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Sídlo klubu: 
Klub Anglického Bull Terriera 
Lešanská 1176/2 a, Chodov, 141 00 Praha 4 
Korespondenční adresa: 
MVDr. Markéta Pacltová, Zemědělská 342, 
Plesná 351 35 
www.bulterierclub.com 
www.facebook.com/bulterierclub 
 
Výbor klubu 
MVDr. Markéta Pacltová – předseda 
Zemědělská 342 
351 35 Plesná u Chebu 
tel.: +420 736 674 959 
e-mail: pacltova.bull@centrum.cz 
 
Petra Fišerová – místopředseda a ekonom 
Tyršova 119 
387 11 Katovice 
tel.: +420 774 943 406 
e-mail: fiserovapetra6@gmail.com 
 
Jitka Zezulová – poradkyně chovu 
Na Budínku 39 
664 51 Kobylnice 
tel: +420 605 169 517 
e-mail: poradcechovu@seznam.cz 
 
Kateřina Šotolová 
Prosecká 684 
190 00 Praha 9 
tel: +420 777 659 384 
e-mail: magnuszeret@seznam.cz 
 
Vendula Hradecká 
Nový Spálenec 19 
345 32 Česká Kubice 
e-mail: vendulahradeck@seznam.cz 
 
Radek Hradecký 
Nový Spálenec 19 
345 32 Česká Kubice 
e-mail: radek.dom@seznam.cz 
 
Radka Řežábková 
e-mail: onelll@seznam.cz 
tel.: +420 606 101 390 
 
 
 

David Kerpl 
Ke kapličce 126 
250 73 Podolanka 
tel: +420 725 524 421 
e-mail: davidkerpl@seznam.cz 
 
Vlastimil Erla  
Jeseník nad Odrou 261, 742 33 
tel: +420 603 875 809 
e-mail: vlastimil.erla@seznam.cz 
 
Dozorčí rada klubu 
Zuzana Kopačková – předsedkyně DR 
e-mail: pilsner.bull@gmail.com 
 
Konstancie Dřínková 
e-mail: mailto:konstancie2@seznam.cz 
Tel:+420 731 745 032 
 
Dana Sudová 
tel: +420731318297 
e-mail: dana.sudova@tiscali.cz 
 
Zpravodaj (redakční rada) 
 
Petra Fišerová 
Radek Hradecký 
e-mail: genealogie.web@email.cz 
 
Správce webových stránek 
 
Radek Hradecký 
e-mail: genealogie.web@email.cz 
 
Správce genealogie BT a MBT 
 
Kateřina Šotolová 
e-mail: genealogie.web@email.cz 
 
Výstavní komise 
 
Petra Fišerová, tel.: +420 774 943 406  
e-mail: fiserovapetra6@gmail.com 
Radek Hradecký 
 
Čestným členem KABT je MVDr. Jiří Ohlídal, 
jeden ze zakládajících členů a první předseda 
klubu.
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Klubové poplatky  
 
 
Členský příspěvek na rok 2021 je pro nové členy 500,- Kč, pro členy stávající 400,- Kč, splatnost 
vždy k poslednímu lednu. K přihlášení do KABT či prodloužení členství je třeba vyplnit online 
„Přihlášku do KABT“ a přiložit doklad o zaplacení členského příspěvku. Členství vzniká 
odesláním vyplněné online přihlášky (registrační karty).  
 
Ve věcech členských záležitostí se obracejte na ekonomku klubu paní Petru Fišerovou. 
 
Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600 
Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace: 
 
Krycí list (expresní) - 115 
Poplatek za svod – 222 - Poplatek platit pouze na místě konaného svodu 
Výstavní poplatek - 444 
Inzerce - 333 
Členský příspěvek - 555 
Barvářské zkoušky - 600 
 
Poplatky 
Za vystavení expresního krycího listu 500,- Kč (hradí majitel feny) 
 
Za chovný svod 
200,- Kč – člen klubu, hotově na místě konání svodu 
500,- Kč – nečlen, hotově na místě konání svodu 
500,- Kč – pes nepřihlášený předem, hotově na místě konání svodu 
 
Za uchovňovací svod 
500,- Kč – člen klubu, hotově na místě konání svodu 
1000,- Kč – nečlen, hotově na místě konání svodu 
1000,- Kč – pes nepřihlášený předem, hotově na místě konání svodu 
 
 
Ceník inzerce do ročenky klubu KABT 
Pro členy klubu – vnitřní barevná strana A5 500,- Kč 
- barevná zadní strana obálky A5 1.000, - Kč 
Pro nečleny jsou ceny dvojnásobné 
 
Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kabt.sblizeni.cz/
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Informace a zprávy klubu  
 
 
Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne 30. 1. 2021 

V období od 16. 1. - 27. 1. 2021 probíhalo shromažďování informací k internetové schůzi 
výboru, na které výbor KABT rozhodl takto: 

Výbor KABT za účasti DR rozhodl o pozastavení členství v KABT chovateli J.P. a pozastavení 
chovnosti fen Daisy Big Mini a Direct Hit Marso do konání ČLSCH 2021. 

Výbor KABT za účasti DR rozhodl, že při dalším porušení členských povinností chovatele L.L. 
bude tomuto chovateli členství pozastaveno a projednáno na nejbližší ČLSCH. 

Chovatel J.P. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje po 8. roce věku, aniž by požádal klub o výjimku 
a doložil zdravotní vyšetření od klubem akreditovaného veterináře, že fena je zdráva a březost 
ani porod nepoškodí její zdravotní stav. Tím porušil Zápisní řád ČMKU, Řád na ochranu psů při 
chovu psů, Vyhlášku 21/2013 Sbírky a v neposlední řadě Organizační řád klubu. Kromě toho 
kryl fenu psem neuvedeným na KL, ten byl dopsán rukou, aniž by o tom předem poradkyně 
chovu věděla. Nejedná se o první prohřešek chovatele. 

Chovatel L.L. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje přes to, že jí bylo více jak 8 let a to psem, 
který nebyl na krycím listě uveden 

  

Zápis ze schůze č. 2/21 ze dne 18.2. 2021 

Výbor všemi hlasy zamítl návrh pana L. na uspořádání speciálního svodu, neboť jsou na rok 
2021 naplánovány 3 regulérní svody. 

Výbor dále projednal změnu místa pro konání podzimní klubové výstavy, neboť termín pro 
plánované Chocerady byl obsazen. Podzimní výstava se bude konat v Berouně, v Areálu Dog 
Academy. Tento areál plně vyhovuje požadavkům klubu pro zorganizování výstavy. 

Žádost o účast zahraničních rozhodčích na akcích klubu byla postoupena na ČMKU. 

Odvolání pana L.L. a J.P (viz. Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne 30.1. 2021) byla předána k řešení 
dozorčí radě KABT      

  

Zápis ze schůze č. 3/21 ze dne 14.3. 2021 

Dne 14. 3. 2021 proběhla online schůze výboru. 

Přítomni: MVDr.Pacltová, Fišerová, Zezulová, Hradecký, Erla, Hradecká, Řežábková 

Vzhledem ke stále nejistým pandemickým podmínkám a vládním opatřením výbor rozhodl o 
zrušení plánované jarní výstavy v Choceradech. Dále se výbor usnesl na konání uchovňovacího 
svodu a to dle OŘ, článek II, bod 11. Svod se bude konat na 2 místech. Jeden v Čechách a jeden 
na Moravě. Svod proběhne v termínu plánované jarní výstavy, dne 8. 5. 2021. Svodová karta 
bude upravena tak, aby si žadatelé mohli vybrat místo konání svodu. Pozvánka na 
uchovňovací svod bude co nejdříve zveřejněna na webu KABT. 
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Zápis ze schůze č. 4/21 ze dne 2.4. 2021 

 
Přítomni: MVDr. Markéta Pacltová, Radek Hradecký, Vendula Hradecká, Jitka Zezulová, Radka 
Řežábková, Katka Šotolová, Vlastimil Erla. 

 

Dne 7. 4. 2021 proběhla výborová schůze ke sdělení ČMKU o zapisování genetických testů do 
průkazu původu. Výbor se rozhodl v rámci sjednocení s jinými kluby návrh přijmout. Pokud 
budou rodiče zapisovaného jedince testovaní na dědičnou vadu s výsledkem N/N, budou mít 
genetický profil DNA a potomek také, pak bude zkratka zápisu u této dědičné nemoci CBP tedy 
čistý po rodičích (clear by parents) Ve stejném případě, kdy ale nebude ověřena parentita, 
bude zápis CBB tedy čistý od narození (clear by birth). 

Protože nelze neustále v dalších generacích  propisovat genetické testy, potomci jedinců s 
těmito zápisy musí mít nové genetické testy na dědičné nemoci. 

Výbor si dovoluje upozornit členy na nový zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021. 
Zapsala Pacltová. 

 

Zápis ze členské schůze ze dne 19. 9. 2020 konané v Choceradech 
 

● Návrhy na ČLSCH 
1/2020 
Datum: 14. 8. 2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020 
Vzhledem ke stoupajícím dohadům kvality zdraví u MBT navrhuji, aby každý jedinec měl 
povinnost podstoupit USG a Doppler srdce u akreditovaného veterináře včetně USG vyšetření 
ledvin-tvar stav kůry a dřeně ledvin, velikost a USG vyšetření ledvin na PKD a protokol o 
vyšetření bude přikládán k žádosti o uchovnění se závěrem veterináře vhodný do chovu. Ti 
chovatelé, kteří nejsou ochotni u svého jedince provést DNA vyšetření na LAD a PLL mohou 
spojit pouze jedince s tímto vyšetřením, které je negativní na obě nemoci. U standardních 
bulteriérů bude povoleno krytí nevyšetřených jedinců na LAD pouze s jedinci s negativním 
DNA vyšetřením. 
MVDr. Markéta Pacltová 
 
2/2020 
Datum: 29.8.2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020 
Navrhuji, aby se zrušily certifikáty zdraví, tyto měly sloužit k motivaci lidí k protestování české 
chovné základny. V době, kdy už testuje každý, certifikáty tuto funkci ztratily. Dále se mi nelíbí, 
že certifikátem klub jakoby ručí za zdraví daného jedince.  Vyskytují se případy, kdy má pes 
vícero vyšetření jak na srdce, tak na ledviny, ale protože nakonec se majitel dopracuje k 
uspokojivé zprávě, pes může mít certifikát zdraví. 
Další návrh se týká krycích listů. Navrhuji, aby byly KL opět zpoplatněny. Chovatelům se 
posílají ozdobné desky - kus na každé narozené štěně, s deskami jsou spojené náklady ať už 
tisku, tak poměrně drahé poštovné. Někteří chovatelé jsou schopni poztrácet KL a na náklady 
klubu si opakovaně žádat o další. 
Zuzana Kopačková 
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3/2020 
Datum: 3.9.2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020 
Změna Vzorníku barev 
Opakovaně navrhuji změnit způsob zapisování barev u českých bulteriérů. Nepodařilo se mi 
najít jinou zemi, která by znala a zapisovala barvu „trikolor s bílými znaky“. Taková barva totiž 
neexistuje. Označení „trikolor“ je totéž co „černý s pálením a bílými znaky“ - označuje 
tříbarevného jedince, takže bílá barva je již v tomto názvu obsažena. Dotazovala jsem se 
anglických rozhodčích, jak se označuje trikolorní pes bez (nebo s minimem) bílých znaků. Tato 
barva je v zemi původu - a nejen tam - nazývána „trikolor solid“.Snažíme se co nejvíc sjednotit 
s Angličany, přebíráme jejich pohled na plemeno. Domnívám se, že je nesmysl, abychom si 
vytvářeli vlastní specifické názvy pro již zažité pojmy. Navrhuju, abychom přejali i označování 
barev - tedy „trikolor“ a „trikolor solid“ - a zrušili chybné, jinde neexistující označení „trikolor 
s bílými znaky“ 
Lucie Žákovská 
 
4/2020 
Datum: 4.9.2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020 
Ahoj, 
všiml jsem si, že stanovy klubu jsou v žalostném stavu, plné nesrovnalostí a prázdných 
ustanovení. Chtěl bych proto do schůze tyto stanovy (pouze formálně, nikoliv obsahově) 
přepracovat do srozumitelné formy. Pokud to stihnu, rád bych se podíval i na řád organizační 
a jednací. Chtěl bych to proto navrhnout k projednání na schůzi. 
Adam Kopačka 
 
5/2020 
Datum: 5.9.2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020 
Navrhuji změnu počtu členů výboru KABT z 9 členů na 5 členů, jak tomu bývalo dříve. V takto 
vysokém počtu 9 členů jsme mezi kluby naprostou výjimkou. Je obvyklé, že výbory pracují v 
počtu 5ti členů. Zbytečně se nám tímto navyšují výdaje za členy výboru, když pro chod klubu 
je počet pěti lidí naprosto dostačující. Snížením těchto výdajů zůstane k dispozici více peněz 
například na zahraniční rozhodčí nebo dárky pro vystavovatele a jednání výboru v menším 
počtu členů bude pružnější. ŽÁDÁM PROJEDNAT TENTO NÁVRH PŘED VOLEBNÍ SCHŮZÍ, 
PROTOŽE JINAK POSTRÁDÁ SMYSL. 
Kateřina Šaldová 
 
6/2020 
Datum: 5.9.2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020Vzhledem k tomu, že ČMKU umožňuje přestup mezi kluby 
chovající stejné plemeno jednou za rok, z pozice klubu navrhuji aby tato lhůta byla 
prodloužena v KABT na 3 roky. S tím, že chovatel může uchovńovat své jedince pouze v klubu, 
pod kterým chová. 
MVDr. Markéta Pacltová 
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7/2020 
Datum: 5.9.2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020 
Vzhledem k tomu, že jsou letos volby do výboru a dozorčí rady a členové klubu evidentně 
nemají zájem se jakkoli aktivně zapojit do práce v těchto orgánech klubu,navrhuji, v rámci 
jejich motivace, osvobození od placení členských příspěvků pro členy výboru a dozorčí rady. 
Hradecký Radek 
 
