
BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ 

Hovawart klub ČR, o. s. 

00. Jméno psa včetně CHS    číslo zápisu:    Příloha č.  1 
HODNOCENÍ EXTERIÉRU 

 
BARVA 
   
1a  Černá - srst je černá a lesklá 
1x   
 
2a  Černá se znaky  
2b  Černá se znaky - tmavé znaky   
2c  Černá  se znaky - světlé znaky  
2d  - chybí znaky nad očima 
2e  - chybí znaky na lících 
2f  - chybí znaky na hrudi 
2x   
   
3a  Plavá středni 
3b  Plavá tmavá 
3c  Plavá světlá 
3d  - příliš mnoho zesvětlení 
3e  - málo zesvětlení 
3x   
   
4a  Bílé znaky v toleranci 

4b  
Podsada  jiné barvy : 

4c  „maska“ 
4d  „brýle“ 
4e  Nestandardní znaky na hrudi 
4f  Dvojbarevné znaky 
4x   
   
POPIS 
   
As  Skus nůžkový 
A1  - klešťový 

A3  
Chudozubost : 

A4  
Zdvojení zubů : 

A5  Řídké zuby 
Ax   
   
Bs  Hlava standardní 
B1  - jemná  
B2  - hrubá  
B3  - dlouhá  
B4  - krátká  
B5  - úzká 
B6  - srázné temeno  
B7  - římský nos (klabonos) 
B8  - nerovnoběžné linie 
B9  - volné pysky 
B10  - široká  
Bx   

 

V ……………………………………………...      
 
Dne: ……………………………………..…... 
 
Razítko a podpisy bonitační komise: 
 

 
…………….……………………………………. 

 

Cs  Stop  - dobře patrný 
C1  - příliš výrazný 
C2  - méně výrazný 
Cx   

   
Ds  Oko tmavé 
D1  - středně hnědé 
D2  - světlejší 
D3  - světlé 
D4  - vypouklé 
D5  - zapadlé 
Dx   

   

Es  Ucho – standardní velikost, 
nasazení a nesení 

E1  - nízko nasazené 
E2  - příliš vysoko nasazené 
E3  - menší 
E4  - špatně nesené     L   -   P 
Ex   

   
Fs  Krk standardní 
F1  Volnější kůže pod krkem 
F2  - krátký 
F3  - dlouhý 
Fx   

   

Gs  Hrudník - široký, hluboký a 
silný 

G1  - úzký 
G2  - plochý 
G3  Slabé předhrudí 
G4  - válcovitý (sudovitý) 
Gx   

   
Hs  Formát standardní   
H1  - delší 
H2  - kratší 
Hx   
 
Is  Hřbet - rovný a pevný 
I1  - prohnutý 
I2  - kapří 
I3  - za pohybu volný  
Ix   

   

Js  Bedra - silná, mírně delší než 
záď 

J1  - klenutá 
J2  - dlouhá 
J3  - krátká 
J4  - málo osvalená 
Jx   
 

Ks  Záď - střední délky, mírně 
spáditá 

K1  - spadající  
K2  - rovná 
K3  - delší 
K4  - přestavěná 
K5  - kratší 
Kx   

    

Ls 
 Hrudní končetiny rovné, dobře 

zaúhlené, s mírně šikmým 
nadprstím 

L1  zepředu – užší 
L2  zepředu – rozbíhavé (fran.postoj) 
L3  zepředu – sbíhavé 
L4  zepředu – volné lokty 
L5  ze strany – strmé  
L6  ze strany – měkké nadprstí 
L7  ze strany – strmé nadprstí 
L8  ze strany – rozevřená tlapka 
Lx   
   

Ms  Pánevní končetiny dobře 
zaúhlené, silně osvalené 

M1  ze strany - strmé 
M2  ze strany - přeúhlené 
M3  zezadu (postoj) – kravský  
M4  zezadu – sudovitý  
M5  zezadu – rozevřený 
M6  zezadu – rozbíhavý 
M7  zezadu – široký 
M8  zezadu – úzký 
Mx   
   
Ns  Ocas standardní 
N1  - vysoko nasazený 
N2  - nízko nasazený 
N3  - háčkující 

N4  - vysoko nad hřbet nesený 
(zatočený) 

N5  - delší 
N6  - kratší 

N7 
 Změny na ocase : 

N8  - nesený do strany 
Nx   
   
Os  Osrstění standardní 
O1  - zvlněné 
O2  - krátké 
O3  - otevřené 
O4  - rovné 
Ox   
   
Ps  Nos černě pigmentovaný 
P1  - slabě pigmentovaný 

P2  - depigmentovaný  „růžový“ u 
plavých 

Px   
   
Qs  Sliznice tmavě pigmentované   
Q1  - slabá pigmentace  
Qx   
   

Rs  Pohlavní orgány u psa bez 
závad   

Rx    



BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ 

Hovawart klub ČR, o. s. 

