
CO A JAK U ŠTĚŇAT 
 
 

1) Krycí list - na žádost majitele chovné feny vystaví poradce chovu pro danou fenu  
krycí list se seznamem doporučených krycích psů (platnost  je 1 kalendářní   
rok) 

- krycí list se vyhotoví trojmo, dva se pošlou majiteli feny, jeden zůstává  
   u poradce chovu 
- po krytí do týdne posílá majitel krycího psa jeden potvrzený krycí list zpět 

poradci chovu – jako doklad o krytí 
- po porodu pošle majitel feny  do týdne vyplněný druhý krycí list zpět 

poradci chovu – jako doklad o narození štěňat (v případě, že nedojde 
k zabřeznutí feny,  její majitel  je i tak povinnen krycí list poradci chovu 
vrátit) 

 
2) Formuláře k vrhu – na základě obdržení krycího listu s termínem porodu poradce chovu  

    posílá chovateli do 3 týdnů věku štěňat: 
- 2x žádanku o tetovací čísla (chovatel je co nejdříve zašle na PK k přidělení  
  zápisových (tetovacích) čísel) 
- 2x přihlášku k zápisu štěňat 
- 3x zápis o tetování  
 
 

3) Kontrola vrhu - na žádost majitele feny jede poradce chovu po dovršení 6 týdnů věku  
štěňat a po provedení označení štěňat přiděleným čipem nebo tetováním 
na kontrolu vrhu.  
Za cestovné je paušální platba 800Kč, za kontrolu vrhu pak 100Kč za každé 
štěně. V případě exportu štěňat do zahraničí chovatel sdělí poradci chovu 
adresy nových majitelů příslušných štěňat pro vystavení Export Pedigree  
PP 
 
 

4)    Plemenná kniha - nejpozději do tří měsíců věku štěňat posílá poradce chovu na 
Plemennou   knihu ČMKU (PK č. 1 ČMKU, pí. Libuše Pečená, Maškova 3,  
182 53 Praha 8 – Kobylisy)  vždy po jednom provedení příslušné doklady  
(ostatní se zakládá): 
- Žádost o vystavení PP (včetně adres majitelů pro exportní štěňata) 
- Přihláška k zápisu štěňat 
- Protokol o kontrole vrhu 
- Žádanka o tetovací/zápisová čísla 
- Protokol o tetování 
- Krycí list  
- V případě čipování zbylé čipy 
- Veškeré kopie dokladů, které poradce chovu od chovatele obdržel – 

povinně doklad o chovatelské stanici a PP rodičů štěňat, dále pak kopie 
dokladů , které chce mít chovatel  zapsané v PP štěňat (certifikáty zkoušek 
a výstavních titulů rodičů) 
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