty od Vámi vybraného zahraničního krycího psa:
• Rodokmen FCI – všechny stránky
• Vyhodnocení DKK, DLK, DM, MD aj.
• Doklad o uchovnění jedince
Vyplněný a podepsaný formulář žádost o KL může být poslán poradci chovu písemně
nebo e-mailem. Chovateli jsou zaslány 2 krycí listy poštou.
Po nakrytí feny zašle majitel krycího psa vyplněný KL č. 2 poradci chovu, a to do 7
dnů po nakrytí. V případě krytí zahraničním krycím psem chovatel pošle vyplněný KL
č. 2 poradci chovu do 7 dnů po nakrytí.
Po nakrytí je na rozhodnutí chovatele, zda chce zveřejnit informace o nakryté feně na
webových stránkách klubu. Pokud ano, sdělí toto poradci chovu.
Po narození štěňat zašle chovatel vyplněný KL č. 1 poradci chovu, a to do 7 dnů po
narození štěňat.
Po obdržení KL poradce chovu zašle chovateli tyto formuláře: 2x Žádanka o zápisová
čísla, 2x Zápis o kontrole vrhu, 1x kresby štěňat a nechá zveřejnit informace o
narozených štěňatech na webových stránkách klubu.
Chovatel zašle ve věku 3-4 týdnů štěňat vyplněnou Žádanku o zápisová čísla na
Plemennou knihu. Adresa Plemenné knihy je uvedena na této Žádance.
Plemenná kniha pošle mailem Žádanku o zápisová čísla/ přihláška k zápisu štěňat
zpět chovateli, zde jsou uvedena zápisová čísla štěňat, jména štěňat i rodičů spolu
s náhledem jejich rodokmenu. Chovatel si zkontroluje veškeré údaje, zda souhlasí se
skutečností. Odchylky sdělí poradci chovu při přejímce vrhu, aby mohly být
nesrovnalosti opraveny na ČMKU. V případě, že je použit ke krytí zahraniční krycí
pes, nemá ČMKU o tomto jedinci žádné záznamy, bude tedy náhled rodokmenu
štěňat pouze poloviční – bude tam jen matka štěňat. Otec – zahraniční jedinec, bude
doplněn po zaslání přejímky vrhu poradcem chovu na ČMKU.

Ve věku štěňat minimálně 6 týdnů chovatel nechá štěňata očipovat u veterinárního
lékaře a nechá si Žádanku o zápisová čísla /Přihlášku k zápisu vrhu štěňat od
veterinárního lékaře potvrdit + nalepí k jednotlivým jménům štěňat čísla čipů.
Během 7. týdne věku štěňat nechá chovatel provést kontrolu vrhu štěňat od poradce
chovu a tuto skutečnost nechá potvrdit na formulář Zpráva o kontrole vrhu.
Poradce chovu při kontrole vrhu vyplní a vezme následující dokumenty, které zašle
na Plemennou knihu ČMKU z důvodu vystavení PP:
o 1x Žádanka o zápisová čísla/přihláška k zápisu štěňat potvrzená veterinářem
o Čipy štěňat ve formě samolepek
o V případě krytí zahraničním psem veškeré dokumenty o tomto psu (rodokmen,
vyhodnocení RTG, genetická vyšetření, chovnost, výstavní ocenění, pracovní
zkoušky apod. – vše, co chce mít chovatel zapsáno v rodokmenu štěňat)
o 1x vyplněn Zápis o kontrole vrhu + kresby štěňat
V případě 1. zápisu v chovatelské stanici také kopii přiděleného názvu „Chovatelské
stanice“ a u jedinců, kteří dosud nejsou přeregistrováni jako chovní v Plemenné knize
ČMKU také originály PP vč. Bonitační karty a výsledků RTG a gen. testů.
V případě, že chovatel žádá o vystavení exportního PP, také jméno a přesnou
adresu nového majitele štěněte/štěňat.
V případě, že chovatel žádá o zapsání výstavních titulů rodičů do průkazu původu
štěňat, také kopie příslušných výstavních ocenění a dosažení titulu Šampion, C.I.B.,
aj., pracovní zkoušky apod.
Originály PP štěňat obdrží chovatel na dobírku z Plemenné knihy ČMKU.

PES:
Majitel krycího psa po úspěšné bonitaci přeregistruje psa na ČMKU (zašle nebo
osobně donese na ČMKU originál PP vč. Bonitační karty a výsledků RTG a gen.
testů).
V případě krytí feny chovné v ČR se pouze domluví s chovatelem o krytí.
V případě krytí zahraniční feny musí požádat mailem nebo poštou poradce chovu o
souhlas s krytím s udáním potřebných údajů na formuláři: Žádost o krytí zahraniční
feny. K žádosti je potřeba doložit tyto dokumenty zahraniční feny:
• Rodokmen FCI – všechny stránky
• Vyhodnocení DKK, DLK, DM, MD aj.
• Doklad o uchovnění jedince
• Název chovatelské stanice, na kterou bude vrh uskutečněn
Poradce chovu zašle zpět majiteli krycího psa mailem souhlas s uvedeným krytím.
Po nakrytí feny chovné v ČR zašle majitel psa vyplněný KL č. 2 poradci chovu, a to
do 7 dnů po nakrytí a uhradí poplatek za krytí na účet klubu.

Po nakrytí zahraniční feny pošle majitel psa poradci chovu vyplněný formulář:
Oznámení o nakrytí zahraniční feny a uhradí poplatek za krytí na účet klubu.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně chovu se neváhejte prosím obrátit na
poradkyni chovu.
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