
Metodický postup pro chovatele a poradce chovu 
 

Rozdělení krajů k 5. 10. 2020 

 

Základním dokumentem je Zápisní řád KPCHP http://www.kpchp.org/chov_zapisrad.php 

 

Mám chovnou fenu a chci ji nakrýt 

Pokud nemáte přiznaný název chovatelské stanice, zažádejte si na ČMKU.  

V případě uzavření smlouvy o pronájmu feny k chovu do jiné chovatelské stanice se postupuje dle řádu 

ČMKU. Veškeré formality spojené s vrhem pak vyřizuje chovatel, na jehož stanici bude odchov 

registrován. Tento chovatel také nese odpovědnost za případná pochybení majitele feny spojená s tímto 

vrhem. 

V dostatečném předstihu (minimálně 3 týdny před předpokládaným háráním) zažádejte příslušného 

poradce chovu (OPCH) dle kraje svého bydliště o vystavení krycího listu (KL) řádně vyplněným 

tiskopisem Žádost o vystavení KL (ke stažení na www.kpchp.org, sekce chovatelství – formuláře ke 

stažení) a přiložte doklad o zaplacení KL a členství v KPCHP pro daný kalendářní rok (pokud nejste 

členem klubu je třeba uzavřít smlouvu s KPCHP o poskytnutí chovatelského servisu). Pokud je to váš první 

vrh přiložte i certifikát o Chráněném názvu vaší chovatelské stanice. Žádost zasílejte e-mailem případně 

poštou. 

http://www.kpchp.org/chov_zapisrad.php
http://www.kpchp.org/


Pokud je vaše fena chovná s omezením, žádáte o vystavení KL hlavního poradce chovu (HPCH), který po 

konzultaci s chovatelským kolegiem vám KL vystaví, další agendu již vyřizuje váš OPCH. 

HPCH žádáte o vystavení KL i v případě žádosti o vyjímku na věk jednoho z budoucích rodičů štěňat 

nebo při spojení nad 6,25 % Wrightova vzorce. 

Pokud si chcete zvolit jiného poradce chovu než krajově příslušného (např. kvůli bližší dojezdové 

vzdálenosti jiného poradce), oznamte písemně (poštou či e-mailem) tuto skutečnost oběma poradcům, po 

jejich souhlasu, přecházíte trvale k vámi zvolenému poradci. 

Krycí list vystavuje příslušný poradce chovu maximálně do 3 týdnů po obdržení žádosti od chovatele. 

Zasílá ho e-mailem spolu s formulářem Hlášení vrhu, Kontrolní pásek čipování a zároveň ho zapíše do 

evidence krycích listů na www.kpchp.org.  Krycí list je originálním podpisem OPCH  potvrzen při kontrole 

vrhu. Krycí list je možno na vyžádání chovatele zaslat poštou. 

Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo o navržení požádá svého poradce chovu. Při 2. krytí feny není 

povoleno ke krytí použít chovného psa, který byl použit k 1. krytí stejné feny , zde se vyjímka neuděluje. 

Při sestavování chovných párů je třeba dodržovat přijatá opatření pro chov 

http://www.kpchp.org/chov_opatreni.php 

Krycí listy mají platnost 8 měsíců od data vydání.  

Krytí 

Před krytím si majitel psa zkontroluje, zda je jeho pes uveden na KL bez toho se nesmí krytí 

uskutečnit. 

Po krytí vyplní majitelé psa a feny krycí list, oba podepíší a chovatel do 5 dnů oznámí krytí OPCH, který 

jej zapíše do evidence na webu. KL si chovatel ponechá u sebe. 

Pokud vybraný pes fenu nenakryl (za krytí se považuje i pouhé zavedení psa do feny bez svázání) smí být 

ke krytí užit další pes uvedený na krycím listu. 

Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné, 

Mezi jednotlivými krytími krycího psa u různých chovných fen musí uplynout alespoň 24 hodin. 

Dojde-li k nežádoucímu krytí feny, musí toto krytí, jakož i narození štěňat nahlásit majitel feny poradci 

chovu, a to neprodleně - nejdéle do 5-ti dnů, písemně s příslušným vysvětlením. Výbor spolku na základě 

stanoviska hlavního poradce chovu rozhodne o dalším postupu. 

V případě, že fena nezabřezla, oznámí tuto skutečnost chovatel majiteli (držiteli) krycího psa a poradci 

chovu. 

Vrh 

Narození štěňat musí chovatel oznámit OPCH nejpozději do 5-ti dnů. OPCH provede zápis vrhu do 

evidence na webu. 

V případě výskytu nemocných, mrtvých nebo netypických štěňat je toto chovatel povinen neprodleně 

nahlásit poradci chovu, stejně tak i jakékoliv potíže v průběhu odchovu. Pouze veterinární lékař smí 

rozhodnout a případně provést utracení štěněte. 

http://www.kpchp.org/


Chovatel je povinen zažádat ČKS (Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7) o přidělení 

zápisových čísel a to ve stáří 2 - 3 týdnů (tento tiskopis obdrží chovatel od poradce chovu). Na žádosti o 

zápisová čísla – formulář Hlášení vrhu- je třeba abecedně psát nejdříve jména psů a potom jména fen. 

Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za 

sebou. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. Doporučuje 

se vést pro každé plemeno v rámci jedné chovatelské stanice samostatnou abecední řadu. 

5 - 6 týdnů po narození vrhu je chovatel povinen si dohodnout s příslušným poradcem chovu datum 

kontroly vrhu. Štěňata (vrh) musí být v době kontroly označena mikročipem, čipování provede veterinární 

lékař a svým razítkem a podpisem potvrdí do formuláře Kontrolní pásek čipování. Poradce chovu provede 

kontrolu vrhu na náklady chovatele. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů 

Kontrola vrhu – OPCH zkontroluje  

ustájení a kondici matky, 

štěně - čtečkou zkontrolovat čip, skus, varlátka, ev. kýlu či zálomek na ocásku, váhu či kondici, celkový 

typ, rozložení znaků, povahové projevy – ev. si pro svou potřebu vyplní formulář Popis štěněte, termín 

odčervení a očkování 

vyplní formulář Kontrola vrhu a vyúčtování a předá jej chovateli  

od chovatele převezme a zkontroluje správné vyplnění všech formulářů: 

KL, přidělená zápisová čísla, kontrolní čip. pásek s nalepenými samolepkami čipů a razítkem vet. lékaře, 

přihlášku k zápisu štěňat (OPCH na zadní stranu napíše datum kontroly vrhu, Vrh doporučuji k zápisu a 

připojí svoje razítko a podpis) ,1 kus samolepky čipu od každého štěněte, ev. Žádanku o export pedigree 

 případně průkaz původu a výkonnostní knížku feny k přeregistraci. 

provede zápis do knihy odchovů 

Pokud je matka chovná s omezením a odchovala 2. vrh, zapíše do průkazu původu nechovná. 

Odešle všechny tiskopisy pro vydání PP na ČKS – 

Na webových stránkách klubu http://www.poradci3.kpchp.org/ zapíše štěňata a kontrolu vrhu. 

 