 
00. Jméno psa včetně CHS    číslo zápisu:    DKK:  
datum narození:    pohlaví:    barva:      tetovací číslo:  

výstavní ocenění:       zkoušky: 

otec:      č.zápisu:    barva:   DKK: 

matka:      č.zápisu:    barva:   DKK: 

chovatel:      majitel: 

 

                           

CELKOVÝ VZHLED 
PES FENA MÍRY 

63,0 – 64,5 cm kohoutková výška 
   1 - Lehčí, jemnější          

cm  4 - Požadovaná  síla, mohutnost, 
ušlechtilost  

   7 - Těžší, méně ušlechtilý  
65,0 – 70,0 cm kohoutková výška 
   2 - Lehčí, jemnější          

cm  5 - Požadovaná  síla, mohutnost, 
ušlechtilost 

   8 -Těžší, méně ušlechtilý  
70,5 – 73,0 cm kohoutková výška 
   3 -Lehčí, jemnější          

cm  6 - Požadovaná  síla, mohutnost, 
ušlechtilost 

   9 - Těžší, méně ušlechtilý  
Nestandardní kohoutková výška 

    cm    
  

58,0 – 60,5 cm kohoutková výška 
   1 - Lehčí, jemnější          

cm  4 - Požadovaná  síla, mohutnost, 
ušlechtilost 

   7 - Těžší, méně ušlechtilý  
61,0 – 65,0 cm kohoutková výška 
   2 - Lehčí, jemnější          

cm  5 - Požadovaná  síla, mohutnost, 
ušlechtilost 

   8 -Těžší, méně ušlechtilý  
65,5 – 68,0 cm kohoutková výška 
   3 -Lehčí, jemnější          

cm  6 - Požadovaná  síla, mohutnost, 
ušlechtilost  

   9 - Těžší, méně ušlechtilý  
Nestandardní kohoutková výška 

    cm    
  

Délka těla:  _____cm 

Hloubka hrudníku:  _____cm 

Šířka hrudníku:  _____cm 

Šířka hlavy:  _____cm 

Délka hlavy:  _____cm 

Délka čenichu:  _____cm 

Obvod hrudníku:  _____cm 

Obvod zápěstí:  _____cm 
 

 
 
 

VÝSLEDEK  POVAHOVÉHO TESTU 
   

P+  Prošel povahovým testem – povaha standardní 

P  Prošel povahovým testem – povaha přípustná 

N  Neprošel povahovým testem  
    

 
 
 
 
 

CELKOVÉ  HODNOCENÍ   BONITACE 
 

Datum a místo konání:  

  

Bonitační kód:  

  

Omezení chovnosti:  

  

Nezařazen do chovu:  

  
Bonitační komise: Jméno a příjmení :  podpis : 

   
 Jméno a příjmení: podpis : 

   
 Jméno a příjmení: podpis: 
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BONITAČNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o. s. 
 
 
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1.1. 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 chovné upotřebitelnosti a je pro chovatele vodítkem pro 
výběr chovných párů. 
 
1.2. Bonitace plemene hovawart na území ČR pořádá Hovawart klub ČR, o.s. (dále jen klub). 
Vedoucím akce je bonitační referent, případně jím pověřená osoba. Jedna bonitační komise může 
během dne posoudit max. 20 přihlášených jedinců.  
 
1.3.  Posuzování exteriéru psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, 
delegovaní výborem, kteří jsou podrobně seznámeni se stavem chovu a postupují ve své práci podle 
chovatelských cílů klubu. 
 
1.4.  Posuzování bonitací musí být provedeno dle bonitační karty. Výsledek bonitace je sestaven 
bonitačním kódem, který se zapisuje do průkazu původu. Originál bonitační karty obdrží HPCH, kopii 
majitel bonitovaného jedince nebo jeho zástupce.   
 
1.5.  Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo se odvolat doporučeným dopisem k výboru 
klubu a to nejpozději do 30 dnů po termínu bonitace. Vyhoví-li výbor odvolání, bude psovi umožněna 
nová bonitace v řádném termínu dle plánu akcí klubu s rozšířenou bonitační komisí o 2 členy.  
 
1.6. Importovaného nebo zapůjčeného jedince ze zahraničí, nelze v chovu využít, nemá-li splněny 
podmínky chovnosti v některém z členských států IHF nebo absolvovánu bonitaci u nás. V zájmu 
chovu je výbor, na základě žádosti majitele a doporučení chovatelského kolegia, oprávněn 
zorganizovat individuální bonitaci. Náklady s tímto spojené se rozdělí rovným dílem mezi žadatele a 
klub.  
 
1.7. Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o opakování bonitace za předpokladu, že dojde k 
pochybnosti o identitě předváděného jedince, případně i bonitaci zrušit.  
 
1.8. Při neúspěšném absolvování PT  lze bonitaci 1x opakovat, nejdříve však za 6 měsíců. 
 
1.9. Na bonitaci je nutno se přihlásit. Způsob zasílání přihlášek musí být uveden v propozicích.  
 
1.10. Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen, a její přesunutí na jiný termín je možné 
za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací. V tom případě zaplacený poplatek 
nepropadá, ale převádí se na další přihlášený termín. V ostatních případech poplatek propadá a 
použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace.  
 