8/2020 
Datum: 10.9.2020 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2020 
Jelikož nežijeme v době kamenné, dlouho jsem přemýšlela, jak by bylo možné využít 
technologie ku prospěchu klubu. Nejen, že by se mohlo tímto vyjádřit více členů, ale mohlo 
by odpadnout zápasení s plnými mocemi a podobným zbytečným papírováním.Užší členové 
výboru tuto metodu určitě znají, v případě internetové schůze též hlasují online.Navrhuji, aby 
do budoucna (např. příští schůzi) byla otevřena možnost hlasování k návrhům i online. Buď 
formou nalogování (pokud je možnost profilů na klubových stránkách) nebo 
email/facebook/skype.  Hlasování by probíhalo samozřejmě online – čili by online-přítomní 
měli být v určitém časovém úseku schopni odeslat své hlasy.  Hlasování by mělo probíhat 
jmenovitě, aby se předešlo dohadům  V případě návrhů určených pro VIP 3+ by odpadly též 
dohady kdo má nárok na započtení hlasu a kdo ne.Pokud by hlasování probíhalo formou 
emailu, vizualizace by mohla vypadat např:Do budoucna je možné vytvoření tabulky, do které 
by mohl každý zadat hlas…Online hlasování ze dne: 00.00.2020 umožněné v čase 12:30 – 
14:00 
Návrh č.1 – Název návrhu ze dne 1.2.2020 Jméno hlasujícího 
Pro návrh/Proti návrhu/ zdržení se hlasování 
Návrh č.2 – Název návrhu ze dne 25.4.2020 Jméno hlasujícího 
Pro návrh/Proti návrhu/ zdržení se hlasování 
Návrh č.3 – Název návrhu – návrh přednesený na schůzi dne 19.9.2020 Jméno hlasujícího 
Pro návrh/Proti návrhu/ zdržení se hlasování 
 
Doufám, že je vysvětlení návrhu takto dostačující a věřím, že by do budoucna mohla zlepšit 
celkovou komunikaci v klubu. 
Děkuji za možnost podání návrhu a Váš čas 
Ing. Bc. Sandra Piťhová 
 
 

● Členové přítomni na ČLSCH 
 

Žákovská, Fojtách, Zikmund, Vyoral, Vyoralová, Šuma-Kozlová, Horehleď, Horehleďová, 
Bulová, Pacltová, Kliská, Fuková, Kořínková-Vyšatová, Hurtová, Slabáková, Šefl, Kerpl, 
Řežábková, Musilová, Kopačková, Kopačka, Šaldová, Nedvědová, Hradecká, Sudová, 
Hradecký, Cepková, Galaš, Fišerová, Erlová, Dřínková 
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 Zpráva poradce chovu  
 
Administrace - opakuji vše, co se řešilo před rokem. Bohužel někteří členové to pořád 
nedodržují. 
 
1. Při žádosti o krycí list u zahraničního psa doložit kopii rodokmenu s potvrzenou chovností, 
nebo kopii rodokmenu jeho potomka, jinak nemohu krycí list potvrdit. Neplatí v zemích, kde 
nejsou podmínky chovnosti. 
2. Máme také novou genealogii. Pokud chcete krýt zahraničním psem, který není v genealogii 
uveden, zašlete rodokmen pro vložení správci, a to je paní Šotolová. 
3. Při dopisování chovného psa do volné kolonky v krycím listě musí majitel feny zažádat 
poradce chovu. Ten zkontroluje příbuznost, zuby a napíše povolení do e-mailu. Tuto zprávu si 
chovatel vytiskne a zašle paní Šestákové s Přihláškou k zápisu vrhu štěňat. Bez povolení paní 
Šestáková rodokmeny nevydá. 
4. Prosím dodržujte termíny uvedené na krycím listě, hlášení vrhu a přihlášce k zápisu vrhu. 
Vše je rozepsáno na každém dokumentu. Také přesný postup je uveden v genealogii. 
Předejdete tak problémům s ČMKJ. 
5. Při uchovnění fen a psů, prosím, zasílejte všechny potřebné dokumenty, také na e-mail 
poradce chovu. To platí i pro nově získané testy. Je to z důvodu zrychlení vkladu do genealogie. 
6. Všichni chovatelé chovných psů a fen ať si do genealogie vloží svoji adresu a kontakt. Je to 
důležité pro vyplňování krycích listů. 
U fen může být kontakt zamknutý, ale u psů je lepší mít vše přístupné. Je to nutné při 
dohledání vhodného krycího psa pro majitele chovných fen. 
 
Statistika chovu KABT – narozeno PSI-BT-154, FENY-BT-190, PSI-MBT-76, FENY-MBT-66           
Počet vrhů STD - 58  a MBT - 35 
 

● Zpráva DR 

DR přezkoumala řádnou účetní uzávěrku za účetní období 20.9. 2019 až do 19.9.2020 a 
neshledala v ní žádné nesrovnalosti, veškeré pohyby klubových financí jsou v naprostém 
pořádku.                                                                                                                                                                                                          
DR také v průběhu uvedeného období kontrolovala měsíční výpisy s aktuálním stavem 
bankovního účtu, které získala od ekonoma klubu ke kontrole vždy v e-mailu.                                        
Stejně jako předchozí roky mnoho chovatelů nedodržuje organizační a zápisní řád a to 
zejména v nedodržování termínů při odchovu štěňat.                                                                                               
Ve dvou případech to došlo tak daleko, že museli chovatelé nechat udělat test parentity u 
svých štěňat. Letošní rok byl, jak všichni víme, výjimečný. Korona virová nákaza narušila 
pořádání výstav.                                                                                                                                                                           
Touto cestou chce DR poděkovat výboru KABT, že uspořádal Uchovňovací svod, což přispělo 
k dobrému servisnímu chodu klubu. Dále děkuji výboru a celému realizačnímu týmu, že 
navzdory všem trablům dokázal zorganizovat alespoň jednu výstavu. Do poslední chvíle se 
muselo improvizovat. Dozorčí rada opětovně vyzývá členy spolku, aby dodržovali řádné 
termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu a na plemennou knihu. 

Závěrem: Dozorčí rada vyzývá členy, aby se chovali v souladu s platnými Stanovami a OŘ a 
nepoškozovali dobré jméno spolku a jeho členů. 

Předseda DR: Zuzana Kopačková, členky: Petra Honsová, Radmila Řežábková 
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●  Zápis z ČLSCH 
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Ohlédnutí za klubovou výstavní sezónou 
Rok 2020 byl pro pořádání klubových výstav pro klub velmi nepřející. 

 
Již v březnu jsme museli řešit první problém, kdy nám bylo oznámeno od hlavního sponzora 
dosavadních výstav, že bude omezovat sponzoring pro chovatelské kluby. Nakonec se podařilo 
vykomunikovat poslední sponzoring na jarní výstavu klubu a zároveň jsme začali intenzivně hledat 
nového sponzora pro následující plánované akce klubu.  
 

Chocerady jaro 2020 
 
První plánovaná klubová výstava v Choceradech, s oslavou výročí 30 let klubu, byla zrušena z důvodů 
restrikcí vlády na jaře. Na tuto výstavu byli pozváni rozhodčí z USA, Kanady a Jižní Afriky, jmenovitě 
PHIL JASPERS , NORMA SMITH a  RION VAN DER LINDE .  
U zmiňovaných rozhodčích se budeme snažit zajistit jejich posuzování na některé následující klubové 
výstavě.  Rozhodčí a chovatelé PHIL JASPERS a RION VAN DER LINDE zatím v Česku neposuzovali.  
  

 
 

Zbraslav u Rosic  - léto 2020 
 
Ani další plánovanou výstavu ve Zbraslavi u Brna se nepodařilo zrealizovat.  
Nejistota kolem situace s koronavirem  a velmi pomalé rozvolňování restrikcí  neumožnily včas vyřešit 
problém s cestováním rozhodčích, kteří by po návratu museli  absolvovat povinnou karanténu 
nařízenou vládami zemí.  Posuzovat měli tito rozhodčí -  YVETTE CAPRINO  z Holandska a   MAXINE  
O‘NEILL z UK.    
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Za zrušenou výstavu byl výborem odhlasován mimořádný UCHOVŇOVACÍ SVOD, aby klub dostál svým 
povinnostem k uchovnění jedinců členů klubu.  
Na tento mimořádný svod se přihlásilo celkem 120 psů - 75 standardních bulteriérů a 45 miniaturních 
bulteriérů. 
Do Zbraslavi nakonec se svými majiteli dorazilo 105 bulteriérů a to i přes nepřízeň počasí v podobě 
vydatného celodenního deště 
Na tomto mimořádném uchovňovacím svodu posuzovaly ve dvou kruzích rozhodčí Milena Maršálová 
a Ing. Jana Daňková. 
 

 
 
Při výborové schůzi (po ukončení uchovňovacího svodu) bylo rozhodnuto o pořádání klubové výstavy  
v Choceradech v září.   
 

Chocerady -podzim 2020 
Konání této výstavy pro nás mělo zásadní význam - chtěli jsme si připomenout výročí 30 let od založení 
klubu a zároveň členům předat pamětní trička. 
Již v průběhu jara byli oslovováni rozhodčí z UK. Letošní světová situace s Covid-19, která se v nemalém 
měřítku dotkla i výstav, přidělala spoustu vrásek a starostí všem organizátorům a pořadatelům psích 
akcí, nejen v CZ na NVP, MVP, ale také všem klubům. Na podzimní klubovou výstavu bylo osloveno 
téměř 10 rozhodčích specialistů, než se vůbec podařilo zahraničního specialistu zajistit.  
V tomto roce nebylo jednoduché vyřešit jakéhokoliv rozhodčího ze zahraničí už jen z důvodů omezení 
cestování nebo nejasností, co bude za pár měsíců, zda vůbec bude možné nějakou výstavu 
zorganizovat. Nakonec přislíbila účast trojce rozhodčích z Anglie  - Dinu Catalina, Brian Smalley a Garry 
Newberry.   
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Tři týdny před konáním výstavy přišlo to, co je pro každého pořadatele černou můrou. Restrikce ze 
strany UK vlády - po návratu z rizikových zemí, kam se dostala i Česká republika, by museli rozhodčí do 
povinné karantény na 14 dní, což si ani jeden z nich, hlavně z pracovních důvodů, nemohl dovolit.  
Od dotyčných rozhodčích přišlo tedy oznámení, že se bohužel z výše zmíněných důvodů nemohou na 
plánovanou a domluvenou klubovou výstavu dostavit k posuzování.  
Začali jsme okamžitě řešit možnou náhradu. Chtěli jsme poslední klubovou akci v tomto roce určitě 
dotáhnout do zdárného konce i přes veškeré patálie, které nás tento rok postihly. Už jen samotné 
schvalování rozhodčích na ČMKU nebylo zrovna hladké, neboť i tam měli omezený provoz, stejně tak 
jako v KC v Anglii. Výbor KABT tedy rozhodl o oslovení náhradních rozhodčích pro podzimní klubovou 
výstavu s požadavkem - rozhodčí z okolních států a to konkrétně Polsko, Slovensko, Rakousko 
a Německo. 
V Polsku byli osloveni dva rozhodčí, kteří z osobních důvodů odmítli. Na Slovensku byli osloveni čtyři 
rozhodčí, ale někteří již měli závazky jinde, takže nakonec souhlasila pouze jediná  - paní Cwieceková. 
Z Německa byly osloveny dva manželské páry s aprobací pro obě plemena. Jedni z osobních důvodů 
odmítli, druzí souhlasili  - manželé Lothary.  
Necelý týden před konáním výstavy zpřísnila podmínky pro cestování z CZ i slovenská vláda. Po prvotní 
komunikaci se slovenskou rozhodčí se zdálo, že naší výstavu posoudí dle předešlé domluvy i za cenu, 
že po návratu podstoupí nařízenou karanténu. Druhý den však přišel zvrat, kdy se na nátlak rodiny a 
po zpřísnění podmínek SK vlády (tedy nejen povinná karanténa, ale také následný test) paní 
Cwieceková omluvila.  
 
Řešili jsme nesnadný úkol - za pouhé dva dny sehnat náhradu. Uvažovalo se o rozdělení posuzování 
mezi manželský pár z Německa, ale v souladu s ustanovením  ČLSCH, že jarní a podzimní výstavu budou 
posuzovat tři rozhodčí, se tato možnost zavrhla. Byl osloven rozhodčí z UK, který nyní trvale žije v 
Rakousku, avšak pracovní povinnosti a šibeniční termín již nedovolily cokoliv dál řešit. Proto byla jako 
rychlá náhrada oslovena paní Alena Tvrzová, neboť měla posuzovat popisný svod a výstavu zaštítit 
jako hlavní rozhodčí a zároveň je zástupcem ČMKU, což nařizují předpisy ČMKU.  
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Ceny do soutěže "DÍTĚ A PES" na KV Chocerady, věnovala firma: 

KERASEK.CZ 
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Organizační výbor výstav oslovil a pozval také laboratoř LABOKLIN, která pozvání ochotně 
přijala.  Nabídli jsme tak možnost členům a vystavovatelům k odebrání vzorků na genetické 
nemoci za příznivější ceny pro plemeno bulterier a miniaturní bulterier.  Bylo provedeno 
celkem 23 odběrů z toho 11 u bulteriera  a 12 u miniatur. 

