Chovatelská směrnice č. 1
a) Pes/fena mohou být chovatelsky využiti ve věku 18 měsíců, při splnění
podmínek bonitace.
b) Chovatel je garantem zvoleného spojení, správného vyplnění krycího listu,
přihlášky vrhu a dodání všech potřebných podkladů pro plemennou knihu
ČMKU, které odešle poradci chovu.
c) Chovatel je povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy Spolku chovatelů
slovenských čuvačů /dále jen SCHSC/, ČMKU a FCI a zákony České republiky
na ochranu a chov zvířat. Chovatel je plně odpovědný za svůj odchov.
d) Pro zahraniční krytí nemusí mít souhlas poradce chovu SCHSC, ale je vhodné
tuto skutečnost s poradcem chovu SCHSC konzultovat.
e) Poradce chovu SCHSC doporučuje spojení, ale nenařizuje. Chovatel má
právo krycího psa navrhnout.
f)

Poradce chovu SCHSC potvrzuje krycí list a přihlášku k zápisu vrhu štěňat.
Poradce chovu SCHSC odesílá veškeré podklady na plemennou knihu ČMKU.

g) Poradce chovu SCHSC má právo požádat o kontrolu štěňat za účelem
zhodnocení zdraví, výživné kondice a ustájení, ale vlastní kontrolu vrhu
provádí veterinární lékař při označení štěňat.
h) Chovatel musí dbát o to, aby se nezdvojovaly vady.
i)

V případě krytí je povoleno, aby pouze jeden z rodičů budoucích štěňat měl
RTG DKK pozitivní C, D /klasifikace dle KVL ČR/, ČMKU: 0/1, 1/1, 1/2, 2/2,
3/3, klasifikace podle FCI B, C, D
Příklady krytí:
1. otec 0/0 /A/ matka 1/2 /C/
2. otec 2/2 /C/ matka 0/0 /A/
3. otec 3/3 /D/ matka 0/0 /A/
Dle FCI je D použitelné v chovu a vzhledem k velikosti populace SC je
akceptováno za přesně daných podmínek.

j)

Při krytí rodičů budoucích štěňat, kteří mají oba pozitivní RTG DKK, musí mít
chovatel povolení poradce chovu SCHSC.
Příklady krytí:
1. otec 1/1 /B/ - matka 1/2 /C/
2. otec 2/2 /C/ - matka 2/2 /C/

k) Povolená přípustná plemenitba bez nutné konzultace s poradcem chovu
SCHSC je přípustná ve 3 generaci.
l)

Užší příbuzenskou plemenitbu povoluje pouze poradce chovu SCHSC. Užší
příbuzenská plemenitba je: 2-2, 2-3, 3-2.

m) Při krytí v zahraničí je nutné kromě řádného vyplnění krycího listu požádat
majitele krycího psa či feny o oboustrannou kopii průkazu původu, kopii
výsledku RTG DKK a případné kopie titulů a výstavních ocenění pro
plemennou knihu k vystavení průkazů původu štěňat.
n) Štěňata doporučujeme čipovat v souladu s veterinárními předpisy a zákony na
ochranu a chov zvířat a ustanovení ČMKU,ale je možno je i tetovat.
Povinnost čipovat je podle EU od 3. 7. 2011.
o) Chovatel je povinen uhradit krycí poplatek buď finanční částkou mezi chovateli
obvyklou nebo dát majiteli psa bezplatně štěně /štěňata/ z vrhu dle předem
domluvené, nejlépe sepsané smlouvy o krytí a to bez prodlení, pokud smlouva
neuvádí jinak.