 
 
2. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA BONITACI 
 
upřesňuje  bod  5.1 Zápisního řádu, všechny podmínky musí být splněny do termínu uzávěrky 
přihlášek 

• platný průkaz původu  
• čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti 
• splněný svod mladých  
• dosažený věk v den bonitace  
• zapsaný výsledek vyhodnocení RTG DKK v průkazu původu  
• zapsané výstavní ocenění v průkazu původu 
• očkovací průkaz nebo Europas, který má platná předepsaná očkování 
• do uzávěrky zaslaná přihláška a uhrazený poplatek za bonitaci 
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3.  BONITAČNÍ KOMISE  
 
3.1.  Bonitační komise je tříčlenná, z toho jeden člen musí být rozhodčí z exteriéru s aprobací pro 
plemeno hovawart.  
3.2. Všichni členové bonitační komise po celou dobu hodnocení úzce spolupracují a rozhodují o 
zařazení psa do chovu.  
3.3. Bonitační komise má právo chovnost v odůvodněných případech (DKK, exteriér, PT) omezit. 
3.4. Bonitační komise je povinna: 

• vyplnit řádně bonitační kartu a písemně vyjádřit, zda je jedinec chovný, chovný s omezením 
(uvést omezení) nebo nezařazen do chovu. Na originálu i kopii bonitační karty musí být 
podpisy všech členů bonitační komise a razítko klubu  

• posuzovat objektivně v souladu s tímto bonitačním řádem.  
• Člen bonitační komise nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny. 

 
 
4.  PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 
 

• plánovat termíny bonitace a v dostatečném předstihu jmenovat bonitační komisi, zajistit 
pomocníka a další osoby zajišťující organizaci akce (vedoucího, zapisovatele apod.)  

• v odůvodněných případech odvolat konání akce 
• uskutečňovat dostatečný počet bonitací v běžném kalendářním roce 
• zajistit prostory vyhovující svou velikostí podmínkám bonitace a s dostatečným hygienickým 

zázemím pro majitele a návštěvníky akce.  
• zajistit pomůcky pro řádný průběh akce (pevné podložky na měření, čtečky čipů, přístřešky 

apod.) 
• s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím Zpravodaje a klubového webu majitele 

hovawartů o termínech konání bonitací 
• v případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto rozhodčím, 

pomocníkům, členům klubu apod. 
 
 
5.  PRÁVA A POVINNOSTI VEDOUCÍHO AKCE 
 

• přijímat přihlášky a v odůvodněných případech přihlášky na akci odmítnout 
• zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele 
• zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a psovody 
• znát bonitační řád, řídit se jeho ustanoveními a dbát na jeho dodržování v průběhu celé akce 
• dostavit se na místo pořádání včas a zdržovat se po celou dobu průběhu (nedat se zastupovat) 
• vymezit prostory pro pořádání povahového testu a posuzování exteriéru, vymezit místo pro 

možnost sledování akce, vymezit místo pro volný pohyb psů, aby nedocházelo k narušení 
řádného průběhu bonitace 

• obstarat veterinární zajištění akce (povolení a veterinární kontrolu) 
• předat bonitační karty a fotokopie průkazů původu všech uchovněných jedinců HPCH, který 

zabezpečí jejich rozeslání pro poradce chovu 
• zveřejnit výsledky bonitace max. do 10 dnů od provedení bonitace na klubovém webu a zaslat 

podklady pro uveřejnění ve zpravodaji. 
 
 
6.  PRÁVA A POVINNOSTI MAJITELE (PSOVODA)  
 

• psovod má právo obdržet potřebné informace týkající se organizace bonitace 
• odstoupit z bonitace před měřením psa v rámci posuzování exteriéru, opakování bonitace dle 

bodu 1.8  BŘ. Pozdější odstoupení na žádost majitele (psovoda) již není možné 
• psovod má povinnost znát bonitační řád a řídit se jeho ustanoveními 
• dodržovat platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat 
• být ukázněný při jednání s členy bonitační komise, vedoucím akce, pomocníky a ostatními 

účastníky akce 
• plnit pokyny bonitační komise a vedoucího akce 
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• při přejímce obdržet katalog a katalogové číslo, pod kterým bude na bonitaci nastupovat. 
Psovod je povinen po celou dobu akce nosit katalogové číslo viditelně umístěné na svém 
oděvu 

• nejpozději při přejímce nahlásit hárající fenu  
• nechat zapsat výsledek bonitace do průkazu původu  
• psovod zodpovídá v průběhu celé akce za škody způsobené psem  

 
 
 
7.  PRŮBĚH BONITACE 
 

• povahový test 
• hodnocení exteriéru 
• odběry vzorků za účelem ověřování původu  

 
7.1. Bonitace se zahajuje nástupem účastníků, bonitační komise i pomocníků. Vedoucí akce vyhlašuje 
harmonogram a další organizační pokyny.  
 
7.2. Pokud se pes v průběhu bonitace zraní nebo je ve svých možnostech omezen, má bonitační 
komise právo, i proti mínění psovoda, bonitaci u tohoto psa ukončit. Trestat psa během akce je 
nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z bonitace. 
 
7.3. Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost 
psa, kdykoliv v průběhu akce, má bonitační komise právo vyloučit psa z účasti na bonitaci.  
 
