
CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ 

I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU 

Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se 
sídlem Jelmo 28, 373 71 Rudolfov, je plně v souladu se zápisním řádem Českomoravské kynologické 
unie (dále jen ČMKU) v platném znění, který dodržuje, řídí se jím a doplňuje jej o své vnitřní předpisy, 
které jsou přílohami tohoto řádu. Klub chovatelů Bearded collií dodržuje Řád ochrany zvířat při chovu 
psů Českomoravské kynologické unie. 
Funkce správce plemenné knihy v KCHBC mimo jiné plně přebírá funkci poradce chovu uvedeného 
v terminologii zápisního řádu ČMKU.  



Příloha č.1 chovatelského a zápisního řádu Klubu chovatelů bearded collií 
Podmínky pro zařazování bearded collií do chovu 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také jedinci 
importovaní do České republiky jako chovní. 

2) Veterinární potvrzení předkládaná při zařazování do chovu neopravňují k tolerování nedostatků a 
vad, pokud nejsou doložena potvrzením výboru KCHBC, že získaný nedostatek nebo vada byly 
ohlášeny bezprostředně po vzniku, a tyto skutečnosti byly výborem ověřeny a uznány. 

3) Zařazení do chovu (registru chovných jedinců) se zapisuje do průkazu původu psa včetně výsledku 
vyhodnocení RTG dysplazie kyčelního kloubu (dále jen DKK). 

4) Jedinci, zařazení do chovu, se zveřejňují na klubových internetových stránkách včetně výsledků 
výstav a DKK a v Ročence KCHBC. 

 

 

II. ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU 

1) Podmínky pro zařazení do chovu: 
a) povinné splnění účasti na požadovaných výstavách. 
Jedinec absolvuje 3 výstavy – z nichž jedna je mezinárodní a dvě jsou pořádané KCHBC. K 
zařazení do chovu opravňuje minimálně 1 X známka výborná získaná na výstavě pořádané 
KCHBC. Na dalších dvou výstavách musí jedinec získat minimálně známku Velmi dobrá. Výsledky 
povinných výstav musí pocházet od 3 různých rozhodčích. Hodnocení, která jsou použita pro 
zařazení do chovu, jsou platná od třídy mladých (tj. od 9 měsíců věku psa). Počet pokusů o získání 
výborné na výstavách pořádaných KCHBC není omezen; 
b) povinné vyhodnocení RTG DKK 

Vyhodnocení RTG DKK musí být provedeno jedním z veterinářů, který má uzavřenu smlouvu s 
KCHBC. Aktuální seznam smluvních veterinárních lékařů je k dispozici na klubových 
internetových stránkách;   
c) povinná identifikace psa 

SPK na majitelem předem nadepsaném formuláři potvrdí, že skutečné tetovací číslo či číslo 
mikročipu psa souhlasí s číslem uvedeným na formuláři a totožnost jedince se tudíž shoduje, SPK 
provádí identifikaci pomocí čtečky mikročipů nebo přečtením tetovacího čísla na každé klubové 
výstavě;  
d) nepovinné měření kohoutkové výšky a kontrola chrupu psa 

Není podmínkou k zařazení do chovu. Na žádost majitele jedince provede SPK společně s 
identifikací jedince i měření kohoutkové výšky a kontrolu chrupu psa. Výška může být SPK 
zapsána do průkazu původu jedince; 
e) splnění věkové hranice pro zařazení do chovu dle platného zápisního řádu ČMKU. 

2) Po splnění všech podmínek zasílá majitel psa / feny originál průkazu původu, oboustrannou kopii 

průkazu původu, kopie 3 posudků z povinných výstav, kopii vyhodnocení DKK, kopii dokladu o 
zaplacení poplatku za registraci bearded collie do seznamu chovných jedinců, kopii nebo originál 
formuláře s identifikací psa a formulář pro zařazení bearded collie od chovu správci plemenné knihy 
(dále jen SPK). Všechny materiály posílá výhradně doporučeně poštou. SPK zapíše do průkazu 
původu výsledek DKK a poznámku chovný / chovná a průkaz původu pošle na plemennou knihu 
ČMKU. ČMKU po přeregistraci chovného jedince odešle průkaz původu a knihu krytí / odchovů zpět 
chovateli na dobírku.      

III. DYSPLAZIE KYČELNÍCH KLOUBŮ 

1) Pro zařazení jedince do chovu je nutné mít provedeno posouzení RTG DKK. Jedinci s hodnocením 
0 - 2 (na jedné či obou končetinách) mohou být zařazeni do chovu. 

2) Zahraniční pes bez posouzení DKK může krýt v ČR pouze fenu s DKK 0/0.  
3) RTG a jeho vyhodnocení se provádí od věku 12 měsíců. 