 
 
Na rok 2021 jsou již známé termíny klubových výstav. V polovině roku 2020 již byli osloveni 
rozhodčí na následující sezónu 2021. 
  
8.5.2021     Klub Lávka Chocerady – ZRUŠENO  
 

17.7.2021   Zbraslav u Rosic -   (Peter Lauber , Sylvain Rousse) 

 
11.9.2021   Beroun areál Dog Academy  -   (Dinu Catalina , Brian Smalley , Garry Newberry) 
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Termíny svodů v roce 2021 
 
08. 5. 2021 uchovňovací svod Česká Kubice a Brno 
17. 7. 2021 při KV Zbraslav u Rosic  
11. 9. 2021 při KV Beroun 
 
 
Výsledky svodů v roce 2020 
 
 
11. 7. 2020 - Uchovňovací svod Zbraslav 
 
rozhodčí: Jana Daňková, Milena Maršálová 
 
STANDARD BT 
ABBY Espodo – B3,D1,E2,K1,M1,4 ZZ1 
AGATHE Bull z Hrdlorez – B2,C3,CC3,D1,H1,K1,M1 
AGGA Bull Bub – A3,B2,C1,CC1,D1,J1,K1,L1,M1,R1,3 S1,U1,ZZ1 
AL Exi Bull – B1,F3,J1,K1,M1,R3, 
ANDROMEDA Nord Czech – A3,B3,C1,Fx3,G1,K2 
ANGEL Christian’s Guardians – B3 
ANN-MARIE Jar-Castle Bull – B3,C1 
APOLO z Krusoviec – B3,C1,D1,N1,ZZ1 
APREA LINA White Ullrica - B2,C1,CC1,D1,F2,G1 
APRICOT ALIEN Sweet And Salt Bull – B3,C1,CC1,F3,G1,J1,K1,L1,M1 
ARES z Libynskeho Vrchu – B3,C1,D1,F2 
ARON Bohemia Iron Heart – A3,B3,C1,D1 
BABY DOLL Lordshine – A1,B1,C1,F1,K1,M1 
BACARDI Jas-Ver – A1,B3,CC1,D1,L1,M1 
BACCI BLACLIF Bohemia Suberb – B3,C1,E2,F1,H1,J1,K1,M1,ZZ1 
BARNEY BERT Raw Buddy Bull – B3,C1,CC1,E1,F2,J1,K1,L1,M4,N1 
BAX z Cerchovske Zahrady – B3,C1,CC1,M1,N4,ZZ1 
BELA z Cerchovske Zahrady – A1,B2,C3,CC3,E3,G1,J1,K1,M1 
BELLA DONNA Lordshine – A1,B1,C1,F2,M1,N1,R3,U1,ZZ1 
BELLADONNA Bull Dub – A3,B3,C1,D1,J1,K1,2 M2,R3,T2,ZZ1 
BEN HUR Jas-Ver – A1,B3,CC1,D1,F3,G1,M4,ZZ1 
BIG BOSS Extragang – B3,C1,D1,F2,K1,ZZ1 
BOHEMIAN QUEEN Lordshine – B3,C1,CC1,F2,M1,R3,U1,ZZ1 
BRIT Minoli – A1,B2,C3,J1,K2,M1,R3,U1,ZZ1 
BRUTUS Bull Dub – B3,C1,K2,M1,N4,R3,T2,V1,ZZ1 
BULDOZER LADY Lordshine – B2,C1,D1,F3,H1,N1 
BUTKUS BALBOA Lordshine – B3,C1,D1,F1,K1,M1,ZZ1 
CAILLI CALYPSO Bull Dub – A3,B3,C1,J1,K1,M1,R2,ZZ1 
CANDY z Cerchovske Zahrady – B3,CC1,J1,M1,R3,ZZ1 
CARLOS Karlovarsky Bull – B3,C1,CC1,F2,V1 
CARRIE Karlovarsky Bull – B3,CC1,D1,E3,CH1,M1,3 T2,ZZ1 
CECILKA z Cerchovske Zahrady – A1,B3,C1,CC1 
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CRAZY DAISY Jas-Ver – B1,CC1,D1,F2,G1,K1 
CRISTI CON LANA Bull Dub – B3,C1,F1,G1,I1,L1,R3,U1,ZZ1 
CRYSTAL Jas-Ver – B1,C1,D1 
DEMON Spirit Of Hungary – B3,S1,T2,U2 
DIANA Karlovarsky Bull – B3,CC1,CH1,J1,K2,M3,R3,T2,V1,ZZ1 
DRAX z Cerchovske Zahrady – B2,C1,F1,M1,ZZ1 
FIONA FEEBEE Kovrb-Bull – B2,C1,CC1,H1,I1,K2,M1,ZZ1 
FREE SPIRIT Vesuvian Star Bull – B2,H1 
GLORIE Bitevni Pes – B2,K1,M1,ZZ1 
GOLDIE Bitevni Pes – B3,CC1,E3,F2,G1,J1,K1,N1 
KARMACOMA Reincarnation – A1,B1,C,1,CC1,E3,F2,G1,H1 
MELILA Solo Magnifica – B3,C1,F1,K2,N4,T2,ZZ1 
MR.MAGNUM Solo Magnifica – A3,B3,N1 
NEREUS Solo Magnifica – B3,D1,E2 
NUWA Solo Magnifica – B2,C1,D1,I1 
OCTAVIA Solo Magnifica – A1,B2,C1,CC1 
ORNELA WHITE Predators – B2,4 C1,J1,N1,3 
POLLY ze Sychrovskeho Lesa – B3,D1,E2,J1,M1,4 R3,ZZ1 
QUATTRO Polabsky Bull – B3,C1,E3,K1,M4,ZZ 
REMEMBER Temptation Love – B3,C1,CC1,D1 
TALYA Daidalos – B3,C1,CC1,J1,K1,N1,R3 
TIMONA Daidalos – B3,C1,CC!,R3 
ULTRA WHITE Joe’s Star – B2,C1,F2,K2,M2,ZZ1 
UNDER YOUR SPELL Joe’s Star – B3,D1,I1 
VALENTINO Daidalos – B2,C1,N1 
VIVIKA Daidalos – B3,C1,F2,J1,M4 
VOTAN Joe’s Star – B3,C1,D1,F3,J1,K2 
WALERIAN Daidalos – B2,E2,H1 NEZVEREJNOVAT 
WAYA Daidalos – A2,B2,CC1,J1,K1,M2,O3,ZZ2 
WILIBALD Daidalos – B2,C3,D1,H1,M1,ZZ1 
WINIFRED LILY Plzensky Bull – B3,D1,F3,G1 
XANTAH Plzensky Bull – B3,C1,CC1,D1,K1 
XERON z Cerchovske Zahrady – E3,F1,ZZ1 
YEANINE z Cerchovske Zahrady – B3,C1,CC1,M4,P1,U1,ZZ1 
ZORIYAH Lily Plzensky Bull – B3,D1,H1 
ZULEIKA Daidalos – B3,C1,F1  
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11. 7. 2020 - Uchovňovací svod Zbraslav 

rozhodčí: Jana Daňková, Milena Maršálová  

MINI BT 
ACCY z Konitzbergu – B3,C1,F1,L1 35cm 
ADALBERT z Konitzbergu – B3,C3,F3,G1,M1,R3,U1,ZZ1 38cm 
AEROSMITH BEL Ecce Bull – B3,C1,E3,F2,G1,N1 39cm 
AGAWE Bat From Hell – B2,F1,K1,M2,4 V1,ZZ1 37cm 
AGERON Bat From Hell – B3,C1,CC1,F3,G1,ZZ1 37,5cm 
AGNES Bat From Hell - B1,C1,CC1,D1,E3,F2,G1,H1,J1,K1 35cm 
AMERICA CAPTAIN Bull Rott – B3,C1 38cm 
AMY Bat From Hell – B3,C1,D1,E3,F2 36cm 
ANASTAZIA Vom Tereza’s Herz – B3,CC1,D1,F3,J1,M1,T2,ZZ2 38cm 
ANGEL ABBY Fanny Bull – B2,C1,CC1,D1,J1,K1,M1,P1,R3,U1,ZZ1 37cm 
ANGEL DUST Bull Rott – A1,B3,D1,E2,3,F3,G1,M4,N1,ZZ1 33cm NEZVEREJNOVAT 
ANIMAL PLANET Demi Bull – B3,CC1,F2,3 CH1,N1,ZZ1 38,5cm 
ANNIE Star In The Sky – A1,B3,C3,CC1,D1,E1,G1,O3,S1 36cm 
VLADIMIR KNYAZ Aplodisment Toy – B3,D1,E3,F1,N1,S1,U2 32cm 
ATOMIC KITTEN BEL Ecce Bull – B3,D1,E3,F1,2 CH1,J1,P1,ZZ1 33cm 
AWENITA Caelestis Bull – B3,C1,D1,F1,CH1,J1,M1,3,P1,S1,U2,ZZ2 28cm 
AZAZEL Bull Rott – B3,C1,D1,F3,G1 38cm 
BARBIE-MINIES Meggan Bohemia – A1,B3,C1,CC1,D1,E3,F1,G1,R3,S1,U1 33cm 
BIBI-MINIES Meggan Bohemia – A1,B3,C1,D1,E3,F1,G1,P1 32cm 
BROWNY CHOCOLATE Lancer Land – B3,C1,D1,E2,F1,N1,T2 37,5cm 
BUGIE-MINIES Meggan Bohemia – B1,E2,F1,J1,ZZ1 33,5cm 
BUM-BUM Polabsky Bull – B3,C1,F3,G1,R1,U1 35cm 
DAELLA Wal Pet – B3,C1,CC1,D1,E2.F3,CH1,J1,K1,M1,T2,ZZ2 38,5cm 
DARK PEARL Big Mini – B3,E3,CH1,N1,P1,T2,U1,ZZ1 35,5cm 
DAWN RED M-Wild Famy – A1,B3,CC1,D1,F1,J1,K1,M2,O3,P1,ZZ3 42cm 
D’MISSANDEI Wal Pet – B2,D1,E3,F1,2 J1,K1,M1,P1,U1,ZZ1 38,5cm 
DORIS De La Rose Moravian Canis – B3,C1,F2,K1,M4,ZZ1 36cm 
DUCATI DIAVEL M-Wild Famy – B3,C1,CC1,D1,F3,G1,CH1 38cm 
EAGON Valor Bohemia – B3,C1,D1,J1,M4,N1S1,U2,ZZ1 39cm 
ENCEPENCE Sheebully – A2,B3,C1,E3,G1 35cm 
EUFORIE Asmoddeus – A2,B3,C3,F1,G1 33cm 
FANNY FANDANGO Satya – A1,B3,C3,CC#,V1,ZZ1 35cm 
FONTY FAME M-Wild Famy – B3,C1,F3,G1,M3,R3,S1,U1,2 36cm 
FOREVER FAME M-Wild Famy – A1,B3,C1,CC1,D1,M1 37cm 
GARP TO AMNAJOON Of Yaminibull – B3 37cm 
GEMMA Minibul z Kosova – B1,C1,F3,G1,H1 36cm 
HAPPINESS ANNA Of Trigon – B2,C1,F3,H1,M4,R1 38cm 
HARDA Mini Terrier – A2,B3,C1,CH1,J1,K1,M2,4 T2,ZZ2 38cm 
HAVANA Bull Dynasty Gold – B3,C1,D1,N1,S1,U2 36,5cm 

HERMINA z CZ Yaminibull – B3,C1,CC1,D1,F3 35cm 
SALOME Fatimin Dvor – A1,B3,C3,CC2,G1,J1,M1,O3,R3,S1,ZZ1 36cm 
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19. 9. 2020 - Svod Chocerady 
 
rozhodčí: Milena Maršálová 
 
STANDARD BT 
ABRACADABRA Star Quarterworld - Majitel nedal souhlas se zveřejněním 
ARAGON Bavera Bull - B2 C1 CC1 D1 H1 K1 
Ariana Christian's guardians - B3 C1 CC2 M1 P1 R3 ZZ1 
Ariana Christian's guardians - B3 C1 CC2 J1 M1 P1 R3 ZZ1 
Barnabi Red Point Dalovský Bull - Majitel nedal souhlas se zveřejněním 
Beautiful Star Dalovský Bull - Majitel nedal souhlas se zveřejněním 
Beretta Star Quarterworld - B2 C1 CC1 D1 E2 K1 M1 N1 ZZ1 
CALVIN - KARLOVARSKY BULL - B1 C1 CC1 F2 H1 M1 P1 ZZ1 
Carmen Korompa - B3 E2 F3x I2 K1 L1 
Charlotte Regess bull - B3 C1 CC1 Ex3 K1 O3 R4 ZZ1 
Cosmopolitan Crosby - B2 D1 K2 
Devil's Calathea Bulletshine - B1 C1 Ex3 H1 K1 T2 
Elizabeth Karlovarský Bull - B3 N1 T2 
Enfield Karlovarský bull - Majitel nedal souhlas se zveřejněním 
Gina železný kůň - B3 C1 D1 Ex3 R3 T2 U1 
Isidore Regess bull - B3 C1 D1 Ex3 
Magnetic Look z Rzymskich Legionów - B3 D1 
Naia Solo Magnifica - B3 C1 CC1 D1 F3x H1 
RYNO Polabský Bull - B3 C1 
XUAN LLUBPET - B3 C1 CC2 
Xuan Llubpet - B3 C1 CC2 K1 L1 
Zodiac joe's star - B3 
Zulima Daidalos - B3 C1 
Masaryk's Loving Leo - B2 
 
 
MINI BT 
A BLACK WIDOW Bull Rot - A1 B3 C1 D1 Ex3 F3x G1 K1 R3 
Aka Mooza Wolf in Love - B3 Ex3 M1 ZZ1 
Alberta Ella Action Alet - B3 D1 
Alfa Barracuda Wolf in Love - B3 C1 CC1 J1 M1 ZZ1 
Amadea Emma Action Alet - B3 D1 R3 
Amadea Emma Action Alet - B3 D1 R3 
Amfashion Born to Win - B3 J1 M1 ZZ1 
Amy Marso - B2 F3x M1 N1 ZZ1 
Barber Polabský bull - B3 C1 E2 
Bullter Ego Tesla - B3 C1 Ex3 R3 T2 U1 
Cecil Moravian Canis - A3 B3 C1 D1 ZZ1 
Diamant Asmoddeus - B3 C1 D1 E1 L1 
GAIA MZM Bull - A1 B2 C1 F3x K1 L1 M2 ZZ2 
Giulietta Mini Kalimero Bohemica - B3 C1 CC1 F2 G1 K1 L1 M1 R3 U1 V1 ZZ1 
Rico Mochito od Benga - B3 C1 CC1 D1 F3x G1 V1 
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Výsledky výstav pořádané KABT v 2020 
                                                                                                                                                                        
 
Ze zřejmých důvodů se nám podařilo uspořádat pouze podzimní výstavu v Choceradech a níže 
nabízíme výsledky. 
 
