Zápisní řád WOLFHOUND KLUBU, z.s.
Cílem WDK je chov čistokrevných psů dle standardů uznaných FCI, respektující zásady
biologického i genetického zdraví jednotlivce i populace.

1. Úvodní ustanovení
1.1 Chovatelský a zápisní řád WDK je základní normou pro chov plemene psů irský vlkodav.
1.2 Speciální chovné podmínky jsou v souladu s předpisy FCI a stanovami ČMKU a dále se
závaznými právními předpisy včetně platného Zákona na ochranu zvířat proti týrání.
1.3 Chov plemene je koordinován výborem WDK.
1.4 Základní normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.
1.5 S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a
ani podpora tohoto konání.

2. Chovatel, majitel chovného psa
2.1 Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která jedince právoplatně
nabyla a může to prokázat jeho průkazem původu.
2.2 Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně
zaregistrována prostřednictvím ČMKU.
2.3 Držitelem chovného psa či feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem písemně
zmocněn používat je k chovu.
2.4 Každá změna v držení chovného jedince musí být do 15 dnů oznámena písemně
administrátorovi chovu a plemenné knize ČMKU - týká se i zapůjčení chovné feny nebo
plemeníka do zahraničí. Úhyn psa či feny je majitel povinen do 15 dnů oznámit
administrátorovi chovu, v případě chovných jedinců i plemenné knize ČMKU.
2.5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v
chovatelské stanici nového majitele nebo držitele feny a pokud není stanoveno jinak, převádí
se na něj všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
2.6 Odchovy na cizí chovatelskou stanici (zapůjčení feny) je možné po vzájemné dohodě
mezi majitelem chovné feny a vlastníkem registrované chovatelské stanice, a to pouze 1x u
téže chovné feny. Dohoda musí být uzavřena písemně na předepsaném formuláři, který musí
být součástí odeslaného vyplněného KL. Formulář zájemce obdrží na vyžádání od
administrátora chovu nebo má možnost stažení formuláře na internetových stránkách klubu.

2.7 Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat
podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. V tomto případě se nejedná o
zahraniční krytí.
2.8 WDK je oprávněn kontrolovat, v jakých podmínkách - ustájení, zacházení, výživa,
hygiena - jsou chovní jedinci a v jakém zdravotním stavu, dále jaké podmínky má chovatel
pro odchov štěňat.
2.9 Každý chovatel je povinen vést knihu odchovů pro každou svou chovnou fenu a předložit
ji na požádání kontrolnímu orgánu WDK nebo ČMKU. Každý majitel chovného psa je
povinen vést za stejných podmínek knihu krytí. Obě knihy jsou vázány na chovného jedince a
při převodu na jiného majitele musejí být předány s ním. Evidenci podléhá i každé krytí
zahraniční chovné feny, jakož i krytí chovné feny zapůjčené do zahraničí, jejímž majitelem je
člen WDK.

3. Chovní jedinci
3.1 Chovní jedinci jsou čistokrevní psi a feny, kteří splnili podmínky zařazení do chovu a jsou
zapsáni v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy ČMKU.
3.2 Zařazení do chovu provádí a do PP zaznamenává WDK při bonitaci. Zápis do rejstříku
chovných jedinců a příslušný záznam do PP provádí plemenná kniha ČMKU. Pes i fena musí
být přeregistrováni po absolvování bonitace.
3.3 Věková hranice pro bonitaci a kritéria získání chovnosti a zařazení do chovu jsou
obsažena v Bonitačním řádu WDK, který je nedílnou součástí Zápisního řádu WDK.
3.4 Fena irského vlkodava smí být naposledy použita v chovu v roce dosažení stáří sedmi let.
3.5 U psů se chovnost neomezuje věkovou hranicí.
3.6 Chovnost psa nebo feny lze ukončit v případě výskytu geneticky podmíněných
onemocnění u potomků nebo zdraví ohrožujícího onemocnění chovného jedince.
Návrh na ukončení chovnosti podává s písemným zdůvodněním administrátor chovu nebo
jiný člen chovatelské komise (kontrolor vrhu, člen bonitační komise apod.). Konečné
rozhodnutí o ukončení chovnosti přináleží výboru WDK.
3.7 Agresivní nebo extrémně bázlivý jedinec nesmí být využit v chovu.
3.8 Je nepřípustné, aby byl chovný pes použit ke krytí nechovné feny, nebo byl ke krytí použit
před splněním podmínek pro chovnost. Je nepřípustné, aby fena byla použita k chovu před
splněním podmínek pro chovnost.

