
                                                PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT       Vyplní HPCH (razítko a podpis) 
                              Klubu chovatelů bišonků, z.s.  
                              (Zasílejte 2 x vyplněnou)                                                 Druh chovu: ____________________ 
 
 

                                                                             Vyplní PK: 
PLEMENO: ________________________________________________      Došlo dne: __________________________ 
                  Vyřízeno: ___________________________ 
Název chovatelské stanice: _____________________________________     PP odesláno:________________________ 
 
RODIČE ŠTĚŇAT: 
 
OTEC: _____________________________________________________     číslo zápisu: ________________________ 
 

Datum narození: _____________________________________________     druh srsti: _________________________ 
 

Výstavní ocenění: ____________________________________________      barva srsti: ________________________ 
____________________________________________________________     výška: _____________________________ 
____________________________________________________________ 
 
MATKA: ___________________________________________________     číslo zápisu: ________________________ 
 

Datum narození: _____________________________________________     druh srsti: _________________________ 
 

Výstavní ocenění: ____________________________________________      barva srsti: ________________________ 
____________________________________________________________     výška: _____________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Jméno a adresa chovatele: __________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Datum krytí: __________________________________ Datum narození štěňat: ______________________________ 
 

Údaje o narozených štěňatech: 
Kolik štěňat fena               
porodila celkem:  ……..…...…. 

Kolik z nich bylo             
mrtvých:              …………...…. 

Kolik zahynulo                    
před zápisem:      …….….…… 

Psů:                 Fen: Psů:                 Fen: Psů:                 Fen: 
 

Tetovací 
číslo: Jména štěňat (psi a feny podle abecedy) Pohlaví 

P/F Druh srsti Barva srsti 

          
          

          
          
          
          
          
          

          
 

K přihlášce vrhu přiložte vyplněný a podepsaný KL a veterinářem 
Potvrzenou tetovací kartu. 
Potvrzuji, že údaje uvedené v přihlášce vrhu jsou pravdivé. 
 
 
DATUM: _________________________________________ 
 
 
PODPIS: _________________________________________ 

Kontrola vrhu – platí pro feny nad 8 let a RBB u chovatelů 
s prvním odchovaným vrhem (vyplní poradce chovu). 
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