 
Klubová výstava v Choceradech: KV Chocerady 19. 9. 2020 
 
Kruh : 2 - Rozhodčí :  Dagmar Brommont-Lothary - BULTERIÉR 
 

Hodnocení Třída Jméno psa Chovná stanice Majitel 

VN1 Třída štěňat ♂ Areko Cincherocan 
Lenka  
Myšková 

ABS Třída štěňat ♂ Dreamcatcher Joe's Star 
Renata  
Kouřilová 

N3 Třída dorostu ♂ Alistair Betabull 
Sylwia  
Szabóová 

VN2 Třída dorostu ♂ ENDERSON Holligan's Bull FCI 
Robert  
Heinze 

VN1 Třída dorostu ♂ Rio Solo Magnifica 
Jana  
Reichlová 

ABS Třída dorostu ♂ Twilight Zone SUPER BOWL'S 
Peter  
Staidl 

V 
Třída 
mladých 

♂ Apolo z Krusoviec 
Danka  
Cyprichová 

V 
Třída 
mladých 

♂ Aragorn  Bavera Bull 
Natálie  
Hušnerová 

V1, CAJC 
Třída 
mladých 

♂ Aricon  EYERONY 
Agnieszka  
Kuryło 

V3 
Třída 
mladých 

♂ Butkus Balboa Lordshine 
Štěpánka  
Gaľaš 

VD 
Třída 
mladých 

♂ Calvin Karlovarsky Bull 
Hana  
Hradilova 

VD 
Třída 
mladých 

♂ Carlos Karlovarský bull 
Ivana  
Mádlíková 

V4 
Třída 
mladých 

♂ Crosby Cosmopolitan 
Jana  
Reichlová 

VD 
Třída 
mladých 

♂ Enfield Karlovarský bull 
Iva  
Kaňková 
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ABS 
Třída 
mladých 

♂ Gauner Mithgard J&J Čupkovi 

V2 
Třída 
mladých 

♂ Ryno Polabský bull 
Petr  
Jořenek 

VD 
Třída 
mladých 

♂ Wilibald Daidalos 
Josef  
Soukeník 

ABS Mezitřída 
♂ URMAS AT 

OPALPLAST 
Rus terrer 

Monika  
Martyka 

V3 Mezitřída ♂ Ares z Libyňského vrchu 
Renata  
Ludvíková 

VD4 Mezitřída ♂ Bax 
z Čerchovské 
zahrady 

Miroslav  
Zikmund 

V2, r.CAC Mezitřída ♂ Karsa Masaryk's Petr Kopal 

ABS Mezitřída ♂ LUCKY LUKE Masaryk´s 
Beata  
Svorenova 

V1, CAC Mezitřída ♂ Mr. Magnum Solo Magnifica 
Jana  
Reichlová 

ABS Mezitřída ♂ Walerian Daidalos 
Kateřina  
Šaldová 

ABS 
Třída 
otevřená 

♂ Arctic Bear Genesis Dream 
Milan  
Torday 

V1, CAC 
Třída 
otevřená 

♂ Bacardi Way To Happiness R.Kozlová 

D 
Třída 
otevřená 

♂ Barnabi Red Point Dalovský Bull 
Jaroslav  
Kryl 

ABS 
Třída 
otevřená 

♂ Big Kratos Raw Buddy Bull 
Ladislav  
Chudej                        

V 
Třída 
otevřená 

♂ Black King Rasels bull 
Romana&Pavel 
Musilovi              

V4 
Třída 
otevřená 

♂ Casey Dower 
Roman  
Pačesný 

ABS 
Třída 
otevřená 

♂ Dag Dower 
Pavel  
Wolf 

VD 
Třída 
otevřená 

♂ Diablo Dower 
Vladimír  
Dudáš 

V 
Třída 
otevřená 

♂ Fabulous Like Daddy Nature of Unique 
David  
Kerpl 
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VD 
Třída 
otevřená 

♂ Goofy Little Bull 
Veronika   
Hanousková 

V3 
Třída 
otevřená 

♂ Quercus Daidalos 
Vasilij  
Vatolin 

V2, r.CAC 
Třída 
otevřená 

♂ Zippy 
z Čerchovské 
zahrady 

Vendula  
Hradecká 

V2, r.CAC Třída vítězů ♂ Big Guardian Extragang Vlastimil Erla 

V1, CAC, 
BOS, 
Klubový 
vítěz 

Třída vítězů ♂ Caranthir Buteo 
Piotr  
Popowicz 

ABS Třída vítězů ♂ Dantes Manor Bohemia Petra Illiková 

V4 Třída vítězů ♂ Delicious Pleasure Nature of Unique Dana Bullová 

V3 Třída vítězů ♂ DIAMOND DRAGON TIMAR Aneta Lach 

V Třída vítězů ♂ Ikks Solo Magnifica Tomáš Aujeský 

V1 
Třída 
veteránů 

♂ Fido 
ze Sychrovského 
lesa 

Miroslav  
Tichý 

 
 
 
 
Kruh : 1 - Rozhodčí :  Ortlieb Lothary - BULTERIÉR 
 

Hodnocení Třída Jméno psa Chovná stanice Majitel 

VN 
Třída 
dorostu 

♀ Aida  Stella Albis 
Pavla  
Hrabakova 

VN3 
Třída 
dorostu 

♀ Azorella Daidalos 
Miroslav  
Zikmund 

ABS 
Třída 
dorostu 

♀ Back to Black Joe's Star 
Lucie  
Habrnálová 

ABS 
Třída 
dorostu 

♀ Berenica Joe's Star 
Bohumil  
Slavík 

ABS 
Třída 
dorostu 

♀ Brigitte Bardot 
vom Theresa's 
Herz 

Barbora  
Holakovská 

VN 
Třída 
dorostu 

♀ Dea Jas-Ver 
Kajetan  
Porwolik 
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VN 
Třída 
dorostu 

♀ Delaney Magnus Zeret 
Veronika  
Šmídová 

N 
Třída 
dorostu 

♀ Do You Love Me? Magnus Zeret Jiří Tříško 

VN2 
Třída 
dorostu 

♀ Dong Brickfield 
T&O  
Horvath 

N 
Třída 
dorostu 

♀ Dreaming Sheza Magnus Zeret 
Markéta  
Forejtová 

N 
Třída 
dorostu 

♀ HALEY Nature of Unique 
David  
Kerpl 

VN1 
Třída 
dorostu 

♀ HOPE Nature of Unique 
David  
Kerpl 

VN4 
Třída 
dorostu 

♀ Maša  Dvorce 
Richard  
Sieger 

ABS 
Třída 
mladých 

♀ Aprea Lina White Ullrica 
Jaroslava  
Fišerová  
Kovařičová 

VD 
Třída 
mladých 

♀ BEAUTIFUL SOUL 

RHAPSODY 
Rampage Rocket 

Filip  
Langer 

V 
Třída 
mladých 

♀ Beretta Star Quarterworld 
Daniel  
Tomiš 

V 
Třída 
mladých 

♀ Bohemian Queen Lordshine 
Michaela  
Zavadilová 

D Tř. mladých ♀ Carmen Korompa Kennel 
Kateřina  
Daňková 

V3 
Třída 
mladých 

♀ DIAMOND DARLING Hexeside (FCI) 
Magdalena  
Dobija 

V 
Třída 
mladých 

♀ Elizabeth Karlovarský bull 
Daniela  
Tůmová 

V4 
Třída 
mladých 

♀ FIRE OF LOVE BUTEO Laguna Vita 
Piotr  
Popowicz 

V 
Třída 
mladých 

♀ Magnetic Look 
z Rzymskich 
Legionów 

Jana  
Reichlová 

VD 
Třída 
mladých 

♀ Naia Solo Magnifica 
Karolína  
Vendová 

V1, CAJC, 
BOJ 

Třída 
mladých 

♀ Zippora Daidalos 
Kateřina  
Šaldová 

V2 
Třída 
mladých 

♀ Zoriyah Lily Plzeňský Bull 
Zuzana  
Kopačková 
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V 
Třída 
mladých 

♀ Zuleika Daidalos 
Iveta  
Šimková 

V 
Třída 
mladých 

♀ Zulima Daidalos 
Kateřina  
Šaldová 

V Mezitřída ♀ Angel  
Christian's 
guardians 

Alena  
Stellnerová 

VD Mezitřída ♀ Ariana 
Christian's 
guardians 

Zuzana  
Hejduková 

V2, r.CAC Mezitřída ♀ Artemis 
z Libyňského 
vrchu 

Martin  
Šefl 

VD Mezitřída ♀ Até 
z Libyňského 
vrchu 

Iveta  
Cepková 

V Mezitřída ♀ Barbara 
z Čerchovské 
zahrady 

Martina  
Jindrichova 

VD Mezitřída ♀ Devil's Calathea Bulletshine 
Dušan  
Popadič 

V1, CAC Mezitřída ♀ Femme Fatal  Mithgard 
Šárka  
Kliská 

VD Mezitřída ♀ Gina Železný kůň 
Zdenek  
Pisarik 

V4 Mezitřída ♀ Melila Solo Magnifica 
Tomáš  
Aujeský 

ABS Mezitřída ♀ Morgana Solo Magnifica 
Milan  
Torday 

VD Mezitřída ♀ Polly 
ze Sychrovského 
lesa 

Dana  
Sudová 

V3 Mezitřída ♀ Xantipi  LLUBPET 
Kateřina  
Daňková 

ABS 
Třída 
otevřená 

♀ Ai Exi Bull 
Jakub  
Horníček 

VD 
Třída 
otevřená 

♀ Barbarian Blood Extragang 
Vlastimil  
Erla 

V 
Třída 
otevřená 

♀ Beautiful Star Dalovský Bull 
Jaroslav  
Kryl 

V 
Třída 
otevřená 

♀ BOATENGA  Hooligan's Bull FCI 
Agnieszka  
Kuryło 

V3 
Třída 
otevřená 

♀ Bounty Baby Way To Happiness 
Radka Šuma 
Kozlová 



 

28 

 

V 
Třída 
otevřená 

♀ Bright Glow Extragang 
Vlastimil  
Erla 

V 
Třída 
otevřená 

♀ Fiona FeeBee  Kovrb-Bull 
Katrin  
Braunová 

V2, r.CAC 
Třída 
otevřená 

♀ Free Spirit Vesuvian Star Bull 
Jana  
Reichlová 

V 
Třída 
otevřená 

♀ Gina z Halašova 
Stanislav  
Jirman 

V 
Třída 
otevřená 

♀ Hellen Little Bull 
Jana  
Kamišová 

V4 
Třída 
otevřená 

♀ Isabelle Asmoddeus 
Martin  
Šefl 

V1, CAC 
Třída 
otevřená 

♀ Sumatra Lily Plzeňský Bull 
Zuzana  
Kopačková 

V 
Třída 
otevřená 

♀ Yackie 
z Čerchovské 
zahrady 

Veronika  
Šímová 

V3 
Třída 
pracovní 

♀ Agga Dauntless Hunter 
Daniel  
Vyoral 

V1, CAC 
Třída 
pracovní 

♀ Goldie Asmoddeus 
Iveta  
Cepková 

V2, r.CAC Tř. pracovní ♀ Shakira Power King K. Šuková 

ABS Třída vítězů ♀ Excellence Mithgard J&J Čupkovi 

V1, CAC, 
BOB, 
Klubový 
vítěz 

Třída vítězů ♀ Uriella Daidalos 
Kateřina  
Šaldová 

ABS 
Třída 
veteránů 

♀ Casiopea Polabský bull 
Radka Šuma 
Kozlová 

V2 
Třída 
veteránů 

♀ Cecile Gwyn Nature of Unique 
Kristýna  
Šuková 

V1, BOV 
Třída 
veteránů 

♀ Dennis 
ze Sychrovského 
lesa 

Stanislav  
Jirman 

V3 
Třída 
veteránů 

♀ Silver Breeze Moonflower 
Štěpánka  
Gaľaš 

V1 Třída čestná ♀ Ami Rasels bull 
Romana&Pavel 
Musilovi 
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Kruh : 3 - Rozhodčí :  Alena Tvrzová MINI  BULTERIÉR 
 

