
 

Bonitační řád 

Základní ustanovení: 

1. Účelem bonitačního řádu (BŘ) je stanovení směrnic pro pořádání bonitací a pro činnost 
bonitačních komisí. 

2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a 
povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení 
rodokmenové hodnoty jedince, slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro 
výběr chovných párů. 

3. Svod mladých - podmínky: 

a. platný PP - u importovaných psů včetně registrace v naší plemenné knize  
b. stáří: minimálně 6měsíců – horní věková hranice není stanovena (doporučená horní 

věková hranice 15měsíců).  

Při svodu mladých se prohlíží chrup, orientačně se měří a provádí celkový posudek exteriéru s 
důrazem na stávající klady i nedostatky jedince. Slouží především pro brzké posouzení kvalit 
rodičovského páru. Majitel obdrží písemné hodnocení. Absolvování svodu je nutnou 
podmínkou pro účast na bonitaci. 

4. Podmínky bonitace: 

a. platný PP - u importovaných psů včetně registrace v naší plemenné knize  
b. účast na svodu mladých  
c. min. věk: psi-24 měs., feny-20 měs. s tolerancí max. 14 dnů  
d. zapsání vyhodnocení DKK do PP (plemennou knihou)  
e. absolvování výstavy pořádané pod záštitou ČMKU ve třídě otevřené, pracovní, vítězů 

nebo mezitřídě.  

Bonitace se mohou zúčastnit jen zdravá zvířata. Při vstupu do prostoru akce musí majitel 
psa předložit očkovací průkaz s platným komplexním očkováním. 

      Bonitace se mohou zúčastnit i háravé feny, ale tuto skutečnost je majitel povinen ohlásit            
ihned pořadateli, musí se s fenou pohybovat jen mimo prostor pořádání akce a musí dbát 
pokynů bonitační komise. 

6. Bonitační komise 3 členná a je složena z rozhodčího pro exteriér, rozhodčího pro výkon 
(ČKS nebo MSKS) a HPCH nebo pověřeného člena CHK. Jmenování komise provádí výbor. 

7. Bonitační komise je oprávněna v závažných případech (zdravotní stav, podvýživa, parazité, 
zašpinění apod.) odmítnout provedení bonitace. 



8. Posuzování musí být provedeno podle bonitační karty, která obsahuje jak údaje o exteriéru, 
tak i údaje o povaze, což je vyznačeno symboly a poté sestaveno do bonitačního kódu. Majitel 
psa má právo na kopii bonitační karty. 

9. Z chovu musí být vyřazen jedinec, který sice fenotypově odpovídá zařazení do chovu, ale 
genotypově potvrzuje přenos diskvalifikačních vad, uvedených ve standardu plemene. 

10. Výsledek bonitace se vyznačuje do PP takto: 

a. chovný - uvádí se bonitační kód,  
b. chovný s omezením - uvádí se bonit. kód a druh omezení,  
c. vyřazen z chovu.  

Výsledek bonitace má doživotní platnost - nelze však zaměňovat s využíváním v chovu. 
Jedinec může být hodnocen i jako "dočasně nezařazen" (neukončený růst, nesplnění 
povahových kriterií), což se do PP nezapisuje a umožňuje se 1x opakovat bonitaci, a to 
nejdříve za 6 měsíců. 

11. Bonitační komise v závěru může uvést pro jakého partnera je bonitovaný jedinec vhodný, 
či nevhodný, popř. doporučený. 

12. Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o opakování bonitace za předpokladu, že dojde 
k pochybnosti o identitě předváděného jedince, případně i bonitaci zrušit. 

13. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo se odvolat k výboru klubu a to 
nejpozději do 1 měsíce po termínu bonitace. Vyhoví-li výbor odvolání, bude provedena nová 
bonitace s rozšířenou bonitační komisí o 2 členy. Prokáže-li se chybnost rozhodnutí původní 
komise, má majitel právo na náhradu přímých nákladů spojených s novou bonitací.  

14. Importovaného nebo půjčeného jedince ze zahraničí nelze v chovu využít, nemá-li 
splněny naše podmínky chovnosti a absolvovánu bonitaci u nás. V zájmu chovu je 
chovatelské kolegium oprávněno zorganizovat individuální bonitaci. Náklady s tímto spojené 
se rozdělí rovným dílem mezi žadatele a klub. 

Pořádání bonitace: 

15. Bonitace plemene hovawart na území ČR pořádá výhradně Hovawart klub ČR. 

16. Klub je povinen uskutečňovat dostatečný počet bonitací v běžném kalendářním roce. 
Vzhledem k možnostem posouzení je počet jedinců pro jednu akci omezen - svod mladých 
80, bonitace 30. Ve výjimečných případech je klub oprávněn uspořádat i individuální bonitaci 
za obdobných podmínek, jak je uvedeno v bodě č. 14. 