7.4. Psovodi se psy nastupují k jednotlivým částem bonitace dle pořadí určeného v katalogu, kde je 
následující řazení: abecedně první psi, potom feny. Pořadí nelze bez vážných důvodů měnit, výjimkou 
jsou háravé feny, které nastupují vždy jako poslední.  
 
7.5. V rámci hodnocení exteriéru bonitovaných jedinců se provádí: měření (dle bonitační karty), 
kontrola chrupu, varlat u samců, posouzení v klidu v postoji, posouzení v pohybu. Součástí hodnocení 
exteriéru jsou body č. 1 a 2 povahového testu. Hodnocení exteriéru se provádí ve vymezeném 
„kruhu“, který musí být vybaven pevnou podložkou pro měření. 
 
7.6. Kontrolu tetovacího čísla (čipu) bonitovaného jedince provede člen bonitační komise před 
začátkem povahového testu. 
 
7.7. Bonitační komise má právo požádat v průběhu povahového testu o opakování příslušného bodu 
PT, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.  
 
7.8. Není přípustné, aby psovod v průběhu PT používal k ovlivnění psa hračky nebo pamlsky. 
Nedodržení tohoto ustanovení vede k ukončení povahového testu.  
 
7.9. Vybavení pomocníka: figurantský oblek, ochranný rukáv pro mladé psy, měkký kožený obušek   
 
Povinná výstroj psa: 

• hladký obojek, který nesmí být nastaven na stahování, použití postroje je zakázáno 
• pevné vodítko, které musí mít psovod neustále u sebe, i když na něm nevede svého psa. 

Ovladatelného jedince lze při hodnocení exteriéru předvést na výstavním vodítku 
 

8.  POVAHOVÝ TEST  
  
návrhy povahového testu jsou v samostatných přílohách 
 
9.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
9.1.  Poplatek za bonitaci se hradí na základě poplatkové listiny. 
9.2.  Tento bonitační řád vstupuje v platnost 1. 1. 2009.  
 
 



Přechodná ustanovení: 
 

- řády schválené na členské schůzi HwK ČR, o.s. dne  18. 10. 2008 
 

Zápisní řád HwK ČR, o.s. – platnost od 1. 1. 2009 
 

Bonitační řád HwK ČR, o.s. – platnost od 1. 1. 2009 
 
Bonitační karta – platnost od 1. 1. 2009 
 
Řád svodu mladých – platnost od 1. 1. 2009 
 
 
Chovnost jedinců uchovněných do 31. 12. 2008 : 
 
získaná chovnost a bonitační kód se nemění 

• feny s DKK  2. stupně – jsou chovné dle omezení z absolvované bonitace  
• feny s DKK 1. stupně – v případě, že jim nebyla chovnost omezena na 1 vrh, mohou mít další 

vrhy dle schváleného řádu. 
 



ŘÁD SVODU MLADÝCH  Hovawart klubu ČR, o.s. 
 

1. Svody mladých plemene hovawart na území ČR pořádá Hovawart klub ČR, o.s. (klub.), 
v souladu s bonitačním řádem a dle stejných ustanoveních, pokud zde není uvedeno jinak. 
Svody mladých se mohou pořádat jako samostatné akce nebo společně s bonitacemi.  

 
2. Účelem svodu je získání základních údajů o exteriéru a povaze předváděných jedinců v 

závislosti na chovné kvalitě rodičů. Získané údaje jsou společně s výsledky bonitací 
významné pro další plánování chovu.  

 
3. Podmínky účasti na svodu mladých: 

• platný průkaz původu 
• čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti 
• stáří: min. 6 měsíců, nejlépe do stáří 15 měsíců (horní hranice není omezena) 
• očkovací průkaz nebo Europas, který má platná předepsaná očkování 
• předepsaná výstroj: hladký obojek, který nesmí být nastaven na stahování, 

vodítko.  
4. Komise pro hodnocení svodů je dvoučlenná, schvaluje ji výbor klubu. 
 
5. Posuzování se provádí v klidu a v pohybu, orientačně se měří kohoutková výška, provádí se 

celkový posudek exteriéru a prohlíží se chrup. Současně se hodnotí projevy chování po dobu 
přítomnosti v kruhu. Kontroluje se tetovací číslo (čip). Splněný svod mladých se zapisuje do 
průkazu původu. Majitel obdrží kopii písemného hodnocení.  

6. Na svod je nutné se přihlásit, přihlášku je možné získat na klubových internetových stránkách 
nebo od chovatele. Majitel nemusí být členem klubu.  

7. Svod mladých je vhodné organizovat tak, aby byly předváděny pokud možno skupiny jedinců, 
pocházejících z jednoho vrhu nebo po jednom otci. 

8. Zvířata, u kterých nelze provést řádné zhodnocení, nebudou posouzena, ale mohou se 
zúčastnit dalšího svodu. Účastnický poplatek se v tomto případě nevrací, stejně jako při 
odstoupení.  