Hodnocení Třída Jméno psa Chovná stanice Majitel 

ABS 
Třída 
štěňat 

♂ CONSTANTINE Opalplast 
Monika  
Martyka 

VN1 
Třída 
štěňat 

♂ Old School 
vom Hause 
Wilke 

Nancy  
Wilke 

VN2 
Třída 
dorostu 

♂ Arny OliGarden 
Martina  
Hyšková 

ABS 
Třída 
dorostu 

♂ CODRINGHER Bullinvictus 
Katarzyna 
Stryszak 

VN1 
Třída 
dorostu 

♂ FLORIDA BE LIKE 

BANAN 

Chucho Topline 
FCI 

Weronika  
Jurek 

VD3 
Třída 
mladých 

♂ Vladimir Knyaz 
Aplodisment 
Toy 

Vendula  
Hradecká 

V2 
Třída 
mladých 

♂ A Guy called Rolle Miriquidi Bulls Lenke Lars 

V1, CAJC, 
BOJ 

Třída 
mladých 

♂ RAGTIME Bullinvictus 
Katarzyna 
Stryszak 

V1, CAC Mezitřída ♂ America Captain Bull Rott Markéta Bakovská 

ABS Mezitřída ♂ CYRIL CONIE Domin-army Andrea Ridošková 

VD3 Mezitřída ♂ Diamant  Asmoddeus Miloslav Kavalír 

V2 Mezitřída ♂ GARP to Anmajoon Yaminibull Markéta Pacltová 

VD 
Třída 
otevřená 

♂ Aegon Valor Bohemia 
Hana V 
orlová 

V3 
Třída 
otevřená 

♂ APOLLO Bullinvictus 
Katarzyna 
Stryszak 

VD 
Třída 
otevřená 

♂ Cecil Moravian Canis 
Marian  
Vondra 

VD 
Třída 
otevřená 

♂ Cool Red Man Mini Pike Lukáš Král 

ABS 
Třída 
otevřená 

♂ CORLEONE 

JAMAICA INN 
domin-jr 

Andrea  
Ridošková 

VD 
Třída 
otevřená 

♂ Cowboy Cox Admiko 
Pavel  
Světelský 
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ABS 
Třída 
otevřená 

♂ Edward Black King Indygou 
Veronika 
 Ivanová 

VD 
Třída 
otevřená 

♂ GEMINI HEKTOR Chucho Topline 
Piotr  
Kaczmarek 

VD 
Třída 
otevřená 

♂ I Love Rock´n Roll 
vom Hause 
Wilke 

Nancy  
Wilke 

ABS 
Třída 
otevřená 

♂ MUGLER A MAN Opalplast 
Monika  
Martyka 

V4 
Třída 
otevřená 

♂ Non Stop Marso 
Lukáš  
Linhart 

ABS 
Třída 
otevřená 

♂ Oray 
Du Val De 
Serbonnes 

Michaela  
George 

V2, r.CAC 
Třída 
otevřená 

♂ U2 Marso 
Lukáš  
Linhart 

V1, CAC, 
BOB,  
Klubový 
vítěz 

Třída 
otevřená 

♂ VIEWPOINT 
OT VLADLEI 
ARISH 

Malgorzata + 
Wojciech 
Wolniewicz 

V1, CAC 
Třída 
pracovní 

♂ Dodge Viper-M Wild Fámy 
Karolína  
Turková 

V1, CAC Tříd vítězů ♂ Banana HAPPINESS Chucho Topline M+W Wolniewicz 

V2, r.CAC 
Třída 
vítězů 

♂ Farrell 
z Husitova 
Kraje 

Alexandra 
Prošková 

ABS 
Třída 
vítězů 

♂ Hiro 
Daker Poland 
(FCI) 

Nikola Marková 
Kroužková 

ABS 
Třída 
vítězů 

♂ I'm Gold Marso 
Renata  
Kouřilová 

V1 
Třída 
čestná 

♂ Strong Stael 
Halton Snow 
Max 

Marie Kořínková 
Vyšatová 

VN1 
Třída 
štěňat 

♀ Café, What Else? 

Att 
Magnus Zeret 

Lucie  
Kamenárová 

ABS 
Třída 
dorostu 

♀ Abigail 
Minin Star 
Lords 

Patriik  
Vidlička 

ABS 
Třída 
dorostu 

♀ Alica OliGarden 
Martin  
Helbich 

ABS 
Třída 
dorostu 

♀ ANNIE Mini Star Lords 
Andrea  
Ridošková 

VN2 
Třída 
dorostu 

♀ Aria OliGarden 
Markéta 
Charvátová 
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N4 
Třída 
dorostu 

♀ Bella OliGarden 
Tereza  
Lattnerova 

N 
Třída 
dorostu 

♀ BELLATRIX 

LASTRANGE 
O'Nell 

Václav  
Skala 

N 
Třída 
dorostu 

♀ Black Lady Marso 
Lukáš  
Linhart 

VN1 
Třída 
dorostu 

♀ Calanthe Bullinvictus 
Katarzyna 
Stryszak 

ABS 
Třída 
dorostu 

♀ Holly 
z Husitova 
Kraje 

Veronika  
Třísková 

VN3 
Třída 
dorostu 

♀ New Black Edition 
vom Hause 
Wilke 

Nancy  
Wilke 

ABS 
Třída 
mladých 

♀ Agáwe Bat from Hell 
Petra  
Kolisková 

VD 
Třída 
mladých 

♀ Ágnes Bat from Hell 
Lucie  
Požárová 

VD 
Třída 
mladých 

♀ AKA Mooza Wolf in Love 
Michaela  
Wolf 

V3 T.mladých ♀ Alberta Ella Action Alet Kat. Šotolová 

V4 
Třída 
mladých 

♀ Alfa Barracuda  Wolf in Love 
Linda  
Holečková 

V1, CAJC 
Třída 
mladých 

♀ Amadea Emma Action Alet 
Ines Renata Etter 
Jarochová 

VD 
Třída 
mladých 

♀ Amy Marso 
Lukáš  
Linhart 

ABS 
Třída 
mladých 

♀ Animal planet Deni.bull 
Denisa  
Bláhová 

VD 
Třída 
mladých 

♀ Awenita Caelestis Bull 
Adéla  
Bártová 

ABS 
Třída 
mladých 

♀ Azíza Karoten 
Eva  
Vrzalova 

VD 
Třída 
mladých 

♀ Encepence Sheebully 
Veronika 
Parýzková 

V2 
Třída 
mladých 

♀ RAGGAMUFFIN Bullinvictus 
Katarzyna 
Stryszak 

VD 
Třída 
mladých 

♀ Tesla Bullter Ego 
Denisa  
Horáková 
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VD4 Mezitřída 
♀ Grace and Glory 

vom Hause Wilke 

Little 
Farmerfriends 

Nancy Wilke 

VD Mezitřída ♀ A Black Widow Bull Rott 
Kristýna 
Korandová 

VD Mezitřída ♀ Aisha 
Trigueta 
Dragan Bull 

Stanislava 
Flaksova 

VD3 Mezitřída ♀ Angel Dust Bull Rott Markéta Bakovská 

ABS Mezitřída ♀ Can't Turn Back 
Wild Red 
Guardian 

Maja  
Brachacka 

VD Mezitřída 
♀ CAPRICORN 

WONDERFULL 
WANDA 

Chucho Topline 
Piotr  
Kaczmarek 

ABS Mezitřída ♀ Dynasty Gold Havanta Bull 
Marie Kořínková 
Vyšatová 

V1, CAC, 
BOS,  
Klub. vítěz 

Mezitřída ♀ Fuchsia Mint Indygou 
Tereza  
Lafková 

V2 Mezitřída ♀ Galantys Yaminibull Jana Fuková 

ABS 
Třída 
otevřená 

♀ BERENICA JAMAICA 

INN 
domin-jr 

Andrea  
Ridošková 

ABS 
Třída 
otevřená 

♀ CONIE JAMAICA 

INN 
domin-jr 

Andrea  
Ridošková 

VD4 
Třída 
otevřená 

♀ Disi Nonpareil Mini 

bull 
Brutty 

Stanislava 
Flaksova 

V3 
Třída 
otevřená 

♀ E-Carroll Yaminibull 
Linda  
Radilová 

ABS 
Třída 
otevřená 

♀ Giselle Mini 
Kalimero 
Bohemica 

Patriik  
Vidlička 

V2 
Třída 
otevřená 

♀ Giulietta Mini 
Kalimero 
Bohemica 

Roman R 
obenek 

ABS 
Třída 
otevřená 

♀ Harda  Mini Terrier 
Nikola Marková 
Kroužková 

V1, CAC 
Třída 
otevřená 

♀ Jingles 
vom Hause 
Wilke 

Nancy  
Wilke 

ABS 
Třída 
otevřená 

♀ Want You Marso 
Michal  
Ďuráč 
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VD 
Třída 
otevřená 

♀ Zea Princess-M Wild Fámy 
Marie  
Lusková 

V1 
Třída 
vítězů 

♀ Attention! Disaster Magnus Zeret 
Lucie  
Kamenárová 

VD2 
Třída 
vítězů 

♀ Wild Red Queen- M Wild Famy 
Maja  
Brachacka 

V1, BOV 
Třída 
veteránů 

♀ Bikató-Parti Happy-Pixie 
Marie Kořínková 
Vyšatová 

V2 
Třída 
veteránů 

♀ Iceberg Twice Mini Minies 
Alexandra 
Prošková 

V1 
Třída 
čestná 

♀ Emeritabull Black Inspire 
Tereza  
Lafková 

TOP BULL 2020 

TOP BULLTERIÉR 
1. URIELLA Daidalos  bodů: 181,75  počet výstav: 7 
1. místo TOP BULTERIÉR, 1. místo TOP BULTERIÉR FENA 

(Bullistorgame JEROME LE BANNER x KASIENKA Daidalos) nar. 16. 4. 2018 
chovatel: Kateřina Šaldová, majitel: Kateřina Šaldová 

 

 
 
 
 
 
 



 

34 

 

 
2. ZIPPORA Daidalos  bodů: 97  počet výstav: 5 

2. místo TOP BULTERIÉR, 2. místo TOP BULTERIÉR FENA 
(Satyricon's GOLD DIGGER x QUADRILLA Daidalos) nar. 9. 9. 2019 

chovatel: Kateřina Šaldová, majitel: Kateřina Šaldová 
 

 
 

3. BIG GUARDIAN Extragang  bodů: 31  počet výstav: 3 

3. místo TOP BULTERIÉR, 1. místo TOP BULTERIÉR PES 
(Bilboen CONAN THE BARBARIAN x Masaryk's JUNGLE JEWEL) nar. 7. 4. 2017 

chovatel: Vlastimil Erla, majitel: Vlastimil a Sylva Erlovi 
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4. Power King SHAKIRA  bodů: 30  počet výstav: 6 

3. místo TOP BULTERIÉR FENA 
(CAPTAIN AMERICA Mithgard x Power King BEAUTITIAN) nar. 25. 9. 2017 

chovatel: Petö László, majitel: Kristýna Šuková 
 

 
 
 

 
5. MELILA Solo Magnifica  bodů: 17  počet výstav: 2 

(Mildre's Bulls KING MASTER x Nutsbreed AQUAMARINE) nar. 21. 1. 2019 
chovatel: Ing. Jana Reichlová, majitel: Tomáš Aujeský 
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6. URIEL Daidalos  bodů: 14  počet výstav: 6 

2. místo TOP BULTERIÉR PES 
(Bullistorgame JEROME LE BANNER x KASIENKA Daidalos) nar. 16. 4. 2018 

chovatel: Kateřina Šaldová, majitel: Kateřina Šaldová 
 

 
 
 
 

7. URANIA Daidalos  bodů: 11  počet výstav: 1 

(Bullistorgame JEROME LE BANNER x KASIENKA Daidalos) nar. 16. 4. 2018 
chovatel: Kateřina Šaldová, majitel: Kateřina Šaldová 
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TOP MINIBULLTERIÉR 
1. FARRELL z Husitova kraje  bodů: 27  počet výstav: 2 

1. místo TOP MINIBULTERIÉR, 1. místo TOP MINIBULTERIÉR PES 
(Bullcreeks BUSY BEING FABULOUS x ENIGMA z Husitova kraje) nar. 28. 8. 2017 

chovatel: Jana Fuková, majitel: Alexandra Prošková 
 

 

TOP MINI VETERÁN 
1. ICEBERG TWICE MINI Minies  bodů: 8  počet výstav: 1 

1. místo TOP MINI VETERÁN, 1. místo TOP MINI VETERÁN FENA 
(HOROSHIY PODAROK iz Voiska Tamerlana x DOLOROSA of Canterbury) nar. 12. 1. 2011 

chovatel: Martina Stavinohová, majitel: Alexandra Prošková 
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Nabízím ke krytí psa: ORWELL Russian Gaze  žíhaná, bílé  zn. *27.11.2017  
S, LU, PL, P, B - CZDR I.  
Plně testovaný,  HELIOS RED Joe's Star x GRAND DIZZY VICTORY 
CACIB, RES. CACIB, CAC, RES. CAC, BOS 
maj. Hronek Lukáš 
tel: 777986984 
email: hrona@seznam.cz 
 

