
Bonitační řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. – KCHB, z.s.  

platný pro plemeno Bichon Frisé 
 

1. Bonitační řád stanoví směrnice a určuje organizaci bonitací pro plemeno Bichon Frisé.  

 

2. Bonitace je chovatelskou činností, která na základě exteriéru, povahy, rodokmenu bonitovaného jedince a v 

souladu se standardem včetně dodatků, slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti v rámci Spolku.  

 

3. Základní podmínkou pro bonitaci jedince, je absolvování klubové, speciální, národní nebo mezinárodní 

výstavy ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené, se známkou pro všechna plemena zastřešená Spolkem: psi – 

minimálně VÝBORNÁ, feny – minimálně VELMI DOBRÁ.  

 

4. Bonitovat jedince lze od stáří 12 měsíců. Chovnost platná pro psy je od ukončeného 14 měsíce, chovnost 

platná pro feny je od ukončeného 15 měsíce – další informace o chovu viz Chovatelský řád KCHB, z.s..  

 

5. Od 1.1.2020 je pro zařazení do chovu u nově bonitovaných jedinců POVINNÉ vyšetření očí (PRA, 

Katarakta) a vyšetření luxace patelly. Toto je platné pro všechna plemena tj. BIŠONEK, BOLOŇSKÝ 

PSÍK, RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA  

 

a) Vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách.  

Do chovu mohou být zařazeni jedinci s negativním výsledkem a jedinci s nejhorším výsledkem 2. stupně (to 

znamená 0/0, 0/1, 1/0, 0/2, 2/0, 2/2, 1/2, 2/1). Toto vyšetření je pro působení v chovu doživotní pro samce (psy) 

a pro samice (feny) až do ukončení chovnosti. Vyšetření lze provádět po ukončených 12 měsících věku jedince 

(tj. minimální věk pro vyšetření je 1 rok)  

Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a výsledek zapíše do 

Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru Veterinární komory, jako posuzovatel 

PATELLY (nebo v našem Zpravodaji č. 4/2019).  

 

b) Vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA.  
Do chovu mohou být zařazeni pouze jedinci s NEGATIVNÍM výsledkem (tj. bez nálezu).  

Vyšetření lze provádět u jedinců s minimálním věkem 12 měsíců (1 rok).  

Testy na PRA a KATARAKTU se budou opakovat vždy po 2 LETECH OD POSLEDNÍHO 

VYŠETŘENÍ až do věku 6 let, pokud budou jedinci dále působit v chovu. Po dosažení 6 let věku jedince 

bude toto vyšetření doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti.  
Vysvětlení: pokud budete mít vyšetření u např. jedince narozeného 5.3.2019, testy provedeny např. 5.3.2020 (tj. 

v jeho 1 roce) pak další musíte mít do 5.3.2022 v jeho třech letech a další 5.3.2024 v jeho pěti letech. Vyšetření 

je pak doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti. Prosím, komu to nebude jasné, 

kontaktujte poradce chovu nebo předsedu klubu pro vysvětlení.  

Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a výsledek zapíše do 

Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru Veterinární komory, jako posuzovatel 

PRA a KATARAKTY (nebo v našem Zpravodaji č. 4/2019). 

  

CERTIFIKÁTY (TESTY) NA OČI A PATELLY MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ PŘI BONITACI – jako 

příloha Bonitačního listu. VE VYJÍMEČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE BÝT BONITACE PROVEDENA, ALE 

BONITACE NEBUDE ZAPSANÁ DO PRŮKAZU PŮVODU AŽ DO DOBY NEŽ POTŘEBNÉ 

PŘÍLOHY BUDOU DODÁNY. DO TÉ DOBY BUDE BONITACE NEPLATNÁ A JEDINEC NENÍ 

CHOVNÝ!!!  

 

VŠECHNY CHOVATELE DŮRAZNĚ ŽÁDÁM ABY SI TUTO INFORMACI PEČLIVĚ PŘEČETLI – 

PŘEDEJDETE TÍM NEPŘÍJEMNOSTEM, ŠTĚŇATŮM BY V PŘÍPADĚ NEZAJIŠTĚNÍ 

VYŠETŘENÍ NEBYLY VYSTAVENY PRŮKAZY PŮVODU, PROTOŽE RODIČE NEBO JEDEN Z 

RODIČŮ BY NESPLŇOVAL PODMÍNKY CHOVNOSTI. 

  

Odpovědnost za to, zda pes či fena mají platná vyšetření, má chovatel (tj. majitel feny) a rovněž tak majitel 

krycího psa.  

http://bichon-klub.cz/files/zpravodaj-4-2019.pdf
http://bichon-klub.cz/files/zpravodaj-4-2019.pdf


Mělo by být v zájmu chovatele i majitele krycího psa, aby si u druhé strany ověřil, zda jeho pes či fena 

požadovaná vyšetření má provedené a zvláště u vyšetření PRA a KATARAKTY zda je platné (je platné na 2 

roky). 