4. Chov a jeho řízení

4.1 Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující zásady genetického zdraví psů.
Chov nesmí být na úkor jejich zdraví.
4.2 Ve WDK je prováděna čistokrevná plemenitba s důrazem na udržení genetické variability
uvnitř populace plemene chovaného ve WDK
Příbuzenská plemenitba se nedoporučuje, je omezena na minimum nebo při využití liniové
plemenitby.
4.3 Zásadně se doporučuje maximální počet vrhů u fen na tři za život (při splnění podmínky
nejméně dvou různých krycích psů).
4.4 Pauza mezi krytím, ze kterého fena zabřezla, musí být minimálně 10 měsíců. Před každým
krytím feny se doporučuje kontrola veterinárním lékařem.
4.5 Nechtěné nakrytí bude postihováno 18 měsíčním zákazem chovatelské činnosti pro danou
fenu ( počítáno od data pravděpodobného nakrytí). Vystavení PP štěňatům je podmíněno
ověřením paternity.
Zásadně se doporučuje:
4.6 V chovu se doporučuje spojovat jedince, jejíchž potomci nemají ve třech generacích žádné
společné předky, optimální je, aby byli spojováni jedinci, kteří nemají společné předky v pěti
generacích.
4.7 Doporučuje se využití jednotlivých krycích psů na maximálně dva zapsané vrhy po daném
plemeníkovi v jednom kalendářním roce. Toto omezení se týká jen krytí fen chovaných v ČR
a dále fen, jejichž odchovy budou zapsány v Plemenné knize ČMKU.

5. Krycí list
5.1 Správně vyplněný a potvrzený krycí list je jedním ze základních dokumentů, nutných k
tomu, aby narozeným štěňatům byly vystaveny průkazy původu.
5.2 Majitel chovné feny má dvě možnosti:
a) Požádat administrátora chovu o vystavení krycího listu nejlépe 5 týdnů před plánovaným
krytím
b) Stáhnout si sám krycí list na internetových stránkách klubu, vyplnit a použít.
5.3 V obou případech zaplatí majitel chovné feny na účet klubu stanovený poplatek a kopii o
zaplacení přiloží ke krycímu listu, který bude odesílat administrátorovi chovu.
5.4 Krycí list vyplňuje chovatel feny a majitel krycího psa ve třech kopiích. Svými podpisy
potvrzují, že ke krytí došlo mezi jedinci uvedenými na krycím listě. Jen úplně vyplněný krycí
list je platný.
5.5 Vybraný krycí pes, vypsaný v krycím listu, zapsaný v Plemenné knize ČMKU, musí být

uchovněný bonitací a musí být přeregistrovaný v Plemenné knize ČMKU (potvrzení o
přeregistraci v PP). V době krytí nesmí být mladší 18 měsíců.
5.6 Vybraný pes, vypsaný v krycím listu, chovaný a zapsaný v zahraničních plemenných
knihách členů FCI musí v den krytí splňovat všechny podmínky nutné pro zařazení do chovu
v dané zemi. Veškeré potřebné dokumenty je povinen doložit majitel chovné feny spolu s
potvrzenými krycími listy. Bez těchto potvrzení není možno vystavit štěňatům průkazy
původu. O podmínkách zařazení do chovu v dané zemi se předem informujte na ČMKU.
Vyžádejte si potvrzení o zařazení do chovu od majitele krycího psa ještě před plánovanou
cestou na krytí a zkontrolujte, že pes je uchovněn organizací, která je akceptována FCI.
5.7 Chovatel odesílá ihned po posledním překrytí administrátorovi chovu dvě kopie krycího
listu. Maximální lhůta pro odeslání krycích listů je sedm pracovních dnů po posledním
překrytí.
KL posílejte raději DOPORUČENĚ. Nebude-li krycí list včas odeslán, bude krytí považováno
za nechtěné a dle toho také postihováno.
5.8 Třetí kopie KL slouží jako hlášení vrhu a odesílá ji chovatel administrátorovi chovu do
sedmi pracovních dnů po narození vrhu, resp. do 75 dnů od krytí se zprávou, že fena
nezabřezla.

6. Krytí
6.1 Ke krytí může dojít pouze mezi chovnými jedinci uvedenými na KL a za podmínky
dodržení tohoto Zápisního řádu.
6.2 Během jednoho hárání smí být fena nakryta jen jedním psem.
6.3 Doporučuje se krýt fenu u majitele psa. Fenu ke krytí doprovází její majitel nebo jím
pověřená osoba. Pokud fena zůstává u majitele psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím
spojené majitel feny.
6.4 Mezi krytím různých chovných fen jedním psem musí uplynout nejméně 24 hodin.
6.5 Krytí může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně
způsobilá (Zák.č. 166/1999) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semeno určeného
psa.
Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita
mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.
6.6 Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí hned po aktu, má majitel feny nárok na jedno
bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
6.7 Hlášení krytí provádí majitel chovné feny na adresu administrátora chovu.