ORWELL Russian Gaze 
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OSOBNOST BULTERIÉRA 
Bethany Gibson 
Bulteriér určitě není pes pro každého, ale ti, kdo třeba váhavě, ale přece jen přijmou 
bulteriérovy zápory, budou bohatě odměněni pozitivními rysy tohoto plemene. 
Nejvýraznějším rysem bulteriéra je osobnost tohoto jedinečného psa. Nehynoucí oddanost a 
loajalita k rodině majitele je spojena s klaunskou zvědavostí a hravostí, takže působí 
nesmírnou radost mít a pozorovat tohoto přítele na celý život.  
Bulteriér vám umí připravit opravdovou podívanou, když zkoumá nové prostředí s 
nekonečným nadšením dítěte a důslednou pozorností k detailům, jako detektiv ze Scotland 
Yardu. Když bude seznámen s jakýmkoli předmětem - plyšovým zvířátkem, tenisovým míčkem 
nebo čímkoli jiným -, bulteriér si věc důkladně prozkoumá, bude se jí s potěšením zabývat, 
pohraje si s ní, ale také se jí pokusí sníst nebo roztrhat. To může být v nudném nedělním 
odpoledni pěkná zábava.  
I když si nemá s čím hrát, je bulteriér určitě dostatečně vynalézavý, aby si našel zábavu sám. 
drahocenné součásti zařízení bytu. Nekonečná snaha plně se zaměstnávat je pro 
bulteriéra skutečně typickým rysem - je to zcela běžné u všech štěňat, ale jeho to 
charakterizuje pro celý život. Váš bulteriér si najde vždycky nějaké zaměstnání. A když jste u 
toho, považuje za svůj úkol vás rozesmát. Je tak trochu exhi-bicionista. Nebuďte překvapeni, 
když uvidíte, jak bulteriér dokazuje své atletické schopnosti tím, že sprintuje sem a tam 
místností, skáče nebo útočí na neživé předměty - to vše, jen aby udržel vaši pozornost.  
Zapojíte-li se do hry, nebudete zklamáni. Zkuste hodit míček a sledujte, jak jej váš bulteriér s 
vytrvalou energií pronásleduje - přeskakuje a probíhá přes všechno, co má v cestě, rychlostí, 
která je stejně úctyhodná jako zábavná.  
Slyšeli jste někdy rčení "kvůli vám by prorazil cihlovou zeď"?. Asi ho vymyslel nějaký majitel 
bulteriéra, protože skutečně, pro bulteriéra není neobvyklé, že cválá po domě a naráží hlavou 
do stěn a nábytku na znamení své touhy si s vámi hrát. Takové výkony se vám mohou zdát 
alarmující, ale těžko zůstanete neteční - brzy se rozesmějete a nakonec si se svým bláznivým 
psem začnete hrát.  
Pokud jeho atletické výkony vaši pozornost nezaujmou, budete si muset zacpat uši. Věřte 
nebo ne, váš bulteriér by vás brzy mohl začít vyzývat hlasitými projevy. Opravdu. Mnoho 
bulteriérů umí mluvit! Ne že by právě recitovali Shakespeara, ale remcají, mručí a mumlají, 
aby pobavili vás i sebe. Nepleťte si to s vrčením (to bulteriér, když je třeba, dokáže také), on 
se svým remcáním jen snaží o konverzaci. Jakmile se od vás dočká nějaké odezvy, začne 
svůj  zdánlivě neomezený slovník uplatňovat pravidelně. Tyto roztomilé projevy 
mohou někoho unavovat či se zdát přinejmenším podivné, ale správní majitelé bulteriérů si v 
nich libují a mohou se často potrhat smíchy.  
Teď už jste pravděpodobně pochopili, že bulteriér nutně potřebuje pozornost člověka. Je 
velmi úzce vázaný na rodinu, a když je od ní oddělen, je nešťastný. Budete svého bulteriéra 
muset přijmout jako člena rodiny a zahrnout ho do všech jejích aktivit a výletů. Nebudete-li 
moci vzít s sebou bulteriéra na delší výlet, najděte mu za každou cenu nějakého společníka. 
Zůstane-li totiž bez svého pána, nebude trvat dlouho, začne se cítit osamělý a dostane se do 
deprese. Naštěstí je toto plemeno velmi společenské a rychle se spřátelí s kýmkoli, koho mu 
přivedete jako náhradního přítele.  
Podívejte se bulteriérovi zpříma do očí a vrátí vám milující pohled uhlově černých očí. V těchto 
očích se také zablýskne, když ví, že něco provedl, ale bude vás stejně dál milovat a očekávat 
od vás totéž na oplátku. Bude vám skutečně projevovat tolik lásky, že je to k zbláznění, protože 
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pro bulteriéra není neobvyklé, že si na vás doslova sedne - třeba na nohy, na klín nebo 
kamkoli, kam mu dovolíte - a to kdykoli a mnohokrát za den.  
Bulteriér si nesedá u vás, sedá si NA VÁS. Doufejme, že se vám tato důvěrnost bude zdát 
roztomilá, protože je víc než obtížné ho přimět, aby se pohnul, jakmile si na vás najde teplé 
útulné místečko, kde se může uvelebit. Pravý bulteriér je jeden z nejmírumilovnějších zvířat, 
spíš se vám podaří pohnout mezkem než bulteriérem.  
Možná i to je jeden důvod, proč dostal své jméno, je totiž umíněný jako malý býček. Bulteriér 
vám zasedl vaše oblíbené místo? Nekomplikujte si život, raději si pro tu chvíli najděte jiné. Ať 
vás také nepřekvapí, když se bude tvářit, že se potřebuje vyvenčit. A v okamžiku, kdy se vydáte 
mu otevřít dveře, skočí do vašeho vyhřátého křesla! Je nadměrně sebevědomý? Ano. 
Umíněný? Ano. Jde vám někdy na nervy? No, jako pes snad .... 
Pamatujte, že jeho tvrdohlavost se pojí s vrcholnou sebedůvěrou. Bulteriér bude každý den 
kontrolovat platnost pravidel a zkoušet jejich okleštění. Jen tak, pro případ, že byste se 
náhodou rozhodli je změnit, anebo na ně pozapomněli...   Naštěstí však, pokud je budete 
důsledně vymáhat, budou okamžitě přijata a vydatné vrtění ocásku bude sdělovat: "Jenom 
jsem tě zkoušel."  
Pokud se vám nebude zdát neobvyklé, že se pes pokouší mluvit, atakovat neživé předměty a 
šidit vás, když chce do vašeho křesla, pak určitě bulteriéra oceníte. Ale nejdříve čtěte dál a 
zkoumejte s námi další a neobvyklé způsoby tohoto plemene. Bulteriér sní skoro všechno, co 
se mu dostane do zubů, a opravdu by mohl používat "jedlost" jako hodnotu pro posuzování 
všeho na světě. Na druhé straně však dobře ví, co je opravdu dobré a udělá skoro salto, když 
má šanci na svůj oblíbený pamlsek. Ale nenuďte bulteriéra standardními játrovými pamlsky 
nebo proužky syrové kůže, protože tento pes oceňuje exotickou kuchyni. Viděli jste například 
někdy psa, který je jak divý po banánu? Zkuste jej tedy nabídnout bulteriérovi. Možná uvidíte, 
že radostí udělá salto dozadu dřív, než banán oloupete.  
A je tu ještě jev, kterému majitelé říkají "náměsíčnění". Je to podivný manévr. Když si bulteriér 
najde venku velký trs trávy nebo keř, rozhodne se, že se bude krýt jako indián. Pes jde co 
nejpomaleji ke keři, až se za ním zastaví. Když se na něj pozorně podíváte, uvidíte, že jeho oči 
mají skelný lesk, jako by byl v transu, když vítr jemně povívá keřem a hladí jeho srst. Pak se 
pes bez zjevné příčiny z transu vytrhne, vyskočí z úkrytu a pokračuje ve svém dovádění. 
Někteří majitelé se s tímto zvláštním chováním setkali nejen venku, ale i v bytě, třeba u 
vánočního stromku. Nikdo zatím nepřišel s logickým vysvětlením tohoto chování.  
Snad se vám všechny tyto kousky zdají pěkné a roztomilé. Pokud tomu tak je, pak jste 
připraveni stát se majitelem bulteriéra.  

 
 

 

   VÍTE, ŽE… 
    … byste neměli ani pomyslet na to, koupit si štěně, které vypadá    
  nemocné, podvyživené, přestrašené nebo nervózní? Stane se však, že    
  bázlivé štěně se pro vás “rozehřeje” až po půlhodině seznamování. 
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Novinky z ČMKU 

 

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie platný od 1. 4. 2021 

 

PREAMBULE 

 

1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) je chov čistokrevných plemen psů 
s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a 
vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak, jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI 
nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných. 

2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU plně respektující 
Mezinárodní chovatelský řád FCI. 

3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní 
kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též 
neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.  
Štěňata i dospělí psi mohou být předáni novému nabyvateli pouze přímo od chovatele nebo 
předchozího majitele, nikoli prostřednictvím třetí osoby; výjimku tvoří smluvně zajištěný 
přepravce. Není povolen prodej v obchodech, na burzách, tržištích a prostřednictvím výkupu. 

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI a 
související legislativy jakožto vyšší závazné normy. 

5. Tento Zápisní řád ČMKU doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu České 
republiky a potřeb ČMKU. 

 

Čl. I 

Obecné podmínky 

1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů: 
a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná: u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode 

dne ukončeného 14. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne 
ukončeného 14. měsíce doživotně. (Např. pokud se tedy fena malého plemene narodila např. 
1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. března 2010; fena narozená 1. ledna 2005 smí být 
naposledy kryta 1. ledna 2013). 

 

- u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne 
ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně. Např. 
pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 
1. června 2010). 

- u fen, které ukončily 8. rok věku, je krytí podmíněno schválením příslušného 
chovatelského klubu a potvrzením veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje 
s dobrozdáním, že zdravotní stav umožňuje březost a odchování vrhu bez nadměrných 
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rizik. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to na jedno 
krytí feny do dovršení věku 9 let. 

- (Např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy 
kryta 1. ledna 2014). 

b)  Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena 
porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě 
doporučení veterináře povolit chovatelský klub.  

c)  Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození. 

d)  Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním 
životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu. 

e)  Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje 
bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) 
povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. 

2. Pravomocí chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 1. písm. a, b, c ve svých vnitřních 
předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit. 

3. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU (FCI), a to na jedincích 
řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU nebo, v případě převodu práva chovu či spolumajitelství 
chovatelů z více států, v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize FCI uznávané. 
Chov na  jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné 
kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen 
podle čl. XVI, bod 1 a 2. 

 

4. Vymezení pojmů pro účely tohoto řádu: 

- Chovatelem ČMKU (dále v textu chovatel) je osoba vlastnící chráněný název chovatelské 
stanice ČMKU 

- Majitelem je osoba vlastnící daného jedince a je uvedená v jeho průkazu původu; v případě 
vlastnictví více majitelů (spolumajitelů), je za majitele považována ta osoba, která je v průkaze 
původu uvedena jako první (viz čl. V.) 

- Držitelem může být další osoba, kterou majitel pověřil péčí o daného jedince a disponováním 
s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou, která se 
v případě chovných jedinců předkládá chovatelskému klubu a plemenné knize. 

 

 

Čl. II 

Chov a jeho řízení 

 

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví 
jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví). 
Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, 
jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví 
jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke 
zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční 
zdraví psů. 

2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména: 
a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu 
nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota 
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nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, 
epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie 
kyčelního kloubu těžkého stupně,  
b) Pro zdravou populaci psů není přínosné vyloučit z chovu příliš mnoho psů; cílem jsou zdraví 
jedinci. Pro vyloučení nemocných psů z chovu by měly být využívány výsledky testů DNA na 
dědičné choroby. Psi, kteří vykazují znaky přenašečů monogenně dědičné choroby, by se měli 
pářit výhradně se psy, u kterých je prokázáno, že nejsou přenašeči alely pro danou chorobu.  
c) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující, 
jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové 
vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,  
d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. 

3. Druhy chovu jsou:  
a) z hlediska ČMKU: 

- čistokrevná plemenitba, 

- křížení (ve smyslu předpisů FCI), 
b) z hlediska klubu:  

- kontrolovaný, 

- řízený, 

- evidovaný, 

- volný, 

- výběrový, 

- jiný. 
Pokud se v rámci klubu provádí určitý systém vedení chovu, musí být pravidla pro něj specifikovaná v 
předpisech klubu. O druzích chovu, pokud jsou klubem stanoveny, musí být informováno příslušné 
pracoviště plemenné knihy. 

4. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím 
chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí 
být ze strany ČMKU uznán a musí mít s ČMKU uzavřenou smlouvu o spolupráci; bližší podrobnosti 
stanoví Směrnice pro uznávání chovatelských klubů a výcvikových organizací (tuto směrnici před 
r. 2012 nahrazuje Smlouva s příslušnou plemennou knihou). 

5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat (tj. 
zapisovat vrhy) pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, o 
svém záměru je chovatel povinen informovat oba kluby.  Členství není omezeno na jeden 
chovatelský klub. 

6.  Detailní podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s 
předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání. 
Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a 
příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva. Vady vylučující z chovu musí být uvedeny 
v předpisech klubu.  

7. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též umožnit 
bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene 
(nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s 
chovateli – nečleny (Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny klubu) a to včetně 
finančního vypořádání s klubem; to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy 
související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis 
(uzavřít smlouvu). 
Ceny servisu pro nečleny nesmí být excesivní a mají zohledňovat prokazatelné náklady, které klub 
na poskytnutí služby vynaloží. Úplata za služby musí být nastavena přiměřeně a transparentně na 
základě skutečných nákladů chovatelského klubu. 
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8. Chovatelský servis plemenné knihy: je poskytován na základě smlouvy uzavřené mezi 
chovatelským klubem a příslušným pracovištěm plemenné knihy. 
Jedná se např. o: 

- Vedení číselné řady plemene 
- Vydávání zápisových čísel 
- Vystavování průkazů původu, příloh k PP, duplikátů 
- Vyřizování exportních potvrzení 
- Zápisy importů 
- Provádění přeregistrací mezi chovné jedince 

Chovatelský servis klubu: je chovatelům poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy 
uzavřené mezi klubem a nečlenem.  
Jedná se např. o: 

- Uchovňování jedinců způsobem stanoveným řády klubu 

- Vydávání krycích listů 

- Evidence štěňat na klubové bázi 

- Evidence zdravotních vyšetření povinných pro plemeno 

- Poskytování formulářů pro vystavení průkazů původu na příslušné plemenné knize 

- Kontroly vrhů a chovu 

- Doporučování psů ke krytí 

- Poradenská činnost 
9. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní 

řády/normativy, které stanoví cíle chovu. Tyto zápisní řády mohou stanovit přísnější podmínky, 
avšak musí vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a 
Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné 
vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické a popsané v jednotlivých 
standardech plemen FCI. 