  

POKUD BYSTE POUŽILI KE KRYTÍ PSA ČLENA Z JINÉHO KLUBU - TÝKA SE TO PRO 

BIŠONKY – KLUB CHOVATELŮ BICHON A POIL FRISE, z.s. A PRO BOLOŇSKÉ PSÍKY - 

Moravskoslezský klub chovatelů maltézských a boloňských psíků, z.s., PŘÍPADNĚ PSA ZE 

ZAHRANIČÍ TAK STEJNĚ PLATÍ, ŽE PES MUSÍ MÍT PLATNÁ VYŠETŘENÍ  
Oba výše zmíněné kluby byli předsedkyní klubu o této změně informovány. 

 

 

6. Opakování bonitace může na základě žádosti HPCH nařídit Výbor Spolku u toho jedince, jehož potomstvo 

projevuje určité zdravotní nebo exteriérové nedostatky.  

 

7. Bonitace provádí dvoučlenná komise, která se skládá z posuzovatele exteriéru bonitovaného plemene, člena 

Výboru Spolku nebo HPCH pověřenou osobou. Bonitace je prováděna na základě platných standardů FCI, 

dodatků Spolku. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu původu jako „chovný“ nebo „nechovný“, 

podepisuje, stvrzuje osobním razítkem a razítkem Spolku HPCH. Bonitační karta po ukončení bonitovaného 

jedince musí obsahovat podpis posuzovatele a člena bonitační komise. Majitel posuzovaného jedince dostane 

jeden výtisk bonitační karty.  

 

8. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k Výboru Spolku a to do 

14 dnů po konání bonitace. V doporučeném dopise uvede důvody svého odvolání a zašle na adresu předsedy 

Spolku. Výbor Spolku může v opodstatněném případě povolit předvedení zvířete na veřejně konané bonitaci a 

určí zvláštní bonitační komisi. Opakovat bonitaci lze pouze jednou.  

 

9. Bonitaci lze odložit v případě nevyzrálého jedince. S tímto odkladem musí majitel písemně souhlasit. Odložit 

bonitaci lze jen jednou. 

 

 10. Bonitace se mohou zúčastnit zvířata zdravá, čistá, vyčesaná, prostá zahmyzení. V opačném případě má 

posuzovatel právo jedince vyloučit z posuzování.  

 

11. Na bonitaci nesmí být předvedena zvířata s kosmetickými úpravami – jako je barvení, lakování srsti a drápů 

atd. Výjimku tvoří obvyklá střihová úprava.  

 

12. Na bonitaci může být předvedena háravá fena za předpokladu, že bude bonitována mimo pořadí – za 

předem domluvených podmínek – aby nedošlo k narušení psychiky ostatních psů.  

 

13. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci s platným průkazem původu a kteří jsou v trvalém držení 

majitele.  

 

14. Bonitace jsou povinni se zúčastnit i importovaní jedinci, kteří byli v zemi vývozu uznaní jako chovní.  

 

15. Bonitace provedená zvířeti, které vlastní člen Spolku, ale je občanem jiného státu, je platná jen na území 

České republiky.  

 

16. Veřejné bonitace se konají na výstavách za přítomnosti posuzovatelů: paní Štěpničková Gudrun a paní 

Slapničková Ivana nebo za přítomnosti posuzovatele, s nímž má Spolek uzavřenou smlouvu.  

 

17. Individuální bonitace se konají na vlastní žádost majitele zvířete. Majitelem vybraný posuzovatel na 

dohodnutý termín bonitace jmenuje druhého člena bonitační komise, pro každou individuální bonitaci zvlášť.  

 

18. Bonitace uskutečněná paní Štěpničkovou: majitel zvířete zašle originál PP, bonitační kartu a kopie 

výstavních výsledků se žádostí o zapsání do evidence chovných jedinců na Plemennou knihu ČMKU.  

 



19. Bonitace uskutečněná paní Slapničkovou, případně jiným posuzovatelem: majitel zvířete zašle originál PP, 

kopii PP, bonitační kartu a kopie výstavních výsledků paní Štěpničkové, která doklady postoupí Plemenné 

knize ČMKU k zapsání do evidence chovných jedinců.  

 

20. Poplatek za bonitaci je splatný ihned a odvíjí se od schválených poplatků Spolku. 

 

21. Vylučující vady z chovu jsou platné dle standardů jednotlivých plemen. 

 

 

 

Tento bonitační řád nabývá platnosti od 1.1.2020 

 


