
 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ 

PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU 

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. 

5) Každá změna chovného jedince se musí do 15 dní nahlásit na ČMKU a SPK chovatelského 
klubu (rozumí se jak úmrtí psa či feny tak i změna majitele nebo chovatele). 

 ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU 

1) Podmínky pro zařazení do chovu: 

a) splnění účasti na požadovaných výstavách – tj. jedinec absolvuje 3 výstavy, z toho dvě výstavy se 

zadáváním CAC pořádané KCHBC a jednu mezinárodní výstavu, na kterých obdrží minimálně 1x 
známku výborná na výstavě KCHBC a 2x známku velmi dobrá od 3 různých rozhodčích. Hodnocení, 
která jsou použita pro zařazení do chovu, jsou platná od  9 měsíců věku psa a to ve třídě mladých, 

střední, otevřené a vítězů. Počet pokusů o získání výborné na výstavách pořádných KCHBC není 
omezen; 

b) vyhodnocení RTG DKK(DKL) jedním z veterinářů, který má uzavřenu smlouvu s KCHBC. Aktuální 
seznam 

smluvních veterinárních lékařů je k dispozici na klubových internetových stránkách; 

c) předání podkladů pro katalog bearded collií s průkazem původu; 

d) splnění věkové hranice pro zařazení do chovu dle platného zápisního řádu ČMKU; 

e) měření kohoutkové výšky ,kontrola chrupu(posouzení skusu a zubů musí být v souladu se 

standardem plemene tj. úplný nůžkový skus-toleruje se klešťový-musí být plný počet řezáků a 
špičáků,jiné chybějící zuby nejsou penalizovány, pouze nesmí být dva chybějící zuby umístěny vedle 

sebe) a barevný ráz-podle nového standardu platného od 12.5.2015 je nutné každému 
uchovňovanému jedinci změřit kohoutkovou výšku, provést kontrolu úplnosti chrupu, skusu a podle 
PP barevný ráz. Výška a plnochrupost  bude zapsána SPK do PP.                                                                                                       

2)Po splnění všech podmínek zasílá majitel psa / feny originál PP, tři posudky z výstav, originál  
vyhodnocení RTG-DKK(RTG-DKL),doklad o zaplacení poplatku za registraci bearded collie do seznamu 

chovných jedinců, dále pak materiály pro vytvoření katalogové stránky správci plemenné knihy (dále 
jen SPK). Všechny materiály posílá výhradně doporučeně poštou. SPK zapíše do průkazu původu 
výsledek RTG DKK(DKL) 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(formulář pro uchovnění je ke stažení na stránkách KCHBC v sekci chov). 

 



 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 (dále 1x SPK a 1x vlastní archivace) a nebo 3 exemplářích odešle majiteli ten si 2 

ponechá a 1 odevzdá SPK a 1 si ponechá pro archivaci. 

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(DKL) lze provádět v kterémkoli členském státě FCI; tedy při 
dovozu zvířete z jiné země je akceptováno RTG a posouzení DKK(DKL) příslušné země. Platný je však 

ten RTG, který byl proveden jako první.  
U zveřejnění výsledků hodnocení DKK(DKL) bude uvedeno, kdo snímek posuzoval a příslušný stát. 

  

 KATALOG BEARDED COLLIÍ S PRŮKAZEM PŮVODU 
  

1) KCHBC vydává katalog bearded collií s průkazem původu (dále jen katalog). 

2) Katalog je určen pro všechny bearded collie s průkazem původu akceptovaným ČMKU / FCI (tzn. pro 
jedince chovné, nechovné i nezařazené). 

3) Stránka jedince obsahuje: 

a) pořadové číslo, 

b) datum zhotovení (popř. aktualizace), 

c) zemi původu ve zkratce, 

d) fotografii, 

e) pohlaví, 

f) jméno včetně názvu chovatelské stanice (za jménem lze v závorce uvést přezdívku), 

g) zkratku plemenné knihy a číslo zápisu, 

h) barvu, 

i) výšku   

j) vyhodnocení RTG DKK , DLK - loktů (pokud je 

provedeno), 

k) vyhodnocení očních vyšetření (pokud je provedeno a majitel dodá fotokopii), 

l) stav chovnosti (chovný, nechovný, nezařazen), 



m) výsledky výstav použitých pro zařazení do chovu a tituly a zkoušky (jejichž fotokopie dodá majitel), 

n) celý rodokmen, 

o) jméno, adresu a telefonní číslo majitele, popř. e-mail, odkaz na internetové stránky, 

p) název chovatelské stanice majitele (je-li přiděleno). 

4) Zhotovení katalogové stránky je: 

a) povinné pro psy a feny ucházející se o uchovnění (podklady pro zhotovení se zasílají SPK při zařazení 
jedince do chovu, SPK materiály překontroluje a pošle pověřené osobě), 

b) nepovinné pro všechny ostatní případy (podklady pro zhotovení se předávají individuálně pověřené 
osobě). 

5) Podklady pro zhotovení katalogové stránky (předané materiály se nevracejí): 

a) fotografie -  ve výstavním postoji v digitální formě, 

b) fotokopie: 

- průkazu původu psa včetně rodičovských generací, 

- posudků z výstav KCHBC potřebných pro zařazení do chovu (je-li jedinec uchovněn), 

- vyhodnocení RTG DKK (RTG-DKL-není povinné), 

- udělených titulů a zkoušek(šampionáty,CAC,CACIB kartičky,vyhodnocení zkoušek) - 

případně dalších náležitostí podle odstavce 3). 

6) Již zhotovené stránky lze podle přání majitele aktualizovat (foto, získané tituly, zkoušky, ...).          

7)  Katalogové stránky zhotovuje a distribuuje výborem KCHBC pověřená osoba, jejíž jméno a kontaktní 
adresa jsou uvedeny ve Zpravodaji KCHBC a na klubových internetových stránkách.        

8)  Seznam všech katalogových stránek a způsob jejich distribuce jsou uvedeny na klubových 
internetových stránkách. 

  

 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 oceněním min. 1x výborná z výstavy se 

zádáváním 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.V. odst. 1. 

  

  

 

 

 

 



 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 
,barva blue-merle). 

  

 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 vet. 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.  

  

  

Tato příloha musí být schválena členskou schůzí. Členská schůze vezme na vědomí změny v bodu I.5), 
II.1)e),VI.4).(Platí od 12.5.2015 jako nový standard schválený FCI. 