7. Vrh

7.1 Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení, rovněž o celý vrh až do
prodeje štěňat tak, aby byl zaručen jejich zdárný vývin.
Pokud nemůže mít z vážných důvodů v této době fenu ve vlastní péči, oznámí
administrátorovi chovu adresu, kde se fena s vrhem nachází.
Stejná povinnost se vztahuje i na majitele v případě odchovu na cizí chovatelskou stanici.
7.2 Fena smí kojit jen takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení
veterinárním lékařem.
Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař v
případech stanovených § 5 zákona 246/1992 Sb.
Jde o případy, kdy:
a) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové
vyčerpání nebo stáří zvířete znamenající při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení
b) jde o nařízení ochranné a zdolávací při výskytu nákazy nebo jiného hromadného
onemocnění zvířat
c) jde o regulování populace zvířat
Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, náleží
veterinárnímu lékaři.
7.3 Nezabřeznutí feny je chovatel povinen oznámit písemně administrátorovi chovu, a to
nejpozději do 75 dnů od data krytí.
Hlášení podává rovněž majiteli krycího psa.
7.4 Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 56 dnů.
7.5 O narození štěňat je chovatel povinen do 7 dnů podat písemnou zprávu administrátorovi
chovu - odesláním třetí kopie KL. Zpráva obsahuje: počet celkem narozených štěňat, mrtvě
narozených štěňat, ponechaných štěňat a pohlaví. Pokud jsou štěňata umístěna u kojné feny,
tedy počet umístěných štěňat a adresu. Chovatel informuje také majitele krycího psa.
7.6 Chovatel má možnost oslovit kteréhokoliv ze členů chovatelské komise a požádat o radu
nebo pomoc kdykoli během přípravy na odchov a odchovu štěňat, případně má možnost
požádat o kontrolu vrhu. V případě dvou prvních vrhů chovatele je kontrola vrhu členem
chovatelské komise povinná, a to ve dvou fázích. První fáze kontroly vrhu musí být
provedena do 14 dnů po narození štěňat. Druhá fáze kontroly vrhu musí být provedena ve
věku 6 – 8 týdnů po narození štěňat, tzn. před jejich odchodem k majitelům. Popis kontroly
člen chovatelské komise zaznamená do protokolu. Protokol o kontrole vrhu (o obou fázích)
zašle chovatel, případně dle domluvy člen chovatelské komise, pro klubové potřeby a
následnou archivaci administrátorovi chovu spolu s Přihláškou k zápisu štěňat a dalšími
podklady nutnými k vydání PP štěňat. Po domluvě provede chovatelem vybraný člen
chovatelské komise kontrolu zdarma, chovatel hradí pouze cestovné. Seznam členů
chovatelské komise je umístěn na internetových stránkách klubu.
7.7 Před zápisem proběhne povinné tetování nebo čipování vrhu veterinárním lékařem, které
může být provedeno nejdříve ve stáří čtyř týdnů (čipování) nebo šesti týdnu (tetování) štěněte
(viz Směrnice ČMKU 137/05/17). Celý vrh musí být označen jednotně.

V případě čipování musí být do Přihlášky k zápisu štěňat vepsána jak čísla zápisová
(tetovací), tak čísla čipová – vlepenou samolepkou. Přihláška k zápisu štěňat je vždy originál,
datum a razítko veterinárního lékaře, který tetování nebo čipování štěňat provedl, je její
nedílnou součástí.
7.8 Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel. Při prodeji
doporučujeme uzavřít písemnou dohodu. Rovněž chovatel předá majiteli štěněte adresu
administrátora chovu, event. přihlášku do WDK.
7.9 Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který
neodpovídá obtížnosti porodu, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo
mláděte. V případě nutnosti je chovatel povinen zajistit odbornou veterinární pomoc.