4) Postup: hotový rentgenogram odešle zhotovitel snímku (jímž může být libovolný veterinární lékař, 
člen Komory veterinárních lékařů ČR a držitel osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární 
léčebné a preventivní činnosti) na adresu jednoho z klubem smluvně zajištěných veterinářů. Ten 
snímek do 14 dnů po obdržení vyhodnotí a vystaví ve 4 exemplářích písemné vyhodnocení, z nichž 
2 odešle majiteli (další 2 - SPK a vlastní archivace).  Výši poplatku za vyhodnocení a způsob jeho 
uhrazení určuje vyhodnocovatel. 

5) Jedinci s hodnocením 3 a více (na jedné či obou končetinách) jsou hodnoceni jako "nechovní".6) 

Výsledek posouzení RTG DKK klubem smluvně zajištěných veterinářů je pro klub závazný. Odvolat 
se proti výsledku posouzení je možné. Postup při odvolání řeší předpisy Komory veterinárních 
lékařů ČR. Odvolání nemá odkladný účinek.  

7) Snímky zhotovené v ČR musí být posouzeny smluvními veterináři KCHBC.  
8) Jména a adresy klubem smluvně zajištěných veterinářů jsou uvedeny na klubových internetových 

stránkách. 
9) Posouzení a vyhodnocení RTG DKK lze provádět v kterémkoli členském státě FCI; tedy při dovozu 

zvířete z jiné země je akceptováno RTG a posouzení DKK příslušné země. Platný je však ten RTG, 
který byl proveden jako první. 

U zveřejnění výsledků hodnocení DKK bude uvedeno, kdo snímek posuzoval, a příslušný stát. 

IV. CHOVNOST IMPORTOVANÝCH DOSPĚLÝCH JEDINCŮ 

1) V případě, že bude do ČR importován jedinec, který splňuje věkovou hranici zařazení do chovu dle 
platného zápisního řádu ČMKU a který byl v zemi, ze které je importován, již uchovněn, absolvuje v 

ČR 1x výstavu pořádanou KCHBC a 1x mezinárodní výstavu s minimálním oceněnním 1x výborná 
z výstavy se zadáváním CAC pořádané KCHBC a 1x velmi dobrá z mezinárodní výstavy. 

2) V případě, že bude do ČR importován jedinec, který splňuje věkovou hranici zařazení do chovu dle 
platného zápisního řádu ČMKU, a nebyl doposud uchovněn v zemi, ze které je importován, bude 
uchovněn za stejných podmínek jako jedinci zapsaní v české plemenné knize- viz. čl. II. 

3) V případě, že bude do ČR importována nakrytá fena, která splňuje věkovou hranici zařazení do 
chovu dle platného zápisního řádu ČMKU, a která je uchovněná v zemi, odkud je importována, 
budou štěňata z tohoto krytí po přeregistraci matky do plemenné knihy ČMKU zapsána do 
plemenné knihy ČMKU a obdrží průkazy původu vystavené ČMKU. Pro další krytí musí být fena 
uchovněna v ČR jako importovaný chovný jedinec dle čl. IV. odst. 1. 

 

V. VYLUČUJÍCÍ VADY 

1) DKK - je-li výsledek RTG DKK hodnocen stupněm 3 a více (stačí pouze na jedné končetině).  
2) Předkus, podkus, nepravidelný skus. 
3) Varlata (u psa) -  chybějící v šourku jedno či obě.   
4) V průkazu původu označení „NESTANDARDNÍ“ (porcelánové oko, nestandardně uložené bílé 

znaky).  

VI. PRODLOUŽENÍ CHOVNOSTI FEN 

1) Prodloužení chovnosti feny může schválit výbor KCHBC na základě kladného vyjádření 
veterinárního lékaře. Chovatel podá žádost k výboru KCHBC asi 2 měsíce před předpokládaným 
krytím a přiloží potvrzení veterinárního lékaře o zdravotním stavu feny  ne starší 1 měsíce.  Dále se 
chovatel řídí ustanoveními Zápisního řádu ČMKU v platném znění. 

2) KCHBC nepovoluje krytí fen, které dosáhly věku 9 let 
 

 

  



Příloha č. 2 chovatelského a zápisního řádu Klubu chovatelů bearded collií 

Krycí list a speciální podmínky pro krytí fen 

1) Krycí list je volně ke stažení na klubových internetových stránkách. Jeho podobu schvaluje výbor 
KCHBC a řídí se přitom zápisním řádem ČMKU. 

2) Krycí list se skládá ze dvou listů – krycí list pro fenu je označen číslem 1 a krycí list pro psa je 
označen číslem 2. 

