Jak odchovat štěňata v MSKCHPL?
1) Prvním předpokladem je chráněný název chovatelské stanice FCI/ČMKU, ve
vlastnictví chovatele. V případě, že chovatel název Chovatelské stanice
nevlastní, je potřeba si zažádat na ČMKU. Žádost o zřízení Chovatelské
stanice zasílá chovatel přímo na ČMKU. Informace na webových stránkách
ČMKU www.cmku.cz odkazu Jak na to/jak získat mezinárodně chráněný
název chovatelské stanice kde je k dispozici příslušný formulář. Formulář
vytiskněte, čitelně vyplňte a zašlete na adresu: ČMKU. Maškova 3, 182 53
Praha 8 – Kobylisy. Vyřízení trvá přibližně 3 měsíce a žadatel je obdrží na
dobírku za poplatek dle ceníku ČMKU ( aktuálně 1.815,- Kč za Chovatelskou
stanici + 100 Kč expediční náklady.
2) Vlastnictví chovné feny
3) Nejméně 28 dnů před předpokládaným háráním zašle chovatel poradci chovu
žádost o vystavení krycího listu v listinné podobě + případně další doklady
poštou a zaplatí příslušný poplatek. Žádost o vystavení krycího listu je
dostupná
na
webu
klubu:
www.leonbergerclub.info
v odkazu
klub/dokumenty ke stažení/žádost o krycí list. Je možno žádat i o vystavení
krycího listu expres do sedmi dnů za příslušný poplatek. Chovatel navrhuje na
krycí list maximálně tři psy. Případně požádá poradce chovu o doporučení
krycích psů. V případě, kdy chovatel požaduje uvedení na krycí list psa mimo
MSKCHPL ( krytí v KCHL nebo zahraniční krytí ), a uvedený plemeník ještě
nebyl na krycích listech vydaných MSKCHPL dříve uveden, zašle spolu se
žádostí o krycí list chovatel poradci chovu i oboustrannou fotokopii originálu
průkazu původu tohoto psa, fotokopii originálu vyhodnocení DKK, kopii
originálu dokladu o zařazení do chovu a kopii výsledku vyhodnocení LPN1.
Vše v listinné podobě, zaslané poštou. Chovní psi mimo MSKCHPL, kteří
byli na krycím listu již uvedeni a ke kterým není výše vyjmenované doklady
nutno dodávat jsou k nahlédnutí na webu klubu www.leonbergerclub.info
v odkazu Chov/chovní psi mimo klub. Zároveň je potřeba vystavení krycího
listu předem zaplatit dle ceníku. Ceník k nahlédnutí na webu klubu
www.leonbergerclub.info v odkazu Klub/klubové normativy/ceník poplatků
a příspěvků. Cena pro člena klubu za běžný krycí list je 100 Kč, za krycí list
expres 400 Kč. Spolu s krycími listy je chovateli doručen i tiskopis hlášení
vrhu, který si uschová a použije po narození štěňat.
4) Při prvním krytí je potřeba krycí listy doplnit o datum a podpisy chovatele a
majitele krycího psa. Při případném překrytí doplnit jeho datum. Oba krycí
listy zůstávají chovateli. Jeden krycí list odesílá chovatel do maximálně 7 dnů
od nakrytí poradci chovu a to doporučeně, poštou. Nesplnění této povinnosti

je pokutováno částkou 2.000,- Kč.
5) V případě, že fena nezabřezne, odesílá chovatel druhý krycí list do maximálně
75 dnů ode dne nakrytí poradci chovu. V případě nesplnění této povinnosti
není chovateli vystaven další krycí list.
6) Narození vrhu a počet štěňat musí chovatel nahlásit poradci chovu na
formuláři hlášení vrhu do maximálně 10 dnů života štěňat. Formulář
zasílá chovateli poradce chovu spolu s krycími listy. Zároveň s hlášením
vrhu zasílá chovatel poradci chovu i druhý, vyplněný a podepsaný krycí list.
Po doručení hlášení vrhu zasílá poradce chovu chovateli formuláře žádanky
o tetovací čísla (čísla zápisu) a přihlášky k zápisu štěňat.
7) Ve stáří štěňat 3 - 4 týdnů maximálně, odesílá chovatel na Plemennou knihu
ČMKU vyplněnou žádanku o tetovací čísla nebo čísla zápisu (v případě
čipování) , kterou obdržel spolu s formulářem přihlášky k zápisu štěňat od
poradce chovu. Při vyplňování je potřeba striktně postupovat v pořadí jmen
v postupnosti: Nejdříve psi – v řazení podle abecedy ( např. Aaron, Abarth,
Acury, Admin atd.) a následně feny, opět v abecedním pořadí.
8) Po provedené identifikaci štěňat tetováním ( minimální věk štěňat pro tetování
je od 42 dne věku ) nebo označení čipem může chovatel požádat o přejímku
vrhu. Předpokladem úspěšné přejímky vrhu je dosažení potřebné váhy
štěňat, která je rovna kilogram/týden. V šesti týdnech minimálně šest kg
až deset týdnů = 10 kg. Věk deset týdnů je krajní možností provedení
přejímky vrhu. O přejímku vrhu žádá chovatel poradce chovu písemnou
formou. Přijetí žádosti mu musí být poradcem chovu potvrzeno spolu
s navržením termínů kontroly vrhu, ze kterých si chovatel vybírá vhodný
termín. V případě, že se jedná u chovné feny o první vrh a chovatel nemá
dosud chovnou fenu přeregistrovánu v registru chovných jedinců, předává při
kontrole vrhu poradci chovu její originál průkazu původu. Poradce chovu
zasílá rodokmen spolu s doklady od vrhu a chovateli se rodokmen chovné feny
vrací přímo z ČMKU spolu s průkazy původu štěňat. V případě, že chovatel
prodává štěně do zahraničí, žádá Plemennou knihu ČMKU o vydání
exportního průkazu původu.
9) Chovatel nejpozději v deseti týdnech věku štěňat zasílá poradci chovu
formuláře přihlášek k zápisu štěňat.
10) Neprodleně po prodeji štěňat je chovatel povinen zaslat poradci chovu
adresy a telefonní spojení na nové majitele štěňat v případě, že noví majitelé
s předáním svých adres souhlasí. Klub vede evidenci nových majitelů pro
případ nahlášení nálezu zatoulaného Leonbergera. V případě, že nový majitel

s předáním adresy nesouhlasí, předává chovatel klubu nesouhlasné stanovisko
nového majitele spolu s jeho podpisem. Formulář předá chovateli buď poradce
chovu při kontrole vrhu, nebo je ke stažení na webu klubu
www.leonbergerclub.info v odkazu klub/ dokumenty ke stažení/ dodatek
ke smlouvě o prodeji.
11) Průkazy původu štěňat, které zasílá chovateli přímo ČMKU je nutno
doplnit o podpis chovatele a teprve chovatelem podepsané průkazy původu
zaslat novým majitelům štěňat.
12) Kompletní znění Zápisního řádu MSKCHPL, kterým je chovatel povinen
se řídit je zveřejněno na webu klubu www.leonbergerclub.info v odkazu
Klub/klubové normativy/zápisní řád.

