Informace poradce chovu po výborové schůzi
konané 23.1.2016 v Praze
Vzhledem k blížícím se termínům bonitací v letošním roce a zejména s ohledem
k podnětům od chovatelů a členů klubu ohledně nových bonitačních karet jsem výboru
předložila návrh na zodpovězení často pokládaných otázek k tomuto tématu s návrhem
neprodleně na webových stránkách celou problematiku členské základně znovu osvětlit.
Problematika potřeb změn v bonitačních kartách vychází ze skutečnosti, že v posledních
obdobích se zvyšuje počet jedinců s odchylkami oproti standardu, zejména v ocasních a
nosních partiích.
Vzhledem k tomu, že v ČR existují dva kluby zastřešující plemeno Boston terrier, přičemž
oba kluby respektují uchovnění daných jedinců ať bonitací pořádanou jedním či druhým
klubem, musí být bonitační karta pro oba kluby shodná.
Schůzka poradců chovu obou klubů se uskutečnila dne 8.10.2015, změny v bonitačních
kartách odsouhlasené výbory obou klubů byly dány na vědomí členům klubu 28.10.2015
na klubovém webu a následně v klubovém zpravodaji.
První bonitace dle nové bonitační karty proběhla dne 28.11.2015.
Jenom pro přesnost uvádím, že v období mezi 28.10. a termínem bonitace mne nikdo
nekontaktoval s žádostí o poskytnutí jakékoliv informace, podobně nikdo z majitelů
bonitovaných jedinců nevznesl žádné připomínky ani nepodal odvolání ať už k výsledku
bonitace nebo k průběhu bonitace v daném termínu ani později k výboru klubu, jak
umožňuje bonitační řád.
Považuji za nutné připomenout, že bonitace je odbornou chovatelskou činností, která
slouží k zajištění zdravého a kvalitního chovného materiálu, zejména k získávání poznatků
o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených jedinců, jejich nedostatcích a
vadách ve srovnání se standardem plemene. Získané údaje na bonitacích se
zaznamenávají do bonitační karty. Posudky hodnocených psů slouží jako jeden z velmi
důležitých podkladů pro sestavování rodičovských párů. Majiteli zvířete slouží bonitační
karta jako vodítko k výběru potenciálního partnera pro své zvíře, jako odborný posudek
k tomu, aby chovatelé měli možnost vyvarovat se kumulování možných odchylek a vad
exteriéru v závislosti na zdraví zvířat.
Bonitační karta obsahuje identifikaci daného jedince (tetování nebo mikročip), datum
nerození, zápisové číslo, jméno majitele.
Bonitační karta je sestavena jako velmi podrobný popis bonitovaného jedince a to nejen
exteriéru ale i povahy. V bonitační kartě jsou uvedeny i možné odchylky a vady, pro
usnadnění zaznamenání jednotlivých odchylek od platného standardu.
Posuzovatel na základě podrobného popisu uzná, zda daný bonitovaný jedinec bude či
nebude zařazen do chovu.

Rozhodčí má plné právo bonitaci odložit, nebo uznat jedince chovného podmínečně. Může
dojít ke spornému okamžiku, kdy rozhodčí nemá možnost odborného posouzení (např. –
chybějící zuby, vady páteře, pately, hluchota, brachycefalický syndrom, příliš úzké nosní
dírky, nehmatný ocas atd.) - v tomto případě má právo požadovat po majiteli odborné
vyšetření veterinárním lékařem a doložení materiálů.
Chovatelský klub garantuje řízený chov a jedná zcela ve smyslu zápisního řádu ČMKU.
Bonitace probíhá dle bonitačního řádu našeho klubu, změny týkající se chovatelských
podmínek a změn týkající se krycích listů a bonitační karty jsou zcela v kompetenci výboru
klubu.

