
Návrh na chovatelskou skupinu v BCCCZ: 

5 členů/rovnoprávné hlasy – z různých okruhů chovu – rozdělení funkcí (zdraví, výstavy, sport-pasení, 

bonitace, agenda) – jsou službou pro členy klubu 

Náplň: 

- Sledování zdraví, komunikace s vyhodnocovateli(dohledání výsledků DOV), vedení databáze, 

sledování zahraničí, monitoring a osvěta dalších rizikových nemocí ovlivněných genetikou 

thyroid, rakovina, hydrocefalus…etc 

- Zvýšení a sledování chovatelské hodnoty psů – zavedení chovatelských selekcí už chovných 

zvířat – a) podle fenotypu, b) podle genotypu 

Ad a) 

Dle fenotypu „s“ – podmínky – výborný na klubové nebo speciální výstavě BCCCZ, RTG DKK: 

A, OCD: neg., DOV: neg., DNA CEA, CL, TNS: neg., vloha pro pasení, důležité vybrání při 

Klubové výstavě BCCCZ tříčlennou komisí (zahraniční rozhodčí + dva z komise) – zohledňují 

rodokmen – znají rodiče, nikdo z komise neposuzuje svého psa/odchov 

Ad b)  

Dle genotypu „se“ - pes -  5 potomků z dvou různých  vrhů se „s“, fena – 3 potomci z dvou 

vrhů se „s“ 

Dle genetopu „SE“ -  pes -  5 potomků z dvou různých  vrhů se „s“ + sám selektován,  fena– 3 

potomci z dvou vrhů se „s“ + sama selektována 

„s“, „se“, „SE“ bude psáno před jménem a před titulem…např. s.Aika z Byronu, s.Ch. Aika 

z Byronu… 

- Každoroční vyhodnocování nejlepšího výstavního psa (vypracovat tabulku dle výsledků MVP, 

NVP a speciálních výstav v ČR), monitoring a zveřejňování výsledků českých výstav na webu 

klubu – propojení s databází 

- Zjednodušení Klubového šampiona krásy 2x CAC z Klubové/Speciální výstavy + výborná z MVP 

+ 1 zkouška (jakákoliv) 

- Každoroční vyhodnocení nejlepšího pracovního psa – vypracovat tabulku bodů na jednotlivé 

sporty, monitoring nahlášených sportovních úspěchů – zkoušek jednotlivých členů – 

zveřejňování na webu – příprava pracovní selekce… 

- Pořádání odborných seminářů, péče o české rozhodčí a jejich informovanost 

- Hlasování o výjimkách, žádostech ze strany členů 

- KL elektronické, bez nutnosti udání krycích psů, součástí KL upozornění na nepřípustné 

spojení (merle x merle, úzká příbuzenská etc.) a podmínky krytí 

- Při bonitaci vždy dva z CHS + rozhodčí (dle vzdálenosti, dohody) 

- Podílení na inovaci, kontrole chovatelského řádu 

- Přehledné zveřejnění aktuálně nakrytých fen a narozených štěňat členů – včetně krátkém 

infu o rodičích, kontakt na chovatele, volná štěňata – propojení na databázi. 
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