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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU 
Norma pro chov plemen psů začleněných do ČMKU. 

Cílem je chov čistokrevných plemen psů při zachování 

     zdraví, vloh a vlastností jednotlivých plemen. 

Chov plemen je řízen chovatelskými kluby, které určují 
speciální chovné podmínky. 

 Speciální podmínky chovnosti určí chovatelský klub            

     v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy. 

 Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI. 

 Z chovu je vyloučena produkce štěňat bez průkazu 

    původu psa (PPP). 
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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU 
Chov – cílevědomá plemenitba respektující zdraví jedince  

              a genetické zásady. 

Chovní jedinci:  pes, fena – čistokrevnost, PPP, splňují 
podmínky chovatelského klubu (KCH); zápis do Člp; využití 
do chovu: stáří - 15 měsíců u jedinců do 50 cm v kohoutku, 
jinak 18 měsíců; fena max. do 8 let chovná - výjimku udělí 
KCH s ohledem na její zdraví. 
Majitel chovného psa: osoba právoplatně vlastnící 
loveckého psa či fenu, která to může prokázat PPP. 

Chovatel: držitel chovné feny v době vrhu. 

Změna vlastnictví, úhyn: oznámit do 14 dnů na Člp nebo     

                                              KCH. 
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Krycí list  = potvrzení nebo doporučení o krytí feny. 

 Vystaví poradce chovu, 

 je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do Člp  

     a vydání PPP. 

Údaje v krycím listu (KL): 

 Jméno psa (psů) navržených ke krytí + čísla jejich zápisu, 

 jméno feny a číslo jejího zápisu, 

 jméno a adresu majitele nebo držitele psa, 

 jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny, 

 podpisy obou majitelů (držitelů), 

 místo a datum krytí. 
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Krytí 

 Jen chovný jedinec + platný KL, který se vyplní po krytí, 

 jedno hárání feny,  jen jeden pes z uvedených v KL, 

 převážíme fenu za psem, 

 úhrada za krytí – písemná dohoda, lze formou štěněte –  

     majitel psa = 1. právo výběru. 

Vrh 

 Fena + štěňata u chovatele, 

 počet vrhu jedné feny v kalendářním roce určí KCH, 

 počet ponechaných štěňat = zdravotní stav feny, veterinář, 

 chovatel podá písemnou zprávu o vrhu držiteli psa a poradci 
chovu. Ing. Lukáš Kandler 
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Obsah písemné zprávy:  

 Datum krytí a vrhu, 

 počet narozených štěňat celkem (tj. mrtvých, ponechaných), 

 pohlaví štěňat, barva štěňat, 

 případně adresa kojné feny + počet štěňat, 

 nezabřeznutí – hlásí se do 75 dnů od krytí poradci chovu  

                             a držiteli psa, 

 minimální věk pro odběr štěňat = 49 dnů (7 týdnů),  

 v době odběru musí být štěňata natetována nebo 
načipována. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 366.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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