9. Majitel odpovídá za škody způsobené psem po celou dobu akce. 

10. Tento řád svodu mladých vstupuje v platnost 1. 1. 2009 
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ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Zápisní řád (ZŘ) Hovawart klubu ČR, o.s. (dále jen klub) má za úkol podporovat čistokrevný chov a další 

šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného plemenného standardu na území celé ČR. 
Chovat lze jen prostřednictvím klubu, který je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU. 

1.2 Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU.  Ve věcech tímto řádem neupravených platí 
ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných 
usnesení, jakožto vyšší závazné normy. 

1.3 Zápisní řád je závazný pro všechny členy klubu a pro nečleny klubu, kterým je na základě smlouvy 
poskytnut chovatelský servis. Diskvalifikace  

2 Chov a jeho řízení 
2.1 Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní plemenné znaky, typ a povahu, jež 

jsou pro plemeno typické. Cílem chovu je potlačování výskytu geneticky vázaných vad a chorob, všech 
dle standardu diskvalifikujících vad, a zachování a podpora pracovních vlastností plemene.  

2.2 Do chovu nejsou připuštěni jedinci, kteří mají nebo měli vadu uváděnou jako vylučující z chovu podle 
standardu plemene, ať už jde o vadu geneticky podmíněnou či nikoliv. Dále jsou vyloučeni jedinci 
v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní či bázliví. 

2.3 Druh chovu – kontrolovaný. Za kontrolu chovu zodpovídá chovatelské kolegium složené z poradců chovu. 
2.4 Podmínky a pravidla chovu a ustájení psů upravuje Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské 

kynologické unie, schválený ÚKOZ. V souladu s tímto řádem je výbor klubu, na základě návrhu 
chovatelského kolegia, oprávněn stanovit základní podmínky pro chov hovawartů (ustájení, hygiena, 
výživa, zacházení apod.).  

3 Chovatel, majitel chovného psa 
3.1 Chovatel musí mít své bydliště na území ČR a pouze tam se může vrh narodit, být vychován a pouze tam 

může být proveden odběr štěňat.  
3.2 Každou změnu ve vlastnictví, spoluvlastnictví či držení chovného jedince, jeho úhyn a podobně musí 

majitel (v případě změn vlastnictví nový majitel) oznámit do 15 dnů písemně HPCH a plemenné knize. 

4 Chovní jedinci 
4.1 Chovní jedinci jsou ti, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný českou plemennou 

knihou uznanou FCI (dále jen plemenná kniha) a byli zařazeni do chovu po splnění všech klubem 
stanovených podmínek. Chovný jedinec musí být zapsán v evidenci chovnosti v plemenné knize. Průkaz 
původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad, který je nedílnou součástí konkrétního psa. 

4.2 Pro ověření identity chovných jedinců je klub oprávněn nařídit odebrání vzorků  pro ověření původu, v 
takovém případě hradí náklady klub. Majitel je povinen  umožnit odebrání vzorku svých jedinců pro určení  
původu v případě, že poradce chovu, majitel krycího psa, případně jiná osoba o takové ověření původu 
požádá a žádost zdůvodní. Pokud vznikne  oprávněná pochybnost o původu štěňat, musí chovatel  po 
zdůvodněné žádosti poradce chovu nechat ověřit původ. Prokáže-li se nesoulad v původu, hradí veškeré 
náklady chovatel a jedinec je plemennou knihou označen v průkazu původu jako nechovný. 

 

5 Podmínky chovnosti 
5.1 Základními podmínkami pro uznání jedince do chovu jsou: 

 platný průkaz původu – u importovaných jedinců včetně přeregistrace v české plemenné knize 
 čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti 
 splněný svod mladých ve věku od 6 měsíců, nejlépe do stáří 15 měsíců. U jedinců importovaných ve 

stáří více jak 20 měsíců se svod mladých nepožaduje, pokud ani jeden z rodičů není nebo nebyl 
zapsaný v české plemenné knize 
 zápis výsledku vyhodnocení DKK do průkazu původu (musí být provedeno před podáním přihlášky na 

bonitaci) s těmito parametry: pes i fena max. do 1/1. RTG snímky vyhodnocuje pouze veterinární lékař 
určený klubem. 
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 jedno výstavní ocenění min. velmi dobrý ve třídách: mezitřída, otevřená nebo pracovní na výstavě 
pořádané pod záštitou ČMKU (národní, mezinárodní, klubová, speciální). Výstavní ocenění musí být 
zapsáno v průkazu původu před podáním přihlášky na bonitaci. 
 absolvování bonitace, na kterou se lze přihlásit až po splnění výše uvedených podmínek 

a v minimálním stáří s tolerancí 14 dnů: pes – 24 měsíců, fena – 20 měsíců 
 majitel bonitovaného i chovného jedince musí být členem klubu nebo jako nečlen musí mít uzavřenou 

smlouvu s HwK ČR, o.s. 
5.2 Druhy chovnosti  

 chovný 
 chovný s omezením 
 nezařazen do chovu 

 
5.3 Využitelnost jedinců v chovu je následující: 

 chovný – bez omezení, dle zásad platných řádů 
 chovný s omezením – dle výsledku bonitace s ohledem na povahové a exteriérové kvality jedince 

nebo prokazatelné problémy v chovu. 
5.4 Importovaní nebo zapůjčení chovní jedinci musí před použitím v chovu úspěšně absolvovat naši bonitaci 

a dle rozhodnutí chovatelského kolegia případně i vyhodnocení DKK. Ustanovení se netýká jedinců, kteří 
mají splněnou chovnost dle podmínek některého z členských států IHF. 

