
Boston terrier – minimum pro chovatele 1. BTK v ČR 
***Chovatel, člen či žadatel o členství (dále jen člen, chovatel) v 1. Boston terrier klubu v České republice (dále 
jen 1.BTK)  obdrží tiskopisy krycích listů (dále KL) spolu s dalšími tiskopisy  či si je stáhme z webu 1.BTK. 
Platnost KL  pro členy 1.BTK není omezena, ale používejte však vždy  POUZE AKTUÁLNÍ chovatelskou 
dokumentaci - web 1.BTK. 
 
***Krytí, se uskuteční  dle zápisního řádu 1.BTK a po předchozí kontrole bonitačních karet obou spojovaných 
jedinců!!!! 
 
***Majitel chovného psa má právo i povinnost ověřit si před     krytím chovnost a stáří fenky (stáří do 8 let) i 
naopak, majitel chovné fenky, na originálu PP. Před krytím si majitel chovné fenky i majitel chovného psa 
navzájem zkontrolují bonitační karty chovných jedinců.  
 
***Pokud má fenka ve svodové kartě vyznačena nedostatky, překontroluje si bonitační kartu KP, zda 
nemá KP shodné vady. Ke krytí smí dojít pouze mezi dvěma chovnými jedinci, kteří nemají v bonitační 
kartě vyznačeny shodné konkrétní vady (tyto vady jsou v bonitačních kartách odlišené-výrazně označeny 
s pokyny pro majitele).  
 
***Pokud chovatel 1. BTK či majitel KP v 1.BTK poruší toto ustanovení,  bude mu  1. BTK  ukončen chovatelský 
servis.  
 
***U vad lehčích (na bonitační kartě nejsou zvýrazněny) není toto spojení zakázáno, ale je na vlastním 
rozhodnutí-zodpovědnosti majitelů krycího psa i feny, zda jedince s těmito shodnými nedostatky spojí!   
 
***Pozor, aktuáně platná vzorová bonitační karta je zveřejněná na www stránkách 1. BTK.  
 
***Majitel chovné fenky (dále jen chovatel) si před krytím  dohodne podmínky  krytí (? za zapsané a odchované 
štěně a splatnost - např. v 7. týdnu stáří štěňat atd.) s majitelem vybraného chovného psa a okopíruje si krycí listy 
č.1 a č.2 (dále jen KL) 1.BTK. 
 
***Nečlen 1.BTK požádá písemně HLAVNÍHO poradce chovu 1.BTK o vystavení KL nejméně 6 týdnů před  
háráním fenky. K žádosti přiloží doklad (kopii) o zaplacení poplatků. 
 
***Těsně před krytím  si chovatel znovu ověří, dle originálu průkazu původu (dále PP), chovnost krycího psa (dále 
jen KP) a  majitel KP si ověří dle originálu PP, chovnost a stáří fenky  a oba se dohodnou  na podmínkách za 
krytí (nejlépe písemně). 
 
***Po krytí chovatel a majitel KP řádně a přesně vyplní a podpisem stvrdí krycí listy č. 1 a č. 2 (přesná adresa + 
směrovací číslo, č. telefonu, e-mail a předpokládané datum vrhu), krytí si zapíše majitel KP  do knihy krytí. 
Chovatel si vyžádá a majitel KP poskytne veškeré údaje ke KP potřebné k vyplnění následné chovatelské 
dokumentace - přihlášky k zápisu štěňat 1. BTK (dále jen PkZŠ 1. BTK ) a knihy odchovů, tu si vyplňuje chovatel 
po krytí a dále průběžně. 
 
***Při opakovaném krytí se doplní do KL další datum krytí. 
 
***KL č. 1 (originál) zůstává po krytí  chovateli.  
 
***KL č. 2 (kopii) do 5 dnů po krytí, zašle (doporučeně) majitel krycího psa-člen 1.BTK -  PORADCI chovu Pokud 
majitel krycího psa není členem 1.BTK zašle (doporučeně) KL č. 2 PORADCI chovu chovatel (možno i e-mailem)  
***Pokud má krytá fenka vyznačené nedostatky v bonitační kartě, zasílající ke KL č. 2  přiloží i kopie 
bonitačních karet kryté fenky a krycího psa. Kopii bonitačních karet přikládá zasílající i při opakovaných 
spojeních – např. další rok!!!  Obdobně postupuje zasílající, pokud posílá KL č. 2 e-mailem! 
 
***Pokud se jedná o první krytí fenky pod 1.BTK či  fenky bonitované mimo 1.BTK, zašle chovatel po krytí i kopii 
PP fenky z obou stran.  
 
***Po porodu (do 5 dnů) zašle chovatel poštou KL č. 1 s doplněnými údaji (datum vrhu a počet a pohlaví štěňat) 
PCH.  Spolu s KL č. 1 zašle chovatel PCH  i řádně vyplněnou (2x !) žádanku o zápisová čísla (dále ŽoZČ) - 
adresa, telefon, e-mail chovatele, chovatelská stanice, datum narození štěňat, rodiče štěňat, včetně jejich 
čísel zápisu, jména štěňat (dle abecedy, 1. vrh „A“ atd., nejdřív psi a poté fenky, pokud možno nezaměnitelná 
jména  a i zde dále dle abecedy, např. ADam, ALeš, ATík….).  
 
***Pokud chovatel zasílal KL č. 2 e-mailem, zašle POŠTOU spolu s KL č. 1 a ŽoZČ  i  KL č. 2. 
 
***Žádat o zápisová čísla musí i chovatel, který pouze čipuje! 
 
***Datum vrhu a počet a pohlaví štěňat, sdělí majitel fenky ve stejném termínu po porodu i majiteli KP – písemně 



a doporučeně, pokud se předem nedohodli jinak. 
 
