Směrnice KCHBO č. 1/2008
O postupu při zápisu vrhu do plemenné knihy
Tato směrnice upravuje postup při zápisu vrhu do plemenné knihy od doby nakrytí. Není
v rozporu se Zápisním řádem KCHBO, pouze jej doplňuje o lhůty, ve kterých musí být
jednotlivé dokumenty odeslány.
1. Do sedmi dnů po posledním krytí odešle majitel chovné feny červený krycí list a
přílohu s informacemi o krycím psu a feně a jejich rodičích doporučeným dopisem na
adresu příslušného poradce chovu. Příloha slouţí jako podklad ke zveřejnění
informací na webu klubu a v časopise.
2. Nezabřezne-li fena (nebo pokud potratí), je chovatel povinen odeslat modrý krycí list
s doplněným textem „nezabřezla“ poradci chovu nejpozději do 75.dne po posledním
krytí.
3. Do pěti dnů po narození štěňat odešle majitel chovné feny modrý krycí list
s doplněným datem vrhu a počtem a pohlavím štěňat doporučeně příslušnému
poradci chovu. U smíšeného vrhu uvede i variety, v případě mrtvě narozených štěňat
nebo u porodu císařským řezem toto také označí na krycí list.
4. Od poradce obdrţí 2 ks ţádanky o tetovací čísla (ŢTČ) a 2 ks přihlášky k zápisu
štěňat (PZŠ), eventuelně podle své ţádosti formulář pro čipování
5. Obě ŢTČ pečlivě vyplní, doplní jména a pohlaví štěňat, jména a čísla zápisu rodičů,
datum narození štěňat, své jméno a adresu a telefon a název své chovatelské
stanice. Nemá-li zatím chovatelskou stanici přiznánu, napíše „zaţádáno“. Štěňata
z jednoho vrhu musí začínat od stejného písmene, má-li chovatel první vrh, pak od
„A“, druhý vrh od „B“, atd. Vţdy se řadí nejprve psi – abecedně, potom feny –
abecedně. Maximální délka jména štěněte je 20 znaků včetně mezer a
interpunkčních znamének (jméno chovatelské stanice se do této délky nezapočítává).
ŢTČ odesílá chovatel na adresu uvedenou v záhlaví (Plemenná kniha ČMKU,
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7) ve věku štěňat 3-4. Zhruba do týdne obdrţí
z plemenné seznam zpět jednu ŢTČ doplněnou o tetovací čísla. O tetovací čísla je
třeba ţádat i kdyţ budete celý vrh štěňat jen čipovat!!! (Tetovací číslo slouţí zároveň
jako číslo zápisu)
6. Chovatel si můţe vybrat, zda bude štěňata označovat tetováním nebo čipováním
(případně obojím), celý vrh však musí být označen shodně – není moţné část štěňat
pouze natetovat a část pouze načipovat, ale je moţné např. všechna natetovat a
k tomu ještě část načipovat (tak aby jeden druh označení měla vţdy všechna
štěňata). Štěňata musí být označena před odběrem !!!
7. Štěňata se tetují mezi 5. a 8. týdnem věku. Je moţno tetovat do levé slabiny nebo
levého ušního boltce, doporučujeme tetovat zelenou barvou do ušního boltce, je to
méně bolestivé a v budoucnu lépe čitelné. Tetování provádí veterinární lékař (nebo
jiná osoba pověřená podle §59 Veterinárního zákona), který svým podpisem a
razítkem stvrdí tetování na ŢTČ.
8. Místo tetování je moţné pouze čipovat. Čipování provádí veterinární lékař ve věku
mezi 5.-8. týdnem věku, který svým podpisem a razítkem stvrdí čipování na potřebný
formulář, na který vylepí štítky čipů (fomulář si lze vyţádat u poradce chovu).
9. Po označení štěňat vyplní chovatel obě přihlášky k zápisu (nezapomeňte na Vaše
datum narození a podpis), přiloţí ŢTČ, příp. potvrzení o čipování, kopii chráněného
názvu chovatelské stanice, kopii dokladů (rodokmen, tituly, zkoušky, výsledky
zdravotních vyšetření) psa-otce vrhu a kopii dokladů feny-matky vrhu. Tituly se
dokládají buď zápisem v PP nebo kopií posudků (nikdy se nedokládají kartou z
výstavy nebo diplomem). Zkoušky se dokládají zápisem v PP nebo kopií potvrzení o
vykonané zkoušce popřípadě výkonnostní kníţkou, kde je zřejmé ke kterému psu
patří. Zkoušky se dokládají u jednotlivých zkušebních řádů ty nejvyšší, např. IPO3 (ne

IPO1-3), u účati na MR a MS se dokládá startovací listina. Platí pro všechny sporty.
Zdravotní vyšetření se dokládají zápisem v PP nebo kopií vyšetření od
akreditovaného lékaře. Pokud mají nějaká zdravotní vyšetření i štěňata (např. očí)
nebo ověření původu a chovatel chce, aby výsledek byl zapsán u štěňat v průkazu
původu, tak zašle také kopii vyšetření štěňat.
Jedná-li se o první vrh feny, připojí místo kopií ORIGINÁL průkazu původu feny.
Celou zásilku zasílá doporučeně na adresu poradce chovu. Poradce chovu PZŠ
zkontroluje, orazítkuje a podepíše, přiloţí ŢTČ a krycí list a celé zasílá na plemennou
knihu. Vzhledem k tomu, ţe plemenná kniha vyţaduje, aby tyto podklady obdrţela do
3.měsíce věku štěňat, je nutné zaslat podklady poradci nejpozději do 12.týdne věku
štěňat. Při nedodrţení lhůty můţe plemenná kniha odmítnout rodokmeny vystavit!
10. Pokud chovatel exportuje štěně, zašle s PZŠ také ţádost o vydání "Export Pedigree"
kde uvede jméno a číslo zápisu exportovaného štěněte a jméno a kompletní adresu
nového majitele. S platností od 03.07.2011 musí být čipována všechna štěňata, pro
která chovatel ţádá exportní rodokmen.
11. Kontrola vrhu : poradce po oznámení vrhu zasílá kontrolorovi pověření k provedení
kontroly vrhu. Kontrolor se spojí s chovatelem a kontrolu obvykle provádí ve věku 6-8
týdnů štěňat, aby bylo moţno zhodnotit povahu, exteriér, zkontrolovat tetování,
očkování, atd. Chovatel je povinen vpustit kontrolora ke kontrole štěňat, jinak se
dopouští hrubého porušení chovatelského řádu !!! Kontrolor je povinen dodrţovat
hygienická opatření k zabránění přenosu infekčních chorob. Kontrolor si účtuje za
kontrolu 100,- Kč plus cestovné 5 Kč / km.
S platností od 01.07.2011 musí mít všichni psi i feny pouţití v chovu (tj.krytí od 01.07.2011
včetně) DNA profil dle normy ISAG2006. Tento profil je třeba dodat nejpozději s přihláškou k
zápisu štěňat.