17. Klub je povinen prostřednictvím vlastního zpravodaje, či jiné tiskoviny, informovat 
majitele Hw o konáních bonitací na území republiky. 

18. Na svod i bonitaci je nutno se přihlásit přihláškou, která je v příloze nebo jí lze vyplnit dle 
níže uvedeného popisu (v případě svodu nemusí být k přihlášce žádné přílohy). Přihláška 
musí být odeslána do stanoveného termínu zároveň s poplatkem na adresu vedoucího akce. 
Přihláška musí obsahovat: jméno psa a chov. stanice, datum narození, číslo zápisu v naší 



plemenné knize, barva, pohlaví, výstavní ocenění, zkoušky, DKK, svod mladých ze dne, 
jména rodičů (vč.chov.st.) a jejich čísla zápisu, jméno a adresa chovatele a majitele + 
registrační číslo v klubu. Dále je nutno pro bonitaci přiložit fotokopie všech stran PP (vč. 
zápisů ve výkonnostní knížce a event. dalších příloh). 

19. Klub musí zabezpečit u vchodu do prostoru bonitace veterinární službu. 

Provádění bonitace: 

20. Bonitace se provádí na vhodném místě, které má přirozený povrch, je dostatečně velké a 
má dostatečné hygienické zázemí. 

21. Bonitace se provádí ve třech částech. K posouzení nastupují vždy nejprve psi a poté feny. 

a. hodnocení exteriéru s přihlédnutím k povaze - provádí se ve vymezeném "kruhu", 
který musí být vybaven pevnou podložkou pro měření,  

b. posouzení povahy - provádí se v prostoru konání bonitace a u kolíku, který musí být 
umístěn na volném prostranství a opatřen vodítkem o délce cca 3m, zakončený 
karabinou. Ve vzdálenosti cca 20 m od kolíku je zástěna nebo jiný úkryt pro majitele 
psa. V úvahu se bere i chování psa při první části bonitace,  

c. odběr krve uchovňovaného jedince za účelem ověřování původu  

Posuzování: 

22. Hodnocení exterieru v kruhu se provádí takto: 

a. měření (pes stojí na pevné podložce), kontrola chrupu a u samců varlat,  
b. posouzení psa jak za klidu, tak i v pohybu,  
c. dílčí vyhodnocení povahových projevů při provádění výše uvedených úkonů (součást 

hodnocení povahy).  

23. Posouzení povahy se provádí takto: 

a. průchod s upoutaným psem skupinou pohybujících se osob minimálně pěti osob tam i 
zpět - při návratu zastavení, pohlazení psa cizí osobou,  

b. pes je upoután u kolíku, psovod je v úkrytu – výstřel (ze vzdálenosti min.20m, ráže 
6mm), poté prochází kolem psa figurant, který při návratu provede výpad proti psu s 
křikem a s náznaky úderu prutem,  

c. vydráždění psa figurantem u psovoda (pes na vodítku) - povzbuzování povoleno 

Pes je po celou dobu bez náhubku. Pro kontrolu nebo při pochybnostech má bonitační 
komise právo nařídit výkony opakovat.  

24. Pro popis povahy se používají tyto kódy: 

• AA - Standardní povaha – pevná, vyrovnaná povaha.  
• BA - Přípustná povaha s odchylkou k flegmatičnosti, oslabená ostrost, příliš klidný  
• BB - Přípustná povaha s odchylkou k plachosti, nervozitě, málo sebedůvěry  
• CC - Nepřípustná povaha - agresivní, nervózní, bázlivý, bojí se střelby nebo naopak 

zcela flegmatický (vylučující z chovu)  



Bonitační kód: 

25. Bonitační kód vychází z hodnocení v bonitační kartě a charakterizuje jedince po všech 
stránkách. Skládá se ze 4 částí: 

1. označuje celkový vzhled - typ 
2. vyjadřuje zbarvení, popř. výskyt bílých znaků,  
3. vyjadřuje negativní odchylky od standardu  
4. charakterizuje povahu jedince.  

Závěrečná ustanovení: 

26. Povinností pořadatele a poté klubu je zveřejnit výsledky bonitace, stejně tak, jako svodu 
mladých a svodu plemeníků, ve zpravodaji nebo v jiné tiskovině. 

27. Povinností pořadatele bonitace je zaslat všem PCH fotokopie PP všech nových chovných 
psů a fen. 

 