5.5 Zápis o úspěšném absolvování bonitace a zařazení psa do chovu se zapisuje do průkazu původu ihned 
po bonitaci. Evidenci chovnosti v plemenné knize si zajistí každý majitel chovného jedince po bonitaci 
sám – jinak nelze jedince v chovu použít. 

5.6 Z chovu lze vyloučit i chovného jedince, pokud se u jeho potomků objeví geneticky vázané vady či 
zdravotní potíže nebo se u nich vyskytnou hrubé vady oproti standardu.  

6 Krycí listy 
6.1 Krycí list (KL) je prvotní dokument potvrzující souhlas klubu se spojením a zároveň jde o svědecké 

potvrzení, že k navrženému spojení skutečně došlo mezi uvedenými partnery. Osoby podepisující KL 
jsou osobně zodpovědné za pravdivost údajů uvedených v KL. V případě inseminace k těmto osobám 
přistupuje ještě i veterinární lékař, který ji provedl. Řádně vyplněný a podepsaný KL je dokladem, který je 
součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu. 

6.2 Krycí list vystavuje poradce chovu na základě žádosti chovatele nejpozději do 30 dní od doručení žádosti. 
Vystavení krycího listu podléhá poplatku, doklad o zaplacení je součástí žádosti o vystavení KL. Při 
doručení žádosti v kratším termínu než 4 týdny před plánovaným krytím může být v odůvodněných 
případech vystaven za vyšší poplatek expresní KL. 

6.3 Platnost KL je 12 měsíců od data vystavení při splnění všech podmínek pro chovnost obou rodičů (dle 
bodu 5.1 ZŘ), za dodržení je odpovědný chovatel. Poté je povinností chovatele vrátit KL s oznámením, 
proč nebyl využit.  

6.4 Chovatel má právo na výběr krycího psa. Do žádosti o KL uvádí chovatel vlastní návrhy 1-3 krycích psů 
pro svou fenu, případně požádá poradce chovu o jejich navržení. V případě, že chovatelem navrhované 
spojení by bylo v rozporu se zásadami tohoto ZŘ, má poradce chovu povinnost psa na KL neuvést s 
písemným odůvodněním, které zároveň s KL zašle chovateli. Poradce chovu musí uvést na KL tři chovné 
psy vhodné pro fenu, pokud se nedohodne s chovatelem jinak, ze kterých si pak chovatel vybere sám.  V 
případě neshody mezi chovatelem a PCH rozhodne o spojení HPCH. 

6.5 Základní zásady pro vystavení KL: 
 příbuznost max. 5 % 
 min. jeden z rodičů musí mít vždy DKK 0/0 
 chovná fena může mít vrh pouze 1x v kalendářním roce, nejdříve však za 10 měsíců od posledního 

vrhu. Za dodržení termínu je odpovědný chovatel. 
 chovný pes smí mít v prvních dvou letech po uchovnění nejvýše 5 krytí za rok, nezapočítává se krytí 

neúspěšné a zahraniční. Za dodržení je odpovědný majitel psa. 
6.6 Poradce chovu zasílá chovateli KL dvojmo a zároveň s nimi i formulář hlášení o vrhu (2x). První KL, 

náležitě vyplněný a oběma stranami (popř. i inseminátorem) podepsaný, vrací chovatel poradci chovu do 
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3 dnů po krytí. Druhý KL zašle chovatel poradci chovu do 5 dnů po narození štěňat zároveň s hlášením o 
vrhu. Druhé hlášení o vrhu zasílá chovatel do 5 dnů po narození štěňat hlavnímu poradci chovu. Pro 
zahraniční krytí se vystavuje o 1 kopii KL více – pro majitele psa. Krycí list musí být vyplňován i tehdy, 
když oba chovní jedinci patří stejnému držiteli. 

6.7 Zahraniční krytí chovného psa se řídí podmínkami klubu zahraničního chovatele, vždy však na základě 
vystaveného KL. Kopii vyplněného KL a kopii průkazu původu feny je držitel psa povinen zaslat HPCH do 
5 dnů po uskutečněném krytí.  

6.8 Podmínky zahraničního krytí nebo krytí zapůjčeným psem musí splňovat stejná kriteria jako při domácím 
krytí, byť by se v cizině některé podmínky běžně nesledovaly. Majitel feny je povinen již při žádosti o KL 
předložit kopii PP psa a doklady osvědčující splnění všech podmínek chovnosti HwK ČR, o.s. (pokud tak 
neučiní klub místo něho). Mezi zeměmi IHF nutno dodržovat zvláštní postup při zajišťování krytí 
prostřednictvím HPCH nebo jiného, klubem pověřeného, člena.  

