Pravidla chovu plemene Kooikerhondje
1. Všeobecná pravidla
1.1. Cílem těchto pravidel je zajištění jednotných podmínek pro chov a s cílem udržet a rozšířit
genetickou různorodost plemene při zachování genetického a biologického zdraví každého
jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno Kooikerhondje.
1.2. Chov plemene Kooikerhondje (Nederlandse Kooikerhondje) se řídí zejména zákonem
č.166/1992 Sb., o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
jejich prováděcími předpisy a předpisy ČMKU (www.cmku.cz), zejména jejím Zápisním řádem
a Řádem ochrany zvířat při chovu.
a) Zápisní řád ČMKÚ
https://www.cmku.cz/data/dokumenty/13-zapisni-rad-cmku-platny-od-25.1.2018.pdf
b) Řád ochrany zvířat při chovu psů
http://www.cmku.cz/data/dokumenty/107_rad_ochrany_zvirat_pri_chovu_psu.doc
1.3. Chov se dále řídí chovatelskými pravidly holandského klubu Kooikerhondje (Vereniging ‘Het
Nederlandse Kooikerhondje) v aktuálním znění dostupné na www.kooikerhondje.nl
2. Podmínky uchovnění
2.1. Věk: od ukončeného 17. měsíce
2.2. Chrup: skus nůžkový, přípustný i klešťový, avšak méně žádaný
2.3. Kohoutková výška: Psi 40 a Feny 38; Tolerance - 2 cm nad nebo 3 cm pod ideální výšku
2.4. Zdravotní testy:
•

Test VWD s nálezem clear (čistý)

•

Test ENM
o

v případě nálezu clear (čistý) je možné krytí s jakýmkoliv chovným jedincem

o

v případě nálezu "carr" - přenašeč je možné krytí pouze s jedincem s ENM clear

•

Vyšetření patelly - nepářit dva jedince s nálezem “volný” - ti kteří mají u jedné nebo obou
nohou stupeň 1.

•

Vyšetření očí s platností 2 roky
o

pokud bude jedinec využíván v chovu po dvou letech od vyšetření, je nutné je
zopakovat. Dvě vyšetření v rozmezí dvou let jsou považována za dostačující pro
celý život.

o

pokud jsou využíváni v chovu jedinci starší šesti let s vyšetřením starším dvou let,
je vhodné (ne povinné) vyšetření očí zopakovat.

2.5. Výstavní ocenění:
a) Varianta 1: 3x výstava po roce věku (z toho 1x výstava vyššího typu (mezinárodní
výstava), ocenění minimálně VD; od 2 různých rozhodčích)
b) Varianta 2: 2x výstava po roce věku (z toho 1x výstava vyššího typu, ocenění minimálně
VD) + ZV nebo jakákoliv zkouška z výkonu
2.6. O uchovnění žádá chovatel písemně poradkyni chovu pro plemeno Kooikerhondje.

K písemné žádosti je potřeba doložit:
•

3 posudky z výstav (s uvedenou kohoutkovou výškou a skusem), nebo 2 posudky a 1
výsledek ze zkoušek

•

výsledky všech zdravotních testů

•

originál PP (z důvodu zapsání chovnosti)

•

doklad o členství v klubu KCHLS (Klub chovatelů loveckých slídičů)

•

1 kopii každého dokumentu

•

fotografii/e Vašeho psa/feny

Poradce chovu Kooikerhondje:
MVDr. Markéta Grešíková
Teplická 134, 405 02 Děčín
M: 604 487 597
E: kooiker@seznam.cz
3. Pravidla chovu
3.1. Chovná fena
3.1.1.

Fena nesmí být kryta před datem, kdy dosáhne věku 18 měsíců.

3.1.2.

Fena, která doposud neměla žádná štěňata, může být kryta nejpozději před dovršením
věku 72 měsíců.

3.1.3.

Fena, která už měla štěňata, nemůže být kryta ode dne, kdy dosáhla věku 96 měsíců.

3.1.4.

Fena může mít maximálně 5 vrhů za život, a maximálně 2 vrhy v období 24 měsíců

3.1.5.

Minimální rozestup mezi jednotlivými vrhy u jedné feny je 10 měsíců, pokud byla
z předchozího vrhu odchována více než dvě štěňata.

3.2. Chovný pes
3.2.1.

Minimální věk chovného psa v den krytí je 18 měsíců.

3.2.2.

V rámci českého chovu může mít chovný pes maximálně 3 krytí ročně.

a) Jako úspěšné krytí se počítá to, ze kterého přežilo a bylo registrováno v plemenné knize
alespoň jedno štěně.
b) Mezi úspěšná krytí se počítají i úspěšné inseminace s použitím spermií daného psa.
3.2.3.

Další krycí list pro psa bude vystaven pouze pokud počet jeho potomků v době podání
žádosti nepřesáhne počtu 25. Do tohoto limitu se započítávají i očekávané vrhy
pocházející od daného psa.

3.2.4.

Mimo český chov může mít pes registrovaný v ČR maximálně 10 krytí v zahraničí, z toho
maximálně 3 na jednu zemi.

3.3. Opakované kombinace
3.3.1.

Stejný pes a fena (pár) mohou mít společně maximálně 2 úspěšná krytí.
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3.3.2.

Druhé krytí stejných rodičů bude povoleno pouze pokud mají z prvního krytí 7 a méně
štěňat.

3.4. Vystavení Doporučení ke krytí
3.4.1.

O vystavení Doporučení ke krytí žádá majitel chovné feny poradce chovu vyplněním a
zasláním Žádosti o doporučení ke krytí, která je dostupná ne webu kchls.cz

3.4.2.

Doporučení ke krytí se vystavuje pouze na jedince, kteří jsou již uchovněni.

3.4.3.

U zahraničního krytí je potřeba k žádosti doložit také dokumenty krycího psa:

a) 3 posudky z výstav (s uvedenou kohoutkovou výškou a skusem), nebo 2 posudky a 1
výsledek ze zkoušek
b) výsledky všech zdravotních testů
c) kopii PP a fotografii/e krycího psa
3.4.4.

O vystavení Doporučení ke krytí je potřeba žádat s dostatečným předstihem – poradce
chovu má na vystavení Doporučení 30 dní.

4. Chovatelská komise
4.1. Výjimky z pravidel chovu může v odůvodněných případech schválit Chovatelská komise
plemene Kooikerhondje.
4.2. Chovatelská komise je pětičlenná a volí ji ze svých řad chovatelé Kooikerhondje, kteří jsou
platným členem Klubu chovatelů loveckých slídičů (KCHLS).

Tato pravidla chovu vstupují v platnost dne 30.9. 2018
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