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Věc  :  Prošetření bonitací  

 
 
Vážený pane Myšáku,  
 
RK prošetřila Vaši stížnost na dvě bonitace 1.4.2007 a 22.9.2007 v Kroměříži, bonitován byl 
jeden  celočerný pes Benji z Pomezí č.zápisu 3364/04. 
 
Bonitace ze dne 1.4.2007 :  
Výsledek : 5/3a, A2, D2, M6, N6/BB – dle bonitační karty barva plavá střední, podkus,  
světlejší oko, postoj zadních končetin rozbíhavý, 2x zálomek na ocasu, povaha přípustná 
s odchylkou k plachosti, nervozitě, málo sebedůvěry 
Závěr: vyřazen – předkus 
 
 
Bonitace ze dne 22.9.2007 
Výsledek: 5/1a, 4a, A6, N6/AA – dle bonitační karty barva černá, bílé znaky v toleranci, 
nepravidelný klešťový skus, zálomek , standardní povaha 
Závěr: II. Třída chovnosti s omezením na 2 vrhy po 2 různých fenách . Další feny po 
předvedení minimálně 2/3 potomstva  z každého vrhu se zcela standardním chrupem. 
 
Dále předán znalecký posudek: dva řezáky spodní čelisti tvoří s řezáky horní čelisti klešťový 
skus a ostatní řezáky dolní čelisti tvoří s řezáky horní čelisti nůžkový skus. 
 
Klinika psů a chorob koček : zpráva ze dne 18.4.2007: řezáky101, 102 v retruzi, 301,302 
v lehké potruzi, u ostatních řezáků normální postavení.301 abradovaná protilehlým zubem. 
 
 
Na základě konzultace s veterinárním lékařem vyplývá , že jde o nepravidelný skus. Ze 
zprávy nevyplývá jednoznačně , že jeho původ je traumatický. Může být i genetického 
původu. 
Dle standardu FCI  je vylučující skus zkřížený, předkus a podkus. Dle standardu na 
www.hovawart.cz je vylučující vadou předkus, podkus a nepravidelný skus. 
 
.Pokud nepravidelný skus je prokazatelně původu traumatického, není na místě omezovat 
chovnost  psa. Jestliže traumatický původ nelze prokázat, jde pravděpodobně o vylučující 
vadu z chovu. 
 
RK není oprávněná měnit rozhodnutí bonitační komise. Pokud jde o kódy neuvedené 
v bonitační kartě, ale uvedené v celkovém bonitačním kódu, jde dle RK o porušení 
bonitačního řádu. Odvolání v tomto směru je třeba směřovat k výboru klubu. 
 



Dle RK výsledky a závěry dvou bonitací Vašeho psa jsou zdrcující. Bonitace není show pro 
pobavení, ale stěžejní akce na základě které je chov řízen. V obou případech došlo 
k pochybení bonitační komise. Z posudků je zřejmé, že nešlo o předkus ani podkus. V případě 
zapsaného nepravidelného skusu jde o vyřazující vadu dle naší bonitační karty. Takto jistě 
klesá důvěryhodnost v odbornost bonitačních  komisí. 
O tomto šetření budeme informovat výbor klubu s doporučením vyvození osobní 
odpovědnosti.    
 
 
 
S pozdravem 
 
Za RK HwK ČR 
Ing. Blanka Brázdová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Na vědomí  : Výbor Hovawart klubu ČR 