 

 

Čl. III 

Chovatelská stanice 

 

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU. 
2. Název chovatelské stanice je registrován pro jednu osobu a je platný po celý život, nebo dokud se 

jej majitel písemně nevzdá nebo pokud není převeden v rámci dědického řízení na jinou osobu. 
Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet 
chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a 
je celoživotní. 

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není 
možno změnit. 

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá 
k právním úkonům. 

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název 
chovatelské stanice se uvádí za jménem psa. 

6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním 
postoupením za podmínek plného souladu s předpisy ČMKU. 

7. Registrace chovatelské stanice zaniká: 
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další 

ochranu názvu chovatelské stanice.    
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b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici 
pro registraci chovatelských stanic. 

c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 6 měsíců po jejím 
odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce 

8. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem 
ohlášeny do 1 měsíce po změně na rejstřík chovatelských stanic ČMKU.  

9. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit. 
10. Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při 

případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven 
ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic. 

 

 

Čl. IV 

Chovní jedinci 

 

1. Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný 
plemennou knihou uznanou FCI nebo smluvním partnerem FCI a byli zařazeni do chovu po splnění 
podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.  

2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své pravomoci, přičemž se řídí 
platným standardem FCI a tímto zápisním řádem. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, 
musí mít stejné minimální podmínky pro zařazení do chovu doložené písemnou smlouvou a 
vzájemně si uznávat chovné i nechovné jedince.  Dokončení přerušeného procesu bonitace nebo 
kompletní rebonitaci smí provést pouze ten klub, u kterého byla bonitace započata/provedena 

3. Pokud nedojde ke shodě mezi více kluby, určuje na základě doporučení Komise pro chov a zdraví 
ČMKU podmínky pro zařazení do chovu předsednictvo ČMKU. 

4. Poradce chovu příslušného chovatelského klubu nebo člen bonitační komise je povinen provést 
záznam do PP daného jedince o absolvování bonitace a o jejím splnění, nesplnění nebo odložení.  

5. Po úspěšném splnění podmínek pro zařazení do chovu předá majitel chovného jedince, nebo 
poradce chovu (v návaznosti na předpisy klubu), průkaz původu (eventuelně kopii bonitační karty 
a případně i přílohu průkazu původu) plemenné knize k provedení přeregistrace do rejstříku 
chovných jedinců. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a na bonitační kartě 
je rozhodujícím dokumentem bonitační karta 

6. Pokud klub zařazuje jedince do chovu na základě bonitací (popisných přehlídek), musí být součástí 
bonitační komise rozhodčí s aprobací pro příslušné plemeno. V těchto případech musí mít klub 
vypracovaný vlastní bonitační řád, který musí v minimální podobě obsahovat podmínky, za jakých 
lze psa na bonitaci hlásit, s jakým výsledkem bonitace končí a orgány, k jakým se může majitel 
odvolat v případě, že s výsledkem nesouhlasí.  

7. Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince (vztahuje se i na spolumajitelství). 
8. Jedinci ve výhradním majetku občanů/rezidentů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU 

evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí, pokud řády klubu nestanoví jinak. 
9. Importovaní jedinci musí být před uchovněním řádně zapsáni v plemenných knihách ČMKU. 
10. Zahraniční chovné jedince s exportním průkazem původu vystaveném na majitele, který má 

zákonné bydliště v ČR, lze použít v chovu pouze po zápisu do rejstříku chovných jedinců. V případě 
importu již chovného jedince ze zahraničí a uznání zahraniční chovnosti českým klubem provede 
poradce chovu do průkazu původu daného jedince zápis „uznána zahraniční chovnost“, aby 
mohla být řádně provedena přeregistrace do rejstříku chovných jedinců ČMKU.  
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Čl. V 

Chovatel, majitel chovného jedince 

 

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě 
stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu 
původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný neprodejný doklad chovného psa 
nebo feny.  

2. Držitelem chovného jedince je buď chovatel, majitel nebo osoba pověřená majitelem péčí o 
daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo 
písemnou smlouvou, která se v případě chovných jedinců předkládá klubu a plemenné knize. 
Chovatelem je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU. 

3. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu 
a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena aktuální kopií originálu 
průkazu původu s vyznačenou změnou.   

4. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize 
úhyn chovného jedince.  

5. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána 
v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí 
chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. 

6.  Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na 
předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo 
darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se 
zápisem vrhu. 

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na 
chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena. 

8. V případě více vlastníků chovného jedince (1 a více spolumajitelů) musí být všichni spolumajitelé 
uvedeni v průkazu původu, jako první musí být v seznamu uvedena osoba mající ke psovi /feně 
právo podpisu, pokud smlouva mezi spolumajiteli neurčuje jinak.  Spolumajitelství se prokazuje 
smlouvou mezi spolumajiteli. Smlouva se předkládá chovatelskému klubu a plemenné knize. 

9. V případě spolumajitelství a převodu práva chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu 
chovatelský klub ve spolupráci s osobou, mající ke psovi/feně právo podpisu. V případě převodu 
práva/zapůjčení k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva o zapůjčení/převodu práva 
chovu. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému 
pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu daného plemene.  

10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění 
spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy o spolumajitelství, která 
určuje, kdo má právo chovu k danému jedinci, po jakou dobu a podepsaná všemi uvedenými 
spolumajiteli.  

11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo 
ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení chovného jedince, ve které je 
uveden držitel a doba, po kterou mu je chovný jedinec zapůjčen a případně kopií dokladu o 
chovnosti jedince, pokud je v dané zemi chovnost udělována. O využití v chovu rozhoduje 
chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince. V případě členství ve dvou nebo 
více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze po dohodě obou klubů - vrh by 
formálně měl být dokončen v  klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou 
jinak. 
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Čl. VI 
Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny) 

 
1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno 

jinak). 
2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak). 
3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován. 
4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje: 

- plemeno  

- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu 
(zápisů), 

- jméno feny a číslo jejího zápisu, 

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa, 

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny, 

- podpisy obou majitelů (držitelů), 

- místo a datum krytí, 

- podpis a klubové razítko poradce chovu (pokud klub neurčí jinak)  
5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, nutným k zápisu štěňat do 

plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při 
převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo 
originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí 
listy zavedeny. 
Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub. 

6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny nebo chovatel, na jehož 
CHS bude vrh zapsán v době krytí podle data uzavření smlouvy. 

 

 

Čl. VII 

Krytí 

 

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI nebo 
smluvních partnerů a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt 
pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů. 

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. 
3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba 

jsou povinni doprovázet fenu ke krytí. 
4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož 

i dopravu zpět, majitel feny. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj 
umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila 
třetí osobě. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu 
chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu. 

5. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) 
feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po 
takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů 
původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného 
krytí řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup 
následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců 
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jakož i všech narozených štěňat a nechat určit parentitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit 
k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.  

6. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele chovného 
psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu 
feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu. 

7. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit 
majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním 
majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného 
psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody. 

8. Po krytí vyplní a podepíší krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců, v případě převodu 
práva chovu chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán.   

9. .Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení 
dohody může být předmětem občansko-právního řízení. 

10. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří 
se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu 
s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem 
potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU 
(https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf). Podmínky pro 
inseminaci jsou stanoveny v samostatné směrnici 

11. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na 
jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak. 

12. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. 
13. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za 

krytí. 
14. Podmínky zahraničního krytí určují předpisy klubu. 
15. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. 
16. Jedince s exportním průkazem původu vystaveným na českého majitele/rezidenta lze použít k 

chovu pouze po zápisu do rejstříku chovných jedinců ČMKU (viz čl. IV, bod 8 a 9), neurčí-li klub jiný 
postup. 

17. Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít 
k chovu pouze po zápisu (příp. uchovněni) v zahraniční Plemenné knize daného státu. 

 

 

Čl. VIII 

Vrh 

 

1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí 
být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub. 

2. O narození štěňat je chovatel povinen podat v souladu s ustanoveními klubových normativ zprávu 
příslušnému poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje: 

- základní identifikační údaje, 

- datum krytí a vrhu,  

- počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat, 

- pohlaví, 

- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i 
držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných). 

3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci 
chovu do 75 dnů po krytí. 

https://www.cmku.cz/data/dokumenty/595_potvrzeni_inseminace.pdf
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4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. 
Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa. 

 

 

Čl. IX 

Průkaz původu psa 

 
1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na 

formuláři uznaném FCI, označeném logem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační. 
2. Průkaz původu musí obsahovat: 

a) nutné identifikační údaje o psu/feně: 

- plemeno 

- jméno a chovatelská stanice 

- pohlaví 

- číslo zápisu 

- datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu) 

- tetování/čipování 

- druh a barvu srsti 

- údaje o chovateli včetně adresy 

- podpis a razítko plemenné knihy 
b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg) 
c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů. 

3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí 
tohoto jedince. 

4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez 
zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, 
kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince by měla zahrnovat i cenu průkazu původu. 

5. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. 
(https://www.cmku.cz/data/dokumenty/147-zadost-o-duplikat-prukazu-puvodu.pdf) Za 
poškozený průkaz původu je možno vystavit Opis, za zcela zničený bez identifikačních údajů 
nebo ztracený průkaz původu se vystavuje Duplikát (viz. Článek XIII). 

6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště 
plemenné knihy ČMKU.  

7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci 
(plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a 
pověření pracovníci sekretariátu ČMKU), kromě zápisu jména a adresy majitele, který si 
provede majitel sám. Průkaz původu je platný v případě, že obsahuje podpisy: chovatele, 
pracovníka plemenné knihy a údaje o majiteli psa. Za správnost údajů uvedených v průkazu 
původu zodpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl. 

8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku 
tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba.  

9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se 
vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu 
původu. 

10. Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu 
nebo zapsalo import. 

11. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle 
průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na 
vyžádání průkaz původu majiteli vrácen. 
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Čl. X 
Zápisy štěňat do plemenné knihy 

 
1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy 

s chovatelským klubem. 
2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, ve které je sídlo chovatelské stanice/zákonné 

bydliště chovatele, který vrh zapisuje a v které se vrh narodil. Výjimku může povolit P ČMKU na 
základě dohody s příslušným členem FCI. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen/chovatele , kteří 
žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno 
nechat štěňata zapsat dle volby do FCI uznané plemenné knihy.      

3. Zápis štěňat je prováděn na základě vyplněné žádanky o přidělení zápisových čísel, nebo přihlášky 
vrhu k zápisu zaslaných na příslušné pracoviště plemenné knihy nejpozději do 4 týdnů věku štěňat. 
V případě nedodržení kynologických předpisů a rozhodnutí P ČMKU nevystaví plemenná kniha PP 
štěňatům, kterým již byla přidělena čísla zápisu. 

4. Podkladem pro vydání průkazů původů pro štěňata je výhradně platná přihláška  vrhu k zápisu 
štěňat (PZŠ) s originálním podpisem chovatele. Krycí list nebo přihláška vrhu musí být označeny 
podpisem/razítkem poradce chovu nebo klubem určené osoby a razítkem chovatelského klubu, 
který doporučuje zápis vrhu do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá 
příslušný chovatelský klub.  

5. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu podepsaný majitelem krycího psa a 
majitelem (držitelem) feny nebo chovatelem, na jehož CHS bude vrh zapsán. V případě 
zahraničního krytí i čitelná kopie průkazu původu krycího psa včetně dokladu o jeho chovnosti 
(pokud je v dané zemi vyžadována).   

6. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla 
do okamžiku žádosti o zápis odchována a vyznačeny případné úhyny oproti žádosti o přidělení 
zápisových čísel. Na přihlášce musí být potvrzeno identifikační označení štěňat. (způsob 
označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize 
nejpozději do 3 měsíců od data narození vrhu. 

7. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. V žádosti o přidělení čísel 
zápisu/přihlášce vrhu jsou uváděni nejdříve psi a pak feny.  

8. Jednotlivé vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské 
stanici je vedena zvláštní řada začínající písmenem „A“ 

9.  Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem Ch, které je samostatným písmenem 
české abecedy. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena Ch, Q, W, X, Y, a písmena 
s diakritikou) 

10.  Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí 
obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná 
extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních 
znamének.  

11. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. 

12. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka 
plemene/číslo zápisu (např. CMKU/zkratka plemene/číslo zápisu nebo ČLP/ zkratka plemene/číslo 
zápisu).    
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13.  V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo P ČMKU vyžádat určení 
parentity, a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazů původu. Náklady na odběr 
vzorku a vyšetření hradí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení 
se neprokázalo jako pravdivé. 

14. Ověření parentity je požadováno v případě hlášení vrhu k zápisu po třetím měsíci věku štěňat. Dále 
je možné ověření parentity požadovat i v dalších případech (např. nežádoucí krytí apod.). Náklady 
na vyšetření nese v těchto případech chovatel.  