8. Zápisy štěňat do plemenné knihy
8.1 PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s klubem.
8.2 O tetovací (zápisová) čísla musí být požádáno najednou, pro celý vrh, nejpozději do 28.
dne věku štěňat. Žádanku o tetovací čísla je povinen administrátor chovu odeslat (možno i
elektronicky) na adresu (resp. mailovou adresu) chovatele nejpozději do 7 pracovních dnů od
doručení 3. formuláře KL s hlášením o vrhu.
8.3 Podkladem pro zápis odchovů do plemenné knihy ČMKU je Přihláška k zápisu štěňat,
která je volně ke stažení na internetových stránkách klubu. Přihláška k zápisu vrhu musí být
odeslána na plemennou knihu ČMKU nejpozději do 3 měsíců od data vrhu prostřednictvím
administrátora chovu. Po narození vrhu je chovatel povinen do 7 dnů odeslat administrátorovi
chovu vyplněný 3. krycí list, který slouží jako hlášení o vrhu. Obratem obdrží formulář
žádanky o tetovací čísla, který vyplní a sám odešle na ČMKU. Nutné podklady pro vystavení
PP štěňat a zápisu vrhu do plemenné knihy se odesílají na adresu administrátora chovu
doporučeně.
Jsou to:









Přihláška k zápisu štěňat (ke stažení na www.wdk.cz) - 3x
Oboustranná kopie průkazu původu feny i psa s potvrzením o přeregistraci - 2x
Krycí list 3x (2x ihned po krytí, 3.KL slouží jako hlášení o nezabřeznutí feny,
v případě zabřeznutí je tento brán jako hlášení o vrhu).
Kopie získaných titulů rodičů, DNA profil (pokud nebyl doložen u bonitace) a řádně
vyplněný formulář o vyšetření srdce ne starší 2 let.
Pokud se jedná o první vrh, chovatel dokládá kopii přiznaného názvu chovatelské
stanice
V případě prvního a druhého vrhu zašle člen chovatelské komise, který provedl
kontrolu vrhu, vyplněný formulář o provedené kontrole vrhu
Pokud byl ke krytí použit zahraniční pes, je nutné doložit doklad o chovnosti v dané
zemi - zastřešené organizací FCI
Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu nečlenu WDK – 3x

Celý podrobný postup administrativy spojené s chovem popisuje „Metodika administrace
chovu irského vlkodava“, která je volně ke stažení na webu WDK a jejíž případná aktualizace
je v kompetenci výboru WDK dle bodu 1.3 Zápisního řádu. Tento postup je závazný pro
všechny chovatele – členy i nečleny WDK.
8.4 Administrátor chovu má právo vyžadovat doklady potřebné k zápisu vrhu jako takové,
aby je mohl předat k vyřízení Plemenné knize. Má právo odmítnout dokumentaci, která je
špatně čitelná, neúplná, nevhodně nebo nedbale vyplněná.
8.5 Chovatel je povinen zaslat kompletní dokumentaci nutnou k zápisu štěňat
administrátorovi chovu do 10 týdnů věku vrhu. Administrátor chovu je povinen odeslat
kompletní dokumentaci nutnou k zápisu štěňat do Plemenné knihy ČMKU do 7 pracovních
dnů od obdržení kompletní dokumentace od chovatele.
8.6 Jména štěňat musí začínat stejným písmenem, dle abecedy je řazeno i druhé, třetí a další
písmeno. Na všech přihláškách uvádíme nejprve abecedně psy, potom abecedně feny.
Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. Pro
každé další plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem "A".
Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének (bez
jména chovatelské stanice).
8.7 Průkaz původu musí být vydán na všechna ve vrhu ponechaná štěňata.
Průkaz původu je neoddělitelnou součástí psa a musí být vždy předán novému majiteli, a to i
v případě prodeje dospělého psa. Zadržení PP je považováno za hrubý chovatelský přestupek.
Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
8.8 Průkaz původu musí být podepsán chovatelem i majitelem psa (včetně jeho adresy a
datem nabytí psa), jinak je považován za neplatný.
8.9 Štěňata se zapisují do Plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště. Výjimky
jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede Plemennou knihu
uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do
uznané Plemenné knihy.

9. Export a import
9.1 Jedincům dovezeným s průkazem původu, který byl vystaven zeměmi uznanými v FCI,
přiděluje plemenná kniha číslo zápisu dle číselné řady.
9.2 Majitel importovaného psa je povinen po přidělení čísla zápisu plemennou knihou ČMKU
zaslat fotokopii PP importovaného psa administrátorovi chovu.
9.3 Průkaz původu psa vyváženého mimo území ČR musí být pracovníkem ČMKU označen
razítkem Export Pedigree, průtlačným razítkem se znakem ČMKU a úplnou adresou nového
majitele.
9.4 Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

Změny v Zápisním řádu, schválené členskou schůzí WDK 14. 10. 2017, vstupují v platnost
dnem 1. 1. 2018.
Schváleno usnesením členské schůze WDK konané dne 5. 7. 2019 v Otradicích.

