KROK ZA KROKEM
pomůcka pro začínající chovatele, fanoušky nebo zájemce o naše plemeno
aktualizace 9/2018

1.

Členství v klubu - pokud máte do budoucna v plánu chovat naše plemeno, je výhodné
stát se členem Klubu chovatelů špiců. Evidenci nových členů zajišťuje paní Lea Jonasová.
Zašlete přihlášku spolu se souhlasem GDPR o zpracování osobních údajů na:
- kontakt:
l.jonasova@seznam.cz , tel. +420 607 241 942
- přihláška:
htp://www.spic.cz/dokument//kchs_prihlaska.pdf
- souhlas s GDPR:
htp://www.spic.cz/dokument//ddpr.pdf

2.

Výběr velikostní a barevné variety -

..

Klub zastřešuje také plemena japonský špic, fnský špic a

německý špic má několik velikostních rázů a
mnoho barevných variet. V/berte si tu, která vás nejvíce zaujme.
- barevné variet/:
htp://www.spic.cz/imades/stories/dokument//2016_clenska_schuze/pruvodce.pdf
- standard:
htp://www.spic.cz/dokument//standard/standard-nemeck/_spic_201..pdf

-

4.

thai bandkaew dod.

standard japonský špic:
htp://www.spic.cz/dokument//standard/standard-japonsk/_spic.pdf
standard thai bangkaew dog:
htp://www.fci.be/en/nomenclature/HoAI--uANGGKAE--DOG-.8W.html

Výstavy - nejsou podmínkou k uchovnění jedince, ale jsou příjemným zpestřením
společenského života chovatelů a příznivců našeho plemene. Přehled výstav pořádaných v ČR
najdete na stránkách ČMKU.
- výstav/:
htp://www.cmku.cz/cz/v/stav/-1.7

8.

Bonitace -

6.

Přeregistrace - po úspěšné bonitaci je nutné zaslat oridinál rodokmenu na plemennou

podmínkou k zařazení jedince do chovu je po dovršení požadovaného věku
absolvování bonitace a povinného v/šetření.
- požadavky pro rázy TRPASLIČÍ, MALÝ, STŘEDNÍ: dovršení věku 12 měsíců, povinné
v/šetření patell u jakéhokoli akreditované veterináře nebo přímo na bonitaci
- požadavky pro rázy VELKÝ, VLČÍ ŠPIC: dovršení věku 18 měsíců, povinné v/šetření DKK u
jakéhokoli akreditované veterináře (seznam akreditovaných lékařů najdete na Komora
veterinárních lékařů České republik/ - www.vetkom.cz)
- odkaz na informace o bonitacích: htp://www.spic.cz/o-chovu/bonitace
- odkaz na seznam posuzovatelů: htps://www.vetkom.cz/posuzovatele-dkk-a-dkl-2/

knihu ČMKU k tzv. přeredistraci chovného jedince. Plemenná kniha redistraci potvrdí do
oridinálu PP a do několika dnů zašle na dobírku rodokmen zpět na adresu majitele. Adresa
musí být uvedená na zadní část rodokmenu!

-

7.

odkaz na PK ČMKU: htp://www.cmku.cz/cz/pracoviste-c.-1-160

Chovatelská stanice - chcete-li začít s vlastním chovem, je nutné založit si chovatelskou
stanici. Formulář pro tento krok najdete na webových stránkách ČMKU.
- odkaz na žádanku:
Žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice
- ceník:
htp://www.cmku.cz/cz/cenik-181

W.

