
METODICKÝ POKYN PRO UCHOVNĚNÍ PSA-FENY 
 
Pokud má Váš pes či fena splněny podmínky chovnosti a máte zájem jej použít k reprodukci, 
zašlete poštou vyplněnou žádost o uchovnění (je k dispozici na webu sekce WSS, odkaz ke 
stažení) s následujícími doklady:  

 
− originál PP*, 
− originální posudky z výstav*, 
− originály soudcovských tabulek ze zkoušek, 
− protokol s výsledkem rtg DKK, 
− doklad o platném členství v KCHLS (kopie složenky o zaplacení členského příspěvku), 
− 1 x fotografie jedince ve výstavním postoji (možno zaslat v elektronické podobě e-mailem 

na adresu jasluvka@seznam.cz ) 
− adresu majitele chovného jedince + kontakty, které si přejete zveřejnit na klubovém webu a 

klubových tiskovinách (email, webové stránky, telefon). 
 

Bez všech shora uvedených náležitostí nebude žádost o uchovnění vyřízena a 
nekompletní materiály budou zaslány zpět! 

 
* PP nebo jeden z posudků z výstavy musí obsahovat požadované údaje o jedinci – 
kohoutková výška v cm, údaje o chrupu a skusu, barva oka. 

 
Aktualizaci dat na webových stránkách sekce si u každého chovného jedince zajišťuje sám 
majitel prostřednictvím správce webu.  
 
Veškeré úpravy na webu v odkazu štěňata se dělají prostřednictvím poradkyně chovu! 

 
 

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU, KRYTÍ, VRH 
 

− Vystavení krycího listu (Doporučení ke krytí) žádá majitel chovné feny příslušného 
poradce chovu. 

− Vystavení Doporučení ke krytí se žádá s předstihem (dle platných  klubových norem má 
poradce chovu na vystavení krycího listu lhůtu 30 dní). To znamená, že o Doporučení ke 
krytí nežádáme tehdy, kdy fena již několikátý den hárá! Pokud není majitel chovné 
feny členem KCHLS, tak žádá nejméně 6 týdnů předem; další postup je řešen smlouvou. 

− Krycí list platí do 31. 12. příslušného roku, kdy byl vystaven. 

− Krycí list se vystavuje pouze na jedince, kteří jsou již uchovněni. Po vystavení 
Doporučení ke krytí je automaticky zveřejněna chovatelská stanice na webu sekce WSS 
v odkazu Štěňata-plánované vrhy. 

− Majitel chovné feny si může navrhnout krycí psy. Poradce chovu je vepíše do Doporučení 
ke krytí v případě, že jejich použití neodporuje zásadám zdravého chovu.  

− Pokud si majitel sám navrhuje krycí psy, měl by být o možnosti použití těchto psů předem 
dohodnut s jejich majitelem. 

− Přílohou Doporučení ke krytí, které je vystaveno a zasláno majiteli chovné feny 2x, jsou 
2 tiskopisy (Hlášení vrhu, Přihláška k zápisu vrhu), tyto náleží majiteli chovné feny, dále 



dvě složenky, každá na 100,- Kč. Jedna náleží majiteli chovného psa a jedna majiteli 
chovné feny. Obě složenky musí být uhrazeny ihned po provedeném krytí.  

− Majitel krycího psa zasílá útržek uhrazené složenky na adresu poradce chovu do 8 dnů po 
krytí.  

− Majitel chovné feny zasílá útržek uhrazené složenky na adresu poradce chovu do 8 dnů po 
krytí + část krycího listu. 

− V případě, že majitel chovné feny nechá u feny provést ultrazvukové vyšetření, které 
potvrdí její březost, může požádat (emailem, telefonicky, písemně) poradce chovu 
o zveřejnění na webu sekce WSS, v odkazu Očekávané vrhy. 

− Po porodu feny vyplní chovatel tiskopis Hlášení vrhu a odešle do 10 dnů po porodu 
příslušnému poradci chovu. A to i v případě, že fena nezabřezla. 

− Pokud se narodilo více jak 6 štěňat, poradce chovu na základě Hlášení vrhu zašle chovateli 
složenku na částku rovnající se 200,– Kč za každé nadpočetné štěně: 7 štěňat – 200,– Kč, 
8 štěňat – 400.– Kč atd. Opět musí chovatel doložit kopií ústřižku složenky provedenou 
platbu.   

− V době stáří vrhu 28 dnů vyplní chovatel Přihlášku k zápisu vrhu a odešle na adresu 
Plemenná kniha ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Přihláška vrhu se vyplňuje tím 
způsobem, že jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem, 
běžně se praktikuje A, B, C atd. Tato posloupnost platí pro chovatelskou stanici, nikoliv 
pro jednotlivou fenu. Jména štěňat se píší na přihlášku v tomto pořadí: nejdříve psi, pak 
feny, jména jsou řazena abecedně dle 2. písmene ve jméně. Vyplněnou Přihlášku odešle 
společně s celým krycím listem a v případě prvního vrhu feny i s originálem PP. 

− Přihláška k zápisu vrhu je Plemennou knihou vrácena spolu s uvedením tetovacích čísel na 
adresu chovatele. Chovatel nejdříve ve věku 6-ti týdnů provede tetování nebo čipování 
štěňat (celý vrh musí být označen jedním z uvedených způsobů) a od veterinárního lékaře 
potvrzenou Přihlášku k zápisu vrhu odešle opět na adresu Plemenné knihy. Na základě této 
potvrzené přihlášky budou štěňatům vystaveny PP a ty budou zaslány dobírkou na adresu 
chovatele vrhu. 

− Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je 
třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech. 

V případě nedodržení výše uvedené metodiky, smlouvy, nebude akceptována následná žádost 
o nové doporučení.  

Uvědomte si prosím, že poradce chovu, vedoucí sekce a správkyně webu pracují pro 
sekci zdarma a ve svém volném čase. Není možné cokoli očekávat či požadovat 
OKAMŽITĚ! 
 

 

Další důležité odkazy: 
Kalendář výstav v ČR - http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy 

 

Další rady - Jak na to?  

http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=jak_na_to 

http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=vystavy