7 Krytí 
7.1 Ke krytí smí dojít jen mezi jedinci zdravými, kteří jsou v dobré kondici a jsou uvedeni v KL. Je 

nepřípustné, aby majitel psa umožnil krytí, aniž by mu byl předložen krycí list. 
7.2 Majitel chovného psa musí vést knihu krytí. 
7.3 Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto nakrytí, musí být tento vrh 

nahlášen písemně HPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh se započítává do řádných vrhů. Každý 
případ bude chovatelské kolegium řešit individuálně. 

7.4 Při opakovaném nežádoucím krytí se majitel feny bude hodnotit jako by takto kryl úmyslně a bude proti 
němu zavedeno kárné řízení, případně podán návrh na ČMKU na zrušení jeho chovatelské stanice. 

8 Vrh 
8.1 Chovatel je povinen zabezpečit péči o fenu a vrh na takové úrovni, která je eventuálně specifikována 

samostatnou klubovou normou, ale v každém případě tak, aby byl zaručen zdárný fyzický i psychický 
vývoj štěňat a fena přitom nestrádala. Pokud fena není schopna kojením plně štěňata nasytit, je 
povinností chovatele zajistit kojnou fenu nebo odpovídající náhradní řešení. 

8.2 Povinností chovatele je provádět opakovaně odčervení štěňat a vakcinaci proti virovým onemocněním. 
8.3 Kontroly vrhu provádí poradce chovu, případně kontrolor vrhu, kterého určí HPCH. První kontrola je 

nepovinná a provádí se do 7 dnů života štěňat na základě žádosti chovatele. Druhá kontrola je povinná a 
provádí se zpravidla v 6.–7. týdnu života štěňat.  
 Štěňata musí být před kontrolou vrhu označena tetováním nebo čipováním, vždy však celý vrh 

jednotně. Tetuje se do levého ucha. Pokud chovatel označuje štěňata pouze čipem, musí si zajistit 
čtečku pro možnost kontroly identity štěňat při jejich prodeji novým majitelům. 
 Při kontrole vrhu vystavuje poradce chovu společně s chovatelem zápis o kontrole vrhu, v němž jsou 

všechna štěňata jednotlivě popsána, upozorněno eventuálně na již zřejmé vady, posouzeny celkové 
chovatelské podmínky, posouzen stav feny a provedeno závěrečné hodnocení s uvedením data, od 
kterého může chovatel předat štěňata novým majitelům. 
 Minimální hmotnost štěněte při prodeji je 5,0 kg. 
 Minimální stáří pro odběr štěňat je 50 dnů – vždy však musí být předem provedena kontrola vrhu a 

konkrétní den stanoven (dle stavu vrhu) v zápise o kontrole. 
 Pro vydání průkazů původu je třeba doložit (případně chovatel zasílá poradci chovu, pokud kontrolu 

vrhu provedl veterinář) nutné řádně vyplněné doklady: Přihláška k zápisu štěňat ve dvojím vyhotovení, 
Kontrolní tetovací pásek s razítkem a podpisem tetovače, Tetovací značky - přidělené a originál 
zápisu o kontrole vrhu.  
 Poradce při kontrole předá chovateli kopii zápisu o kontrole vrhu. 

8.4 Poradce je oprávněn požadovat odstranění zjištěných závad a popř. určit i další kontroly vrhu dle potřeby 
nebo provést nahodilou kontrolu až do odstranění závad. Neodstraní-li chovatel nedostatky zcela, nebo 
odmítne-li respektovat doporučení poradce chovu, vystavuje se nebezpečí zahájení kárného řízení. 
Poradce chovu může provést kontrolu vrhu i mimo stanovené termíny. 

8.5 Kontroly vrhu se provádí na náklady chovatele podle podmínek stanovených klubem. Chovatel může 
v odůvodněných případech požádat HPCH o souhlas s provedením kontroly vrhu veterinárním lékařem. 
Chovatel spolu s veterinárním lékařem vyplní všechny formuláře, které obdrží od poradce chovu a jsou 
potřebné k zápisu štěňat do plemenné knihy. Vyplněné formuláře pak chovatel na vlastní náklady zašle 



4 

hlavnímu poradci chovu. Za správnost vyplnění odpovídá chovatel, v případě nedostatků hradí veškeré 
vzniklé vedlejší náklady. 

8.6 Štěně novému majiteli předává chovatel v místě odchovu štěňat, v krajním případě nejbližší rodinný 
příslušník. 

8.7 Při předání je povinností chovatele: 
 seznámit nového majitele s identifikací jedince a do doby vystavení průkazu původu předat základní 

údaje o jedinci, rodičích a chovatelské stanici 
 seznámit nového majitele s průběhem kontroly vrhu poradcem chovu a upozornit ho na případné 

nedostatky 
 podat informace o dosavadním způsobu krmení, odčervení a vakcinaci – předat očkovací průkaz  
 předat kontakt na HwK ČR, o.s. 

8.8 Povinností chovatele je vést knihu odchovů. 
8.9 Povinností chovatele po obdržení průkazů původu z plemenné knihy je jejich neprodlené rozeslání všem 

novým majitelům štěňat. Průkaz původu je nedílnou součástí jedince a je zahrnut v ceně (i daru) štěněte. 
Zadržování průkazu původu z jakéhokoliv důvodu je nepřípustné. 