3) Majitel chovné feny si vytiskne oba krycí listy z klubových internetových stránek, vyplní je a po 
uskutečněném krytí nechá podepsat majitele krycího psa. 

4) Majitel krycího psa odesílá krycí list pro psa (označen číslem 2) na adresu správce plemenné knihy 

nejpozději do 7 dnů po uskutečněném krytí. 
5) V případě zahraničního krytí odešle krycí list psa majitel feny. 
6) Poplatek za krytí se hradí až po narození štěňat společně s poplatkem za zápis štěňat. 
7) Krycí list pro fenu (označen číslem 1) odesílá majitel feny do 2 pracovních dnů po narození štěňat 

na adresu správce plemenné knihy. V případě nezabřeznutí feny majitel feny zašle vyplněný krycí 
list feny nejpozději do 75 dnů od krytí na adresu správce plemenné knihy. 

8) Majitel chovné feny, který nemá možnost si krycí list vytisknout z klubových internetových stránek, 
si o něj zažádá 6 týdnů před předpokládaným krytím na adrese správce plemenné knihy. 

9) Majitel chovné feny je povinen při výběru krycího psa respektovat speciální podmínky pro krytí fen 
v KCHBC: 

 

Jedinec, který má výsledek RTG DKK 2/2, 2/1, 1/2, 2/0 nebo 0/2 (FCI stupeň C), smí být spojen pouze 
s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0 (FCI stupeň A) 

Jedinec, který má výsledek výsledek RTG DKK 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1 (FCI stupeň A nebo B), smí být 
spojen s jedincem, který má výsledek RTG DKK: 0/0, 1/0, 0/1 nebo 1/1 (FCI stupeň A nebo B) 

Při zahraničním krytí psem, který nemá vyhodnoceni RTG DKK dle FCI, ale ze země, jejíž rodokmeny 
jsou akceptovány FCI, se majitel chovné feny řídí převodní tabulkou OFA: 

  

FCI OFA  BVA (UK/Australia) 

A-1 E 0 - 4 (ne › 3/hip (kloub) ) 

A-2 G 5 - 10 (ne › 6/hip (kloub) ) 

B-1 F 11-18 

B-2 B 19 - 25 

C M 26-35 

D Mod 36-50 

E D 51-106 

 

  



Příloha č. 3 chovatelského a zápisního řádu Klubu chovatelů bearded collií  
 
Přihláška k zápisu štěňat  
 

1) Podobu přihlášky k zápisu štěňat schvaluje výbor klubu a řídí se zápisním řádem ČMKU v 
platném znění.  

2) Přihlášku k zápisu štěňat odesílá správce plemenné knihy poté, co obdrží krycí list feny. 
Současně s přihláškou k vrhu zasílá majiteli feny 1x Žádanku o zápisová čísla.  

3) Chovatel vyplní Žádanku o zápisová čísla a posílá je ne později nežli ve věku 4 týdnů 
štěňat na adresu plemenné knihy ČMKU. Zápisová čísla obdrží chovatel elektronicky a 
vytiskne si je. Pokud chovatel nedisponuje emailem, bude mu toto zasláno od ČMKU 
poštou.  

4) Po obdržení zápisových čísel z ČMKU si chovatel zajistí kontrolu vrhu.  
5) Kontrolu vrhu provádí veterinární lékař při označování štěňat ve věku 6-8 týdnů.  
6) Veterinární lékař vyplní formulář na zadní straně přihlášky k zápisu štěňat a do 

Zápisových čísel do příslušné řádky ke každému jménu nalepí štítek s číslem čipu.  
7) Přihlášku k zápisu štěňat s vyplněnou kontrolou vrhu zasílá chovatel doporučeně 

společně se Zápisovými čísly, kopií dokladu o úhradě poplatku dle platného ceníku 
KCHBC a kopií PP obou rodičů na adresu správce plemenné knihy. V případě 
zahraničního krytí přikládá majitel feny též kopii průkazu původu krycího psa, jeho doklad 

chovnosti a kopii vyhodnocení RTG DKK krycího psa.  
8) Zápis „nestandardní“ do průkazu původu štěněte musí být uveden již v přihlášce k zápisu 

štěňat. Zápis provádí plemenná kniha na základě poznámky chovatele na přihlášce k 
zápisu štěňat v kolonce „poznámka“ na přední straně. Rozhodnutí o zápisu 
„nestandardní“ je plně v kompetenci chovatele. V případě zájmu může chovatel požádat 
výbor KCHBC o konzultaci.  

9) Kopii přihlášky k zápisu štěňat zasílá správce plemenné knihy zpět chovateli. 
 


