
 
 

ZÁPISNÍ ŘÁD 
KLUBU CHOVATELŮ RHODÉSKÝCH RIDGEBACKŮ 

 
1. Úvod 
 
Zápisní řád (dále jen "ZŘ") je základní normou pro chov a je závazný pro všechny chovatele a majitele 
Rhodéského ridgebacka (dále jen "RR"), kteří jsou členové KCHRR nebo kteří nejsou členové KCHRR, 
ale chtějí využívat chovatelského servisu poskytovaného klubem nečlenům. 
 
Účelem ZŘ je snaha o kvalitní chov plemene RR a zájem o zdraví další populace RR. 
 
S chovatelstvím je neslučitelný chov bez průkazu původu (dále jen "PP"), obchod se psy a podpora 
tohoto konání. Bude-li člen KCHRR využívat chovného psa nebo fenu k produkci štěňat bez PP, bude z 
KCHRR vyloučen jakož i člen, který mimo chovného psa / feny vlastní  i nechovné, na nichž odchovává 
štěňata bez PP. 
 
2. Chov 
 
Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. Za 
kvalitu chovu je odpovědný chovatel (majitel/držitel feny v době krytí a vrhu). 
 
Majitelem chovné psa nebo feny je fyzická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu nebo 
feně. Toto právo musí být zapsáno v průkaze původu.  
 
Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k 
chovu. 
 
Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena 
písemně hlavnímu poradci chovu a plemenné knize. 
 
Chovní psi a feny jsou ti, kteří mají platný průkaz původu a byli zařazeni do chovu po splnění 
podmínek stanovených Bonitačním řádem KCHRR.  
Minimální věk pro chovnost je 24 měsíců u fen a 22 měsíců u psů. 
Chovnost je ukončena u fen dnem dovršením 8 let, u psa 9 let. U výjimečného přínosu pro chov může 
u krycího psa hlavní poradce chovu povolit výjimku. 
Jedinec s absencí zubu dle bonitačního řádu, smí být spojen pouze s jedincem plnochrupým. 
 
KCHRR je oprávněn svými zástupci (poradci chovu) kontrolovat v jakých podmínkách se psi / feny 
nacházejí a jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat. V případě nevyhojujících podmínek má 
KCHRR právo omezit nebo zakázat chov konkrétního psa/feny nebo chovatelské stanice. 
 
Převod březí feny je možný. Nebylo-li dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici 
nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí. 
 
Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na 
chovatelskou stanici zesnulého. 
 



V případě více vlastníků chovného psa/feny je nutno doložit hlavnímu poradci chovu a plemenné knize 
souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními 
spolumajiteli. 
Je-li chovný pes/fena ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, přičemž je jeden z majitelů občan 
ČR, musí pes/fena splňovat podmínky KCHRR pro zařazení do chovu. Nejedná se v tomto případě o 
zahraniční krytí. 
 
Každý chovatel je povinen vést u feny vlastní písemný záznam odchovů (knihu odchovů), u krycího 
psa písemné záznamy krytí (knihu krytí). Knihu odchovů i knihu krytí je možné zakoupit na ČMKU. Na 
požádání je majitel krycího psa/chovné feny povinen předložit tyto knihy ke kontrole hlavnímu poradci 
chovu nebo členům výboru. 
 
Každý majitel krycího psa má oznamovací povinnost o narození štěňat ze spojení, které nebylo 
uskutečněno pod KCHRR. Toto oznámení se zasílá hlavnímu poradci chovu písemně nebo e-mailem 
nejpozději 3 měsíce po narození štěňat a musi obsahovat jméno feny, datum krytí, datum narození 
štěňat, počet narozených štěňat, úmrtí či uspání, s uvedením důvodu a vady štěňat. 
V případě, že chovatel odmítne informace sdělit, oznámí majitel krycího psa pouze jméno feny, datum 
krytí a skutečnost, že se štěňata narodila. 
 
3. Krycí list  
 
Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí. Tvoří společně s přihláškou základní 
dokumentaci k zápisu štěňat. 
 
Krycí list vystavuje na základě písemné žádosti hlavní poradce chovu do 14-ti dnů ve třech 
vyhotoveních - dvě vyhotovení zasílá chovateli, jedno si ponechává hlavní poradce chovu.  Společně s 
vystaveným krycím listem se zasílá i složenka na úhradu poplatku za vystavení krycího listu. Poplatek 
je splatný do 5 pracovních dní od data vystavení. Výši poplatku schvaluje členská schůze. 
 
V krycím listu jsou uvedeny základní údaje o feně a 1 - 3  krycích psech. Krycí psi si navrhuje majitel 
feny sám nebo požádá o doporučení hlavního poradce chovu. 
Krycí list se vystavuje i v případě, že fena i krycí pes jsou téhož majitele. 
V případě zahraničního krytí zašle majitel feny spolu se žádostí i kopii rodokmenu a bonitační kartu 
krycího psa. Je-li krycí pes registrován v zahraniční plemenné knize, musí splňovat podmínky chovnosti 
KCHRR. Za tuto skutečnost zodpovídá majitel feny. 
Platnost krycího listu je 6 měsíců od data jeho vystavení. V případě omezení či zákazu chovu pozbývá 
krycí list platnosti ihned. Poplatek za vystavený krycí list je splatný do 5 pracovních dnů od datumu 
jeho vystavení a nesouvisí s úspěšností krytí. 
 
4. Krytí 
 
Majitel krycího psa je povinen si před krytím ověřit, zda majitel feny má vystavení krycí list KCHRR. 
Bez řádně vystaveného krycího listu nesmí ke krytí dojít. 
 
