Chovatelská dokumentace a její koloběh
A. Vystavení krycího listu
1) Žádost o vystavení krycího listu (dále jen KL) zasílejte dostatečně včas ideálně e-mailem
přímo na adresu příslušného poradce chovu nebo na adresu: kchp@seznam.cz
2) V případě, že si chovatel sám vybral psa, kterého chce ke krytí použít, je nutné, aby si u psa
z tuzemska zjistil, v kterém klubu byl bonitován.
3) Pokud byl pes bonitován v KPaCHP nebo v Pudl klubu nebo se jedná o psa ze zahraničí, je
nutné, aby chovatel k žádosti o vystavení KL doložil následující doklady:
- Kopii průkazu původu psa
- Kopii dokladu o chovnosti psa
- Kopii protokolu o klinickém vyšetření PRA (genetický test PRA vítán)
- Kopii protokolu o vyšetření luxace čéšky (u toy, trpasličích a středních pudlů)
- Kopii protokolu o vyšetření dysplasie kyčelních kloubů (u velkých pudlů)
4) Rozhodne-li se chovatel pro křížení barevných rázů, musí respektovat následující:
- Nepřípustné je spojení stříbrná – plavá-červená
- Povolené je křížení v rámci barev černá – hnědá, černá – bílá – podléhá schválení
odborným poradcem chovu (nutná je znalost barev předků)
- V případě spojení černá – plavá-červená nebo stříbrná – bílá je nutný souhlas
chovatelského kolegia, který může být vydán na základě předložení chovatelského
záměru. V takovém případě je nutné o KL požádat v dostatečném předstihu (alespoň 4
týdny).
B. Krytí
1) Krytí se může chovatel uskutečnit pouze na základě platného KL, který obdrží od příslušného
poradce chovu.
2) Při krytí vyplní chovatel a majitel krycího psa 2 vyhotovení KL (originál+kopie). Dbejte při
krytí na řádné vyplnění KL, protože tento zároveň slouží jako smlouva mezi chovatelem a
majitelem krycího psa.
3) Originál KL si ponechá chovatel. Kopii KL spolu s dokladem o úhradě poplatku za krytí (viz
sazebník poplatků KCHP) zašle nejpozději do 1 týdne po krytí majitel krycího psa na adresu
klubu. Může být zasláno i e-mailem na adresu: kchp@seznam.cz
4) V případě, že fena nezabřezla, nahlásí tuto skutečnost chovatel neprodleně na adresu klubu
(může být i e-mailem).
C. Vrh
1) Nejpozději do 7 dnů od narození štěňat zašle chovatel na adresu klubu „přihlášku k zápisu
štěňat“ jako hlášení narozeného vrhu (může být zasláno i e-mailem).
2) Na základě přihlášky k zápisu štěňat budou štěňatům plemennou knihou přidělena zápisová
čísla, která chovatel obdrží přímo od plemenné knihy ČMKU.
3) Chovatel zkontroluje údaje uvedené na dokladu o přidělení zápisových čísel a stvrdí jejich
správnost svým podpisem.
4) Po dovršení 6 týdnů zajistí chovatel u veterinárního lékaře řádnou identifikaci štěňat
(čipování), jejíž provedení bude potvrzeno veterinárním lékařem na dokladu se zápisovými
čísly, který chovatel obdržel od plemenné knihy.
5) Do kolonky čip budou k příslušnému jménu štěněte vylepeny čárové kódy čipu.
6) Při přejímce vrhu předá chovatel přejímací komisi následující dokumenty:

-

Originál dokladu o přidělení zápisových čísel opatřený originál podpisem veterinárního
lékaře, který prováděl identifikaci štěňat a originál podpisem chovatele
- Originál KL opatřený originál podpisem chovatele i majitele krycího psa
- Originál průkazu původu feny v případě jejího prvního vrhu
- Kopii osvědčení o chráněném názvu chovatelské stanice v případě prvního vrhu
zapisovaného v KCHP
7) V případě nadpočetného vrhu musí chovatel počítat s tím, že klub provádí kromě přejímky
vrhu i kontrolu nadpočetného vrhu, která je hrazena chovatelem. Při této kontrole klub
ověřuje kondici feny a výživovou kondici štěňat.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte svého poradce chovu nebo se obraťte s dotazem na e-mail
kchp@seznam.cz