9 Vývoz 
9.1 Při vývozu jedince je chovatel povinen požádat příslušnou plemennou knihu o vystavení exportního 

průkazu původu (úmluva FCI). U štěňat lze řešit současně s přihláškou štěňat. Exportní průkaz původu 
lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. 

10 Závěrečná ustanovení 
10.1 Majitel jedince zodpovídá za včasné a řádné úhrady veškerých poplatků spojených s chovatelskou 

činností. 
10.2 Porušením ustanovení tohoto zápisního řádu se člen klubu vystavuje nebezpečí kárného řízení.  
10.3 Tento zápisní řád vstupuje v platnost 1. 1. 2009. 



 
8. POVAHOVÝ TEST 
 
 
1. Chování psa při měření  
Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod 
drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat přímo psa. Pes musí stát klidně, bez 
problémů se musí nechat změřit. Pokud je pes nervózní, ale ještě zvladatelný, je umožněn ještě jeden 
pokus na měření. Pokud se ani na druhý pokus nenechá změřit, je ukončena část povahového testu a 
pes je z bonitace vyloučen.  
 
2. Chování psa v kruhu  
Posuzuje se celkové chování psa v kruhu - při posuzování exteriéru: rozhodčí z exteriéru kontroluje 
skus, chrup, u psů varlata, může hmatem kontrolovat stavbu těla a srst. Pes se chová po celou dobu 
posuzování klidně, musí se nechat bez problémů prohlédnout, nesmí napadat. Pokud projevuje 
přílišnou bázlivost či agresivitu, je z bonitace vyloučen. 
 
3. Rušivé vlivy ve skupince osob  
Na pokyn rozhodčího vychází proti sobě psovod se psem a řada 6 osob, které mezi sebou udržují 
rozestupy. V této skupině mají osoby připraveny 2 optické nebo akustické rušivé vlivy, při každém 
míjení se provede pouze jeden rušivý vliv. Psovod se psem prochází středem řady a na další pokyn 
BK se osoby i psovod se psem otočí a provedou druhé míjení. Pes jde po celou dobu na vodítku a 
psovod jej nesmí mechanicky ovlivňovat. Rušivé vlivy jsou v jeden den pro všechny bonitované 
jedince stejné. Může to být např. rachotící kanystr či jiná nádoba, rozevření deštníku apod. Osoby 
provádějící rušivé vlivy si musí počínat tak, aby svou činností neohrozili zdraví psa, svoji či jiných 
osob. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, napadne osobu/osoby - je z bonitace 
vyloučen.  

 
4. Sevření skupinou osob  
Psovod se zastaví na určeném místě, pes sedí u levé nohy. Na pokyn BK se skupinka 6 osob přemístí 
do kruhu ve vzdálenosti cca 4 m od psovoda. Na další pokyn BK se osoby klidným krokem přibližují a 
zastaví se až v těsné blízkosti psovoda se psem. Po krátké době se osoby otočí a v klidu odchází. 
Psovod nesmí po celou dobu mechanicky ovlivňovat psa. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či 
agresivitu, napadne osobu/osoby - je z bonitace vyloučen.  
 
5. Odolnost proti střelbě  
Psovod uváže psa ke kolíku na vodítko dlouhé 3-4 metry (kolík i vodítko zajišťuje pořadatel). Bez 
povelu k odložení odchází psovod do úkrytu vzdáleného cca 20 m. Po cca 1 minutě zazní ze 
vzdálenosti cca 30 kroků od psa na pokyn člena bonitační komise (BK) 1 výstřel (pistole ráže 6 - 9 
mm). Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu, je z povahového testu vyloučen. 
 
6. Ponechání psa u kolíku  
Navazuje na odolnost proti střelbě, psovod je stále v úkrytu. Po cca 2 min. od výstřelu (mělo by dojít 
ke zklidnění psa) přichází, z jiné strany než je úkryt psovoda, klidnou přirozenou chůzí osoba, která 
nese předmět velikosti sešitu. Osoba se může během chůze pokusit navázat kontakt se psem. Na 
hranici vymezené délkou vodítka pak přibližně z výšky pasu upustí předmět na zem. Po krátké pauze 
se v klidu pro předmět sehne a odchází. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost či agresivitu je 
z bonitace vyloučen. 
 
7. Přepad ze zástěny  
Pomocník je ukryt v zástěně. Psovod jde se psem u levé nohy směrem k úkrytu pomocníka, vodítko 
může držet na krátko. Přibližně 5 m od zástěny provede pomocník na pokyn útok, při kterém se snaží 
křikem zastrašit psa a obuškem naznačuje údery. Psovod při útoku vypouští psa a sám se zastaví a 
drží konec vodítka, může psa povzbuzovat. Při útoku dojde ke kontaktu pomocníka se psem, 
nepožaduje se zákus do rukávu. Pokud pes projevuje přílišnou bázlivost je z bonitace vyloučen. 

 
Autoři návrhu: manželé Slezákovi ve spolupráci s Martinou Fistungovou  a Hanou 
Jemelkovou 


