
POSTUP PŘI ZAPISOVÁNÍ ŠTĚŇAT AO a BO (klub KCHBO) 
 

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 slouží jako podklad ke zveřejnění informací na webu 
klubu a v časopise. 

2. Do pěti dnů po narození štěňat odešle majitel chovné feny modrý krycí list s doplněným 
datem vrhu a počtem štěňat doporučeně poradci chovu. U australských ovčáků je také nutné 
uvést přesnou barvu a délku ocasů jednotlivých štěňat, bez ohledu na to, zda ocas bude 
kupírován či nikoliv.  

3. Od poradce obdrží 2 ks žádanky o zápisová čísla (ŽZČ),   2 ks přihlášky k zápisu štěňat (PZŠ) 
a formulář pro čipování. Přihláška k zápisu štěňat a formulář pro čipování jsou k dispozici 
v elektronické podobě na Klubovém webu pro ty, kteří upřednostní jejich vyplnění v PC.. 

4. Obě ŽZČ 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 „zažádáno“. Štěňata z jednoho vrhu musí začínat od 
stejného písmene, má-li chovatel první vrh, pak od „A“, druhý vrh od „B“, atd. Vždy se řadí 
nejprve psi – abecedně, potom feny – abecedně. ŽZČ odesílá chovatel na adresu uvedenou 
v záhlaví (Plemenná kniha ČMKU, Maškova 3, 182 53  Praha 8) ve věku štěňat 3-4 týdny.  
Zhruba do týdne obdrží z plemenné seznam zpět jednu ŽZČ doplněnou o zápisová čísla.  O 
zápisová čísla je třeba žádat i když budete celý vrh štěňat jen čipovat!!!  

5. Chovatel si může vybrat, zda bude štěňata označovat tetováním nebo čipováním (případně 
obojím), celý vrh však musí být označen shodně – není možné část štěňat pouze natetovat a 
část pouze načipovat!  Štěňata musí být označena před odběrem!!! 

6. Štěňata se tetují mezi 5. a 8. týdnem věku.  Je možno 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 ŽZČ. 

7. Místo tetování je možné pouze čipovat. Čipování provádí veterinární lékař ve věku mezi 5.-8. 
týdnem věku, který svým podpisem a razítkem stvrdí čipování na potřebný formulář. Prosím 
vylepujte na formulář přímo štítky, naopak není nutné posílat „sadu“ pro PK, čísla se již 
tisknou přímo na PP. 

8. Po označení štěňat vyplní chovatel obě přihlášky k zápisu – prosím nezapomeňte na Vaše 
datum narození a podpis - přiloží ŽZČ, příp. potvrzení o čipování, kopii chráněného názvu 
chovatelské stanice, kopii rodokmenu + titulů a zkoušek psa-otce vrhu a kopii rodokmenu + 
titulů a zkoušek feny-matky vrhu. Jedná-li se o první vrh feny, připojí místo kopií ORIGINÁL 
průkazu původu feny, přikládá se k PZŠ. V případě, že mají štěňat již provedený DNA profil 
či ověření původu je ve vašem zájmu přiložit i tyto kopie. Stejně tak pokud jste nechali vašim 
štěňatům (BO) provést klinické vyšetření očí, zašlete kopie protokolů. Všechny tyto údaje 
budou zapsány štěňatům do PP již při jeho vystavení. Celou zásilku zasíláte doporučeně na 
adresu poradce chovu. Poradce chovu PZŠ zkontroluje, orazítkuje a podepíše, přiloží ŽTČ a 
krycí list a celé zasílá na plemennou knihu.  Tyto podklady musí být bezpodmínečně zaslány 
nejpozději do 12.týdne věku štěňat, jinak štěňata přijdou o průkazy původu a to s konečnou 
platností !!!! 

9. 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 možno 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 dodržovat hygienická opatření k zabránění 
přenosu infekčních chorob.  Kontrolor si účtuje za kontrolu 100,- Kč plus cestovné 5,50 Kč / 
km. 

10. Pro majitele australských ovčáků:  
a) do přihlášky vrhu, stejně tak i do ostatních dokumentů je nutné vyplňovat barvy v této 
podobě (tedy v takové, jakou používáme v klubové databázi): 
základní barva   černá   červená   blue-merle   červená-merle 
dále může mít daný jedinec  bílé znaky  a/ nebo   hnědé pálení 
b) k přihlášce vrhu je nutné přiložit kopie protokolů o klinickém vyšetření očí štěňat (viz. 
Zápisní řád bod 8.10) 

 
Máte-li jako chovatel jakékoliv dotazy ať už k odchovu štěňat, tak k „papírování“ s odchovem  
 

spojenému, obraťte se na svého poradce chovu nebo kontrolora vrhu 