Doporučuje se uzavřít písemnou dohodu o krytí a jeho úhradě. Je-li úhradou za krytí štěně, přísluší 
první volba majiteli feny a druhá volba majiteli krycího psa. 
Po krytí se krycí list podepíše, jedno vyhotovení si ponechává majitel feny a jedno zasílá hlavnímu 
poradci chovu do jednoho týdne od data krytí. 
 
Mezi jednotlivými krytími musí u krycího psa uplynout nejméně 24 hodin. 
Krytí feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné. 
 
Majitel krycího psa zapíše bezprostředně po krytí údaje do Knihy krytí. Od majitele feny, který není 
členem KCHRR, si vyžádá kopii průkazu původu a dokladu o vyhodnocení DKK a DLK. 
 
Krytí feny může být nahrazeno inseminací - čerstvým nebo zmrazeným semenem. Inseminaci provádí 
veterinární lékař, který svým podpisem stvrzuje, že bylo využito semene určeného psa nebo semene s 



předepsanou dokumentací. Inseminace se předem hlásí hlavnímu poradci chovu a musí být uvedena v 
krycím listu. Náklady na provedení inseminace hradí majitel feny. 
 
Při neuskutečněném krytí si majitel feny může krycí list ponechat pro další použití, pokud nevyprší 
jeho platnost 6 měsíců od datumu vystavení. Nezabřeznutí feny oznámí majitel feny písemně hlavnímu 
poradci chovu a majiteli krycího psa nejpozději do 10-ti dnů po předpokládaném termínu porodu a 
vrátí krycí list. 
 
Nezabřezne-li fena a poplatek za krytí byl zaplacen, má majitel feny nárok při příštím hárání na jedno 
bezplatné krytí týmž krycím psem. Právo na opakované krytí zaniká smrtí feny nebo krycího psa. 
 
 
5. Vrh 
 
Chovná fena může mít vrh 1x za rok. To znamená, že mezi posledním vrhem a termínem na krytí této 
feny musí být nejméně 12 měsíců. Fena během svého života může mít maximálně tři vrhy. Výjimku 
může povolit hlavní poradce chovu. 
 
Každý vrh musí být nejpozději do dvou kalendářních dnů od narození štěňat oznámen hlavnímu 
poradci chovu. Zároveň tuto skutečnost oznámí majiteli krycího psa. 
 
Případné uspání štěněte smí provádět pouze veterinární lékař a musí být provedeno nejpozději do 48 
hodin po porodu, ve výjimečných případech později. 
 
Kontroly po narození se neprovádí. Není-li schopen si chovatel štěňata zodpovědně zkontrolovat sám, 
domluví se s veterinárním lékařem.  Po nahlášení vrhu zašle hlavní poradce chovu přihlášku k zápisu. 
Tento  společně s krycím listem ev. dalšími doklady zašle chovatel plemenné knize ČMKU (Maškova 3, 
182 53 Praha 8 - Kobylisy), která mu přidělí čísla zápisu. Je ponecháno na vůli chovatele, zda označí 
štěňata čipem nebo tetováním, avšak celý vrh musí být označen stejně. Tetování se provádí do levého 
ucha. Chovatel je povinen nechat vyšetřit štěňata na dermoid sinus veterinárním lékařem před 
vlastním očkováním. Veterinární lékař potvrdí tuto prohlídku do přihlášky k zápisu spolu s potvrzením o 
tetování/čipování.   
 
Povinná kontrola vrhu je po trvalém označení štěňat ve věku nejméně 6-ti týdnů. Chovatel se dohodne 
s poradcem chovu na prohlídce štěňat. Poradce chovu zapíše výsledek kontroly do formuláře, který 
chovatel podepíše. Poradce chovu také potvrdí přihlášku k vrhu, kterou chovatel zašle zpět ČMKU. 
Průkazy původu zasílá ČMKU na dobírku. 
 
Zjistí-li poradce chovu vážné vady u štěněte, označí jej "nestandard". Toto označení bude zapsáno v 
průkaze původu. Jedná se např. o podkus, předkus, nestandardní ridge, bez ridge, geneticky 
podmíněné anomálie ocasu, dermoid sinus, bílá barva v rozsahu větším než akceptuje standard 
plemene, atypické zbarvení kůže nebo srsti. Poradce chovu popíše i způsob a podmínky odchovu 
štěňat, jejich míru socializace, kondici feny a štěňat. 
 
Štěňata mohou být předána novému majiteli nejdříve ve stáří 50 dnů. Prodej štěňat a jejich předání 
provádí výhradně chovatel. Doporučuje se uzavřít písemnou kupní smlouvu s uvedením všech 
známých vad štěněte a dohodu o převzetí štěněte. Chovatel je povinen předat očkovací průkaz 
štěněte nebo PET PASSPORT a informovat nového majitele o jídelníčku štěněte. Taktéž je chovatel 
povinen předat novému majiteli průkaz původu poté, co mu byl zaslán z ČMKU. 
 
Při vývozu štěněte do zahraničí musí chovatel oznámit plemenné knize jméno a adresu nového 
majitele a požádat o vystavení exportního průkazu původu. 
 
 
Vrh, kde jsou oba rodiče zařazeni do třídy Elitní dostane označení Výběrový 
 
 



6. Závěr  
 
Při vážném nebo opakovaném porušení tohoto ZŘ může být vysloven dočasný nebo trvalý zákaz 
chovu, ve zvláště závažných případech může dojít i k vyloučení z KCHRR. 
Práva a povinnosti dle tohoto ZŘ vykonávají poradci chovu, případně výbor klubu. 
 
Tento ZŘ byl schválen na  členské schůzi dne 6.1.2018 a od tohoto data je platný. 
 
 
 