Krycí list - každý ráz špiců má příslušného poradce. NGejpozději 2 měsíce před plánovaným
háráním (kr/tím) zašlete vašemu poradci žádost o v/stavení kr/cího listu. K žádost přiloží
kopii dokladu o jeho zaplacení. Kr/cí list má platnost 12 měsíců od data v/dání. Pro výběr
vhodného kr/cího psa můžete v/užít databázi nebo požádejte o pomoc vašeho poradce
chovu.
- odkaz na databázi: htp://www.spic.cz/denealodie/inde䀔.php
- odkaz na žádost o KL: Žádost o kr/cí list
- odkaz na poradce: htp://www.spic.cz/klub-chovatelu-spicu/kontakt//spravciwebov/ch-stranek/.2-poradci-chovu

9.

Kryt - reprodukce u rázů trpasličí, malý a střední špic je možná až po ukončeném 14.
měsíci věku. U rázů velký a vlčí je možné krýt až po ukončeném 17. měsíci věku. Vhodný
kr/cí den má každá fenka jiný. Doporučujeme začínajícím chovatelům, ab/ v/užili
diadnostcké metod/ svého veterináře. K uskutečněnému kr/tí může být v/užit jen jeden ze
psů uvedených na kr/cím listě. V/braného psa na kr/cím listě označíte. Majitelé psa i fen/
potvrdí v/užitý kr/cí list svým podpisem. Kopii kr/cího listu zašlete do 8 dnů od kr/tí svému
poradci chovu. Přibližně 6.. den (+- 8 dní) od kr/tí očekávejte narození štěňátek.

10.

Narodil se vrh - do 7 dnů od narození štěňátek zašlete poradci chovu v/plněný formulář
hlášení vrhu a oridinál kr/cího listu.
Ve věku štěňat 3-4 týdny: V/plněnou žádanku o tetovací čísla zašle majitel fen/ na adresu:
ČMKU, Plemenná kniha, Maškova ., 1W2 8. Praha W – Kob/lis/. Plemenná kniha vrátí jednu
část zpět s v/psanými tetovacími čísl/. Pro tento krok lze v/užít i elektronickou poštu kontakt:
huskova@cmku.cz.
Ve věku štěňat 6-7 týdnů: Chovatel nechá označit celý vrh jednotně (čip nebo tetování do
levé slabin/). Žádanku o tetovací čísla si nechá potvrdit od veterináře datem a razítkem
s podpisem. Při čipování je nutné jeden čárový kód každého štěněte nalepit na žádanku o
tetovací čísla.
Chovatel uhradí klubu veškeré poplatky spojené se zápisem štěňat a přiloží kopie plateb.
- poplatek za v/stavení kr/cího listu
- doklad o uhrazení poplatku za v/užití kr/cího psa (platí se jen v případě, že kr/cí pes není
v/šetřený)
- poplatek za zápis štěňat
Po označení štěňat zašle chovatel poradci chovu veškerou dokumentaci tj.
- kompletně a přesně v/plněné obě část přihlášk/ k zápisu štěňat, kde uvede barvu štěňat
dle skutečnost
- potvrzenou žádanku o tetovací čísla. V případě čipování přiloží jeden čárový kód od
každého štěněte navíc a zezadu ho označí jménem štěněte

-

kopie dokladů o zaplacení všech souvisejících poplatků (kr/cí list, zápis štěňat, poplatek
za kr/cího psa)
kopie výstavních ocenění nebo kopie pp + výstavní příloha, výsledk/ zkoušek, zdravotní
v/šetření atd. za účelem zapsání těchto údajů do pp štěňat
zápis o kontrole vrhu (pokud b/la provedena)

11.

Odchod štěňátek -

12.

Rodokmeny štěňátek

do nového domova může štěňátko odejít nejdříve ve věku 50 dnů.
Chovatelé mají povinnost předávat štěňátka čistá, řádně označená, očkovaná, odčervená a
vžd/ s kupní smlouvou.
- po obdržení všech výše uvedených potřebných dokladů
poradce chovu zašle na ČMKU žádost o v/stavení rodokmenů, které plemenná kniha zašle
formou dobírk/ na adresu chovatele. Chovatel rodokmen/ na příslušné kolonce podepíše a
předá novým majitelům.

