
Metodika výběru do chovu 
 

1. Výběr do chovu (VDCH) je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny ve věku od 12 měsíců. VDCH 
je odbornou chovatelskou činností, která slouží k určení chovné upotřebitelnosti jedince, a to na 
základě porovnání poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách 
jedince s platným standardem FCI. VDCH je prováděn především proto, aby pomohl vytvořit 
podmínky pro sestavení vhodných chovných párů, tj. spojování jedinců, kteří nemají žádnou 
společnou vadu. VDCH současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a jako pomůcka 
dalšího rozvoje plemene. 

2. Absolvování VDCH s výsledkem „vybrán“ je podmínkou pro zařazení jedince do chovu. 

3. VDCH probíhá při klubových akcích a jiných kynologických událostech.  
4. Výběr do chovu organizuje výbor KCHHMO nejméně čtyřikrát ročně, o termínu a místě jejich konání 

informuje nejpozději 21 dní před konanou akcí prostřednictvím klubových internetových stránek 
a klubového zpravodaje. VDCH jsou pořádány při klubové výstavě, speciální výstavě, při klubovém 
memoriálu (MJM nebo MJS) a při členské schůzi (příp. při dalších klubových akcích, dle rozhodnutí 
výboru klubu). 

5. Poplatek za výběr do chovu:  
• pro člena KCHHMO z.s. 50% sleva 200,- Kč 
• pro nečlena 400,- Kč 

6. VDCH se mohou zúčastnit jedinci kteří:  

a) mají platný průkaz původu FCI, u importovaných jedinců včetně registrace v Plemenné 

knize ČMKJ či ČMKU. 

b) jsou v dobrém fyzickém stavu 

c) v den výběru do chovu dosáhli věku 12 měsíců, horní věková hranice není omezena. 

7. Bonitační karta bude vydána v místě probíhajícího výběru do chovu. 
8. VDCH provádí tříčlenná komise. Rozhodčí z exteriéru a aprobací pro klubová plemena a dále dva 

členové chovatelské rady s preferencí poradců chovu. (nerozhodne-li výbor klubu jinak) 
9. Pro výběr do chovu se zajistí prostor o minimálním rozměru 4x6metrů s rovným, jednotným 

povrchem, který umožňuje předvedení psa v pohybu a postoji. 
10. Rozhodčí z exteriéru provede kontrolu chrupu, měření KVH a celkovou prohlídku posuzovaného 

jedince v postoji a pohybu, kdy se povaha jedince posuzuje v průběhu celého výběru do chovu.  
11. Posudek jedince je zaznamenáván do bonitační karty. Z celkového záznamu je sestaven bonitační 

kód jedince.  
12. Bonitační kód je vyjádřen na prvním místě číslem (bez cm), které označuje výšku, na druhém místě 

zkratkou plemene, třetí číslice značí celkový vzhled. Za lomítkem je kód, určující barvu oka, 
zbarvení a kvalitu osrstění. Za dalším lomítkem je kód popisující exteriérové vady či přednosti 
jedince. Předposlední číslo značí povahu a poslední celkový soulad jedince se standardem. 
V případě odchylek a vad chrupu se zapisuje kód jako oddíl Va). Při jiných odchylkách vylučujících 
z chovu je záznam v příslušeném oddílu bonitační karty. 

13. Výsledkem VDCH je pak bonitační kód a rozhodnutí, zda je jedinec vybrán/nevybrán. V případě 
nevybrání jedince je konkrétní důvod uveden vždy v poznámce.  

14. Bonitační karta se vyhodnocuje ve dvou kopiích. Jedna je předána majiteli psa, druhou si ponechá 
k archivaci poradce chovu daného plemene. Bonitační kódy jsou dále uváděny ve zpravodaji, 
v seznamu chovných jedinců a dále statisticky zpracovávány pro účely klubu a chovu plemene. 

15. Bonitační karta je platná se všemi podpisy výběrové komise a s řádně vyplněnou hlavičkou.  
16. Výběr do chovu lze absolvovat pouze jedenkrát. V průběhu výběru do chovu z něj nelze odstoupit 

či výběr odložit. 
17. V případě nesouhlasu majitele psa s výsledkem výběru, se může majitel psa/feny odvolat 

k chovatelské radě klubu. Usnášeníschopná chovatelská rada se uskuteční při členské schůzi. 
Majitel je pozván k přezkoumání výsledku na nejbližší členskou schůzi, kde je posouzen důvod 
nevybrání psa do chovu a provedeno zopakování výběru do chovu vč. posouzení rozhodčím 
z exteriéru. Chovatelská rada zaujme stanovisko, které přednese členské schůzi. Oproti výsledku 
opakovaného výběru pak již není odvolání. 
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