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VĚK PRO KRYTÍ

• Zvíře je chovné po dosažení věku 12 měsíců.

• Je-li ze zdravotních důvodů nutné nebo vhodné 
nakrýt již v období mezi 9. a 12. měsícem věku, je 
třeba o to předem požádat. Kočka – HPCH, 
kocour – vet.



HORNÍ HRANICE VĚKU PRO KRYTÍ

• Krytí koček je možné do dne jejich 9. 
narozenin. O krytí v pozdějším věku je třeba 
předem zažádat jako o výjimku, součástí 
žádosti je veterinární atest o dobré kondici 
kočky, který nesmí být starší 30-ti dnů. Souhlas 
s krytím platí pro 1 vrh.

• Kocour může krýt bez omezení



Chovatelský řád

• Chovné kočky nesmějí mít více než 3 vrhy v 
průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců. Zde 
nelze udělovat výjimky. 

• Kočka, která opakovaně rodí jen císařským 
řezem, nesmí být použita k dalšímu chovu.



KOCOUR

• SMÍ KRÝT OD 12 MĚSÍCŮ 

• PRO PŘEDČASNÉ KRYTÍ JE TŘEBA PŘEDEM MÍT 
SOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ VETA, PŘIDAT KE KL

• MUSÍ MÍT : ČIP, POTVRZENÍ KÝLA-KOULE

• NESMÍ KRÝT KOČKY BEZ PP A KOHOKOLIV, 
KDYŽ VÝSLEDEK BY BYLA NEREGISTROVANÁ 
KOŤATA



KOČKA

• SMÍ BÝT NAKRYTA VE 12 MĚSÍCÍCH

• Předčasné krytí povoluje HPCH předem s 
doporučením  vet lékaře

• MUSÍ MÍT ČIP, POTVRZENÍ KÝLA

• NESMÍ MÍT VÍC NEŽ 3 VRHY ZA „plujících“ 24 
MĚSÍCŮ



ZVÍŘATA NEPOVOLENÁ K CHOVU

• hluché kočky 

• kočky s pupeční kýlou 

• kočky bez vousů

• jakýkoliv typ „divoké” kočky nebo jakékoliv 
nové plemeno šlechtěné z „divokých” koček 

• kočky trpící (pseudo-)achondrodysplazií nebo 
osteochondrodysplazií

• kočky trpící vrozenými abnormalitami



CHOVATELSKÁ STANICE

MIN 3 NÁZVY, MAX 15 ZNAKŮ

POŽÁDAT PŘED KRYTÍM NA 
ADRESU PLEMENNÉ KNIHY, 
PLATBA 1800,-



KOŤATA

• Chovatel NESMÍ ODCHOVÁVAT KOŤATA BEZ PP 
ani takovýto chov podporovat či propagovat –
tzn. nesmí např. inzerovat prodej koťat bez PP 
ani pro nikoho jiného (neregistrovaného 
chovatele)

• Je zakázáno prodávat kočky na aukčních 
serverech



KOŤATA

• Koťata nesmějí odcházet k novému majiteli 
(do nového domova) dříve než ve věku 12 
týdnů   (nový CHŘ)

• musí být plně očkována proti panleukopenii, 
kočičímu herpesviru a kaliciviru, pokud 
veterinář nestanovil jinak. 



K žádosti o PP přikládáme také: 
- průkazy původů obou rodičů
- potvrzení o nepřítomnosti    
pupeční kýly u obou rodičů
- potvrzení o vyvinutých a 
sestouplých varlatech v šourku 
u kocoura
- v případě dalších povinných 
testů také kopie certifikátů 
(např. KOR, BUR, NFO)

O PP je nutné žádat do 8 týdnů 
od narození koťat!!!



RODOKMENOchranné prvky

Podpis chovatele



Přetisky rodokmenů:

• „Nevhodné k chovu“

– je nevratné

– na žádost chovatele nebo rozhodnutím 
chovatelské komise

• „Bez oprávnění k chovu“

– chovatel si nepřeje, aby zvíře bylo v budoucnosti 
využito pro chov. Lze změnit.

Ne všechny federace přetisk uznávají



PŘETISK JE DOBRÝ, 
KASTRACE JE JISTOTA

Jste zodpovědní za budoucí život vašich 
koťat



SMLOUVY

• VYŽADUJTE KUPNÍ SMLOUVU KE KOČCE

• VŽDY DÁVEJTE KUPNÍ SMLOUVU KE KOTĚTI S 
UVEDENÍM ZÁRUK, POTVRZENÍM 
ZDRAVOTNÍHO STAVU A PODMÍNKAMI

• UZAVÍREJTE PÍSEMNÉ SMLOUVY PŘI KRYTÍ

• VYHNETE SE POZDĚJŠÍM PROBLÉMŮM



Identifikace zvířat:

• Všechny kočky přecházející hranice ČR musejí být 
identifikovány mikročipem. 

• Mikročip musí odpovídat normě ISO 11784, ISO 
11785 anebo musí mít majitel kočky u sebe 
odpovídající vlastní čtecí zařízení. 

• Povinnost identifikace mikročipem platí dále pro 
všechna chovná zvířata. 

• Identifikační kódy obou rodičů musejí být 
zaneseny v rodokmenu.

• Výjimka je možná pouze u kocourů (rodičovských 
zvířat), kteří nejsou ve FIFe registrováni. 



REGISTRACE KOČKY

• Při dovozu ze zahraničí nebo převodu z non-
FIFe organizace: vždy do 6 týdnů od nabytí –
na plemenné knize

• Doporučujeme před dovozem zkontrolovat 
rodokmen, zda v něm nejsou chyby (poradce 
chovu rád pomůže).



Povinné testy:



Doporučená vyšetření:



VÝSTAVNÍ/ZÁSLUHOVÉ TITULY

• Šampion CH                  
• Mezinárodní šampion IC             
• Mezinárodní grandšampion GIC
• Supreme šampion SC

• Tituly vítězů – Winner Titles

• Vítěz mladých - Junior Winner JW
• Národní vítěz – National Winner NW
• American Winner AW
• Baltic Winner BW
• Mediterranean Winner MW
• North Sea Winner NSW
• Scandinavian Winner SW
• Světový vítěz WW

• Premior PR
• Mezinárodní premior IP
• Mezinárodní grandpremior GIP
• Supreme premior SP

• Tituly za zásluhy - Merit Titles

• Distinguished Merrit DM
• Distinguished Variety Merit DVM 

Distinguished Show Merit DSM

• NENÍ MOŽNÉ PO ZÍSKÁNÍ TITULU 
VYSTAVOVAT VE STEJNÉ TŘÍDĚ –
ANULOVÁNÍ VÝSLEDKŮ



PORADCI CHOVU

• KDYŽ NEVÍTE – PTEJTE SE! SVÉHO 
CHOVATELE, SVÉ SO, PORADCŮ CHOVU

• http://www.schk.cz/poradci-chovu.html

• Lépe se ptát, než litovat…

http://www.schk.cz/poradci-chovu.html


DĚKUJI ZA POZORNOST

Tel pro dotazy 774 291 275

Zdeněk Krajča


