
Bonitační řád KPaCHP, z.s. 

Bonitační řád je vypracován v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, jehož 

ustanovení plně respektuje a řídí se jimi a Zápisním řádem KPaCHP, z.s.  

Minimální věk pro bonitaci je u toy, trpasličích a středních pudlů 15 měsíců, u velkých pudlů 

je 18 měsíců.  

O zařazení do chovu rozhoduje bonitační komise složená z posuzovatele a min. 1 člena 

chovatelského kolegia (OPCH, HPCH). Proti rozhodnutí komise má majitel možnost se 

odvolat k předsednictvu KPaCHP, z.s.  

I. Bonitace psů pro zařazení do chovu  

Rámcové měření psů - kohoutková výška, šikmá délka trupu  

Hlava - chrup, skus, oko - tvar a barva, ucho - nasazení, délka boltce, popis hlavy  

Trup - krk, hřbetní linie, hrudník, ocas - nasazení a nesení, psi varlata  

Končetiny - postoj, úhlení, tlapky, nadprstí, pohyb  

Pigmentace - zbarvení nosu, pysků, kůže, drápů  

Povaha - agresivní jedinci jsou z chovu vyloučeni  

Vady v typu a anatomii, chybějící zuby  

Způsobilost k chovu - chovný, chovný s omezením, nechovný  

Posudek je podrobně zpracován v bonitační kartě psa. Zbonitovaný jedinec (pes) musí 

být následně zaregistrován u ČMKJ – paní Zuzana Velichová, Lešanská 1176/2a, 141 00 

Praha 4 Chodov. Zasílá se originál rodokmenu a bonitační karty (doporučeně).  

II. Pudl toy  

Do chovu je zařazen zdravý jedinec odpovídající rázu dle článku I. Povinné je 

oftalmologické vyšetření (dědičné oční vady), PL (vyšetření pately) a genetický test na 

prcd-PRA k datu bonitace. Kohoutová výška 24cm (tolerance minus 1cm) - 28 cm, ideální 

výška 25 cm. Nedoporučuje se zařadit do chovu TOY feny nedosahující minimální váhy 

2,50 kg, aby se předešlo přílišné miniaturizaci plemene a tím "týrání chovem ".U psa toto 

omezení neplatí. Musí však vykazovat výrazné znaky plemene a kondici s odpovídajícími 

předpoklady k chovu.  

III. Pudl trpasličí  

Do chovu je zařazen zdravý jedinec odpovídající rázu dle článku I. Povinné je 

oftalmologické vyšetření (dědičné oční vady), PL (vyšetření pately) a genetický test na 

prcd-PRA k datu bonitace. Kohoutová výška nad 28 cm do 35 cm.  

 

 



IV. Pudl střední  

Do chovu je zařazen zdravý jedinec odpovídající rázu dle článku I. Povinné je 

oftalmologické vyšetření (dědičné oční vady), PL (vyšetření pately) a genetický test na 

prcd-PRA k datu bonitace. Kohoutková výška nad 35 cm do 45 cm.  

V. Pudl velký  

Do chovu je zařazen zdravý jedinec odpovídající rázu dle článku I. Povinné je 

oftalmologické vyšetření (dědičné oční vady), DKK (kyčle), vyšetření DLK (lokty) a OCD 

(ramena) k datu bonitace. Kohoutková výška nad 45 cm do 62 cm. 

Doporučená jsou ještě tato genetická vyšetření, která budou následně u jednoho z 

navrženého páru nutná, pro vystavení krycího listu: prcd-PRA, rcd4, degenerativní 

myelopatie, neonatální encefalopatie a von Willebrand 1 ( 7437G>A – na požádání 

Tilia, automaticky Genomia). Dále je doporučené kardiologické vyšetření na vrozené 

srdeční vady - u specialisty kardiologa. 

 

UPOZORNĚNÍ:  Oftalmologické vyšetření platí jeden rok, je třeba s tím počítat i v žádosti o 
vystavení krycího listu. 

 

 