***Pokud fena nezabřezla, zašle (doporučeně) do 75 dnů po nakrytí   chovatel KL č. 1 s vyznačením „nezabřezla“ 
PORADCI chovu. 
 
***Po obdržení ŽoZČ od chovatele zašle PCH ŽoZČ na  Plemennou knihu ČMKU (dále PK). 
 
***Po obdržení ŽoZČ s přidělenými zápisovými čísly z PK , si  chovatel dohodne otetování/očipování štěňat. 
Tetovat možno od 42. dne stáří štěňat do pravého ucha (kleštěmi) či pravé slabiny (tetovací tužkou) či čipovat (i 
při čipování musíte zažádat o zápisová čísla).  
Veterinář potvrdí  na PkZŠ 1. BTK otetování/očipování, počet a pohlaví a barvu štěňat (razítko, datum, podpis). 
 
*** Chovatel před otetováním/očipováním štěňat kompletně 2x vyplní tiskopis  PkZŠ 1. BTK. Po 
otetování/očipování chovatel popíše vrh v Popisu vrhu 1.BTK.    
 
 
***PORADCI chovu chovatel zašle, doporučeně, do 56. dne stáří štěňat (nejlépe ihned po tetování/čipování a 
po popisu vrhu) tyto doklady:  
 
- 1x originál Přihlášky k zápisu štěňat – 1. Boston terrier klubu v ČR, s potvrzením veterináře o tetování / 
čipování,   
- 1x kopii Přihlášky k zápisu štěňat – 1. Boston terrier klubu v ČR,  
- 1x ŽoZČ (originál - v případě, že vám z PK ČMKU nepřijde tento potvrzený formulář včas možno jej 
nahradit vytištěným formulářem ČMKU: „2) PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL / PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU 
ŠTĚŇAT“, který vám zasílá PK ČMKU na váš e-mail)   
- 1x Popis vrhu (originál)  
- pokud chovatel čipoval i samolepky s kódem čipu, od každého štěněte 1ks – buď vylepeny v PkZŠ 1. BTK v ČR 
nebo čísla čipu v PkZŠ 1.BTK v ČR vypíše a popíše samolepky jménem štěněte, přiloží k PkZŠ 1.BTK v ČR.  PK 
ČMKU takto přiložené samolepky vrací.  
- doklad-kopii o platbě klubu za vrh (KL a štěňata - plaťte pouze jedinou složenkou a zde rozepište).  
 
- Pokud je potřebné zaslat další dokumenty, kopie k chovu pro PK ČMKU (např. k zahraničnímu krytí, 
dokladace dalších výstav a podobně), zašle je chovatel poradci chovu s ŽoZČ.  
 
- DALŠÍ DOKLADY ANI JEJICH KOPIE již chovatel NEPOSÍLÁ. 
 
***PORADCE chovu zkontroluje úplnost a správnost vyplnění   PkZŠ, potvrdí přihlášku za klub  a odešle Vaši 
PkZŠ 1. BTK na PK. Čím dříve PkZŠ 1.BTK  PCH zašlete, tím dříve budou mít majitelé vašich štěňat PP. 
 
***Pokud zašlete PkZŠ  po termínu,   PkZŠ a vaše nedodržování ZŘ ČMKU budou projednány na Radě PK 
ČMKU (schází se cca 1x za 2 měsíce) a až poté, dle jejího rozhodnutí,  mohou či i nemusí být PP vašim  
odchovům vydány. Pokud se takovéto prohřešky budou opakovat ukončí vám 1.BTK chovatelský servis. 
 
***PP štěňat zašle chovateli plemenná kniha ČMKU na dobírku. Chovatel PP podepíše a je povinen následně,  
bez velkého prodlení a zdarma, PP rozeslat majitelům štěňat.  
 
***Při exportu štěněte do zahraničí požádá chovatel o vystavení exportního PP Sekretariát ČMKU. Bez vystavení 
exportního potvrzení ČMKU není  v zemích FCI   PP uznán. 
 
***Zahraniční krytí je nutno doložit (ihned se zasláním KL č. 2)  kopií kompletního PP a potvrzením, že je 
krycí pes v zemi majitele chovný. 
 
***Pokud zašlete poradci chovu dokumentaci k vrhu neúplnou, neúplně vyplněnou apod., bude vám 
poštou vrácena zpět k doplnění. Každé takové vrácení dokumentace chovateli bude sankcionováno 
platbou klubu dle současně platného ceníku klubových plateb a to i při opakovaném vrácení taktéž 
opakovaně. Tato platba se dokládá dokladem o této platbě či jeho kopií přiloženým k zasílané opravené, 
doplněné atd. chovatelské dokumentaci poradci chovu.  
 
***Veškerou chovatelskou dokumentaci zasílejte výhradně  PORADCI chovu.  
 
***POZOR na rozdíl mezi PORADCEM a HLAVNÍM poradcem chovu.  
 
*** Při nejasnostech, co a jak vyplnit, poslat si opakovaně přečtěte Minimum chovatele 1. BTK v ČR. 
Pokud vám, i potom, nebude  něco plně jasné kontaktujte telefonicky poradce chovu.  
 
***Odběr štěňat je dle platného zápisního řádu 1. BTK. 
                      Poradce chovu Jiří Křišťál. 



******************************************************************************************************************** 
PkZŠ 1.BTK – přihláška k zápisu štěňat 1. BTK, KL č. 1 a č. 2 – krycí list č. 1 a č .2,  
KP – krycí pes, PP – průkaz původu psa, ŽoZČ – žádanka o zápisová čísla, PK – plemenná kniha ČMKU,  PCH – 
poradce chovu, ZŘ – zápisní řád. 