15. V době ověřování parentity musí mít štěňata vydaná čísla zápisu a musí být identifikačně označena 
16. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné, či nevěrohodné podklady 

pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové. 

17. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní a pracovní tituly, zkoušky a 
zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince (viz směrnice o zápisech do PP 

18. V průkazu původu musí být uvedena skutečná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá 
standardu. Neodpovídá-li barva standardu, musí být PP označen jako NESTANDARDNÍ. Pokud chovatel 
nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která 
se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné 
pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí 
průkaz původu takových štěňat jako „NESTANDARDNÍ“.  

19. V odůvodněných případech může být průkaz původu označen jako „omezená registrace/limited 
registration“. Tato poznámka musí být rovněž uvedena v databázi plemenné knihy. Jedinec 
s omezenou registrací se může, mimo využití v chovu, zúčastnit všech kynologických aktivit (výstav, 
zkoušek atd), Omezená registrace = není povolen k chovu.  

20. O omezené registraci rozhoduje P ČMKU, a to u v České republice narozených a zapsaných jedinců 
nebo u jedinců do České republiky importovaných. P ČMKU je oprávněno omezenou registraci zrušit. 

21. Návrh na omezenou registraci může v odůvodněných případech podat: 

- orgán ČMKU (P ČMKU, DR ČMKU, Komise pro chov a zdraví ČMKU atd.) 

- chovatelský klub 

-  chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán, může požádat s přihláškou vrhu o zápis určitého 
štěněte s omezenou registrací. Chovatel si nemůže požádat o doplnění omezené registrace 
poté, co bylo vlastnictví psa převedeno na nového majitele 

- majitel psa/feny  

22. Označení omezená registrace může být využito např..: 

- u štěňat po rodičích vykazujících dědičné vady, k zamezení opakovaných krytí nebo úzké 
příbuzenské plemenitby 

- u psa, který trpí vážnými dědičnými vadami nebo funkčním postižením, a to na základě žádosti 
i bez žádosti majitele 

- u psa, který je homozygotní na vážnou dědičnou vadu s autozomálně recesivní nebo 
homozygotní/heterozygotní dědičností 

- na žádost chovatele/majitele, nebo i bez jejich žádosti, u psa s diskvalifikujícími vadami 
uvedenými ve standardu plemene, jako je diskvalifikující zbarvení srsti 
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23.  Bude-li pes s omezenou registrací využit k chovu, nemohou být jeho potomci zapsáni v 
plemenné knize žádného člena FCI ani smluvního partnera, s výjimkou případů, kdy omezená 
registrace byla zrušena národní kynologickou organizací, která omezenou registraci vystavila. 

 

Čl. XI 

Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy 

1. Pro každého psa zapsaného členem FCI nebo smluvním partnerem a poté exportovaného musí 
národní kynologická organizace, která jej naposledy registrovala, potvrdit převod vlastnictví 
nového majitele zapsáním jeho jména a adresy na exportní průkaz původu, nebo vystavením 
samostatného osvědčení o vlastnictví.  

2. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či 
smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: 
zkratka plemenné knihy / zkratka plemene / číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy 
rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci 
jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod. V případě, že jsou importovaní jedinci 
uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla 
ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy. 

3. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, musí být vydány v jednom z jazyků FCI (A,D,F,E) 
4. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na 

formuláře ČMKU. 
5. Nově do ČR dovezené plemeno dosud neuznané FCI může být do PK ČMKU viz. bod XII. zapsáno 

pouze za předpokladu, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí 
FCI. Je nutno doložit standard plemene vydaný členem/partnerem FCI v zemi původu plemene a 
kopii exportního průkazu původu vydaného členem/partnerem FCI. Přijetí plemene není 
nárokové. 

6. Na exportním rodokmenu musí být zanesena jednoznačná identifikace jedince (čip nebo tetování). 
Bez identifikace není možné zápis importu provést.  

 

Čl. XII 

Zápis do registru 

 
Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. Průkazy původu, vystavené pro všechny jedince 

zapsané do registru musí být výrazně odlišené od průkazu původu jedinců řádně zapsaných (FCI). 
Jsou vždy bez zkratky ČMKU/ČLP s vyznačením druhu registru, u N Reg bez znaku FCI. Při plemenné 
knize ČMKU existují 3 druhy registru:   

 
                                                  1. pomocný 
 2. zvláštní 
 3. národní  

 
1. Pomocný registr (P Reg) 
Do pomocného registru se zapisují: 

a) Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země 
není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.). 
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b) Jedinci bez průkazu původu.  
 

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1, a to pro všechna plemena. 
Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu. 

K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od dvou 
mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub 
majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní 
posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU. Zvíře může být 
posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce nebo 17. měsíce dle kohoutkové 
výšky jedince). 
Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU. 
Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační 
karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuálně barva 
a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též 
přílohu pro výstavy. 
Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném 
registru tímto způsobem: P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li 
znám. 
Chovatelský klub může požádat o označení registrační karty omezená registrace/limited 
registration viz čl. X, bod 19 

  
2.    Zvláštní registr (Z Reg) 
Do zvláštního registru se zapisují: 

a) Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg. 
b) Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného 

plemene. (např. azavak z Mali). V tomto případě jsou nutná dvě posouzení jako při zařazení do 
P Registru. 

c) Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 
kompletní generace.  

d) Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI. 
Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje průkaz původu se všemi běžnými 
identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.  
Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene 
způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda 
bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok 
narození, rok zařazení do chovu apod.). 

CACIB nebo Inter šampion nemůže být potvrzen FCI, pokud v 1. - 3. generaci průkazu původu je jedinec 
zapsaný v registru. 
U plemen zařazovaných do zvláštního registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními generacemi 
v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoli však dva jedinci v pomocném registru. 
 
 
3.   Národní registr (N Reg) 
Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy, které jsou ve šlechtění, tedy neuznané FCI (český 
horský pes, kudrnatý vícebarevný pes atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace. 
U plemen zařazovaných do národního registru se smějí spojovat i jedinci s nekompletními generacemi 
v průkazu původu, a to včetně pomocných registrů, nikoli však dva jedinci v pomocném registru. 
Pro jedince v národním registru je vystavován průkaz původu se všemi identifikačními údaji, 
nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. 
Průkaz původu je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“. 
Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem: 
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N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla 
zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok 
zařazení do chovu apod.). 

 
 

ČL. XIII 

Vydávání opisu a duplikátu průkazu původu 
 

1.          Vydávání Opisu a Duplikátu průkazu původu. Opis i Duplikát vydává ta plemenná 
kniha, která vystavila originál průkazu původu.  

2. Opis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního 
průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy 
poškozený či znehodnocený průkaz původu, ze kterého je patrné, o kterého jedince se jedná (číslo 
zápisu, čip, jméno). 

3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen, 
případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo 
zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní 
organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční 
majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém 
žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů.  

4. (https://www.cmku.cz/data/dokumenty/147-zadost-o-duplikat-prukazu-puvodu.pdf)  
5. Duplikát průkazu původu se vydává po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění žádosti na 

webových stránkách ČMKU. Dnem vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným.  
6. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300% 

od základní částky za vystavení duplikátu 
 

 
Čl. XIV 

Administrativa plemenných knih 

 
1. Povinná dokumentace PK:  

b) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál 
potvrzení o označení štěňat. 

c) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy. 
d) Kopie průkazu původu importovaných jedinců  
e) Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg  
f) Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1. 

 
2. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy 

z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.  
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Čl. XV 
Export 

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné 
knihy ČMKU označen:  

- razítkem EXPORT PEDIGREE 
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU 
- hologramem 
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka plemenné knihy 
- jménem a kompletní adresou nového majitele 
- datem vystavení exportního potvrzení 

2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo vývoz psů 
prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.  

3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince 
v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje 
do zahraničí.  

4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako 
předchozí majitel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná 
osoba. 

5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné 
uvést jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí. 

6. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu. 

 

Čl. XVI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze 

strany chovatele může P ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný 
název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do 
odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub.  

2. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení chovatele. Takoví jedinci nesmí být po 
dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na 
majitele či držitele.  

3. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze 
strany smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno 
poskytování chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do 
odvolání. Klub bude předem upozorněn a bude mu poskytnuta dostatečně dlouhá doba na 
odstranění problémů 

4.  Normativy jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení tohoto řádu a 
závazných právních předpisů.  

5. Zápisní řád mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU. 
 
 
Novela zápisního řádu schválena P ČMKU 18.3.2021 s platností od 1.4.2021 – usn. 79/03/21 
1.4.2021 - oprava chyby čl. XII/1 
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S platností od 1.února 2021   
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání  
Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel 
povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen 
závazný vzor "evidenčního listu vrhu" (viz příloha), vzor "převodního listu štěněte 
(viz příloha)" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se 
vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.  
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-
zch/ochrana-psu-a-kocek.html 
 

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání 
 

Byla schválena novela Zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a 4. 
prosince 2020 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Většina ustanovení by měla vstoupit 
v platnost 1. února 2021. V novele je několik novinek týkajících se psů. Následné povídání na 
některé z nich upozorňuje. Připomenout je ale třeba, že pouze soud může vykládat zákon a že 
ten, kdo chce znát přesné znění by si měl zákon ve Sbírce zákonů otevřít.  

Potěšitelné je, že se poprvé v zákoně objevuje definice množírny a že je vysloven zákaz 
prodeje psů na veřejných prostranstvích nebo v obchodech se zvířaty. Potěšitelné je také to, 
že se předpisy nevztahují jen na organizované chovatele nebo na chovatele, kteří mají na chov 
psů živnostenský list, jako tomu bylo doposud, ale že mají daleko širší platnost.   
Potěšitelné je i to, že dle zákona je chovatel povinen poskytnout nabyvateli informace o 
štěněti a také o tom, jak o něj pečovat. Podobný přístup není pro chovatele ČMKU nic nového, 
většina z nich jej dlouho uplatňuje v praxi.  
 

Menší radost chovatelům asi udělá zavádění evidenčních listů vrhů a štěňat. Podstatné 
asi je to, že se evidenční listy nikam neposílají, ale chovatel je musí po dobu 3 let pro případ 
kontroly uchovávat.  

 
Níže jsou uvedena ustanovení, týkající se psů.  
 
 V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře 

jiného chovatele. To neplatí, pokud se zvíře jednoho chovatele brání útoku zvířete jiného 
chovatele nebo pokud zvíře chovatele brání prostor určený k jeho chovu a dále v případě 
pasteveckých psů při ochraně hospodářských zvířat. Toto ustanovení se vztahuje na volně 
žijící zvíře, pouze pokud je chováno v zajetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zvíře chované 
v honitbě podle zákona o myslivosti a na loveckého dravce, pokud je používán podle zákona 
o myslivosti.“.   

 
 
Upraven byl  i  „§ 7a, Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování.  
(1) Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení, včetně 

bytu, ve kterém jsou chováni a rozmnožováni psi nebo kočky v nevhodných podmínkách, které 
způsobují jejich utrpení, a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich 
fyziologické, biologické nebo etologické potřeby (dále jen „množírna“). Množírnou se rozumí 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/dalsi-temata/zvirata-v-zch/ochrana-psu-a-kocek.html
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zařízení, včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele 
rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku. 

 
(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, 

a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti 
zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem 
dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování 
štěněte ve věku do 6 měsíců povinni 
a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let, 
b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis 
následné péče o ně a 
c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu štěňat 
s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve vztahu 
k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5. 

 
(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.  
 
(4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, 

a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti 
zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem 
dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni 
a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu štěňat, 
b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla čipů 
jednotlivých štěňat a 
c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození. 

 
(5) Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na 

svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje  
a) identifikační údaje chovatele,  
b) místo jejich chovu,  
c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo 
tetování,  
d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po 
7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a 
e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která 
byla provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.  

 
(6) Chovatel psa je povinen dodržovat tyto podmínky: 

a) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici; ostatním 
životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu, 
b) maximální počet vrhů u feny je 3 za období 24 měsíců a 
c) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. 

 
(7) Chovatel kočky je povinen dodržovat tyto podmínky: 

a) kočka kojí pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici; ostatním 
životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu, 
b) maximální počet vrhů u chovné kočky je 3 za období 24 měsíců, 
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c) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů. 
(8) Chovatel musí zajistit podmínky při chovu za účelem rozmnožování a minimální velikost 
prostor při rozmnožování psů nebo koček a dodržovat požadavky na provádění inseminace 
stanovené prováděcím právním předpisem. Sdružení právnických nebo fyzických osob, která 
se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci 
podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem 
zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, musí dodržovat 
požadavky na nejnižší a nejvyšší věk psů nebo koček při jejich rozmnožování stanovené 
prováděcím právním předpisem. 

 
(9) Požadavky na podmínky při chovu za účelem rozmnožování a požadavky na 

minimální velikost prostor při rozmnožování psů a koček, na provádění inseminace a na 
nejnižší a nejvyšší věk psů a koček při jejich rozmnožování stanoví ministerstvo prováděcím 
právním předpisem.“ 
 

„§ 7b, 
Prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli 

 
Je zakázán prodej nebo předání psa nebo kočky novému chovateli 

a)  na veřejném prostranství, s výjimkou prodeje nebo předání těchto zvířat v rámci 
veřejného vystoupení zvířat, nebo 

b)  na místech uvedených v § 13a odst. 5.“ 
 

S výše uvedeným souvisí také nově navrhované ustanovení § 13a odst. 5 zákona na 
ochranu zvířat, ze kterého citujeme: „(5) Je zakázán prodej psů, koček a primátů v obchodech 
se zvířaty.“ 
 

 
 

 


