
Podmínky chovnosti – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 

 

Pro zařazení do chovu na Slovensku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Rodokmen  

- Absolvování klubové nebo speciální výstavy minimálně ve třídě mladých a jedné výstavy vyššího typu 

organizované pod záštitou SKJ s ohodnocením jedince známkou min. velmi dobrá 

- Minimální věk psa/feny pro zařazení do chovu je 18 měsíců 

- DKK a DLK vykonaný a vyhodnocený veterinárním lékařem ze seznamu certifikovaných posuzovatelů DKK a DLK 

Slovenské komory veterinárních lékařů. Minimální věk pro vykonání rentgenového vyšetření DKK a DLK je 18 

měsíců.  

- Výsledek rentgenu DKK nesmí být horší než „C“. Jedinec, který má výsledek „C“ musí být použitý pouze na jedince, 

který má výsledek DKK „A“ (A/A).  Výsledek rentgenu DLK nesmí být horší než „1“. Jedinec, který má výsledek „1“ 

musí být použitý pouze na jedince, který má výsledek DLK „0“ (0/0).  

- Vyšetření činnosti štítné žlázy – stanovení hodnoty celkového T4, canine TSH a cholesterolu v některé 

z akreditovaných veterinárních laboratořích. Laboratorní protokol s výsledkem těchto parametrů majitel jedince 

zasílá poradkyni chovu. Minimální věk pro vyšetření činnosti štítné žlázy je 18 měsíců. Při každém použití už i 

chovného jedince v chovu nesmí být výsledek vyšetření starší jednoho roku od jeho vykonání, tudíž vyšetření  

činnosti štítné žlázy je platné jeden rok od jeho vykonání.  

- Potvrzení veterinárního lékaře, že jedinec na základě výsledků vyšetření celkového T4, canine TSH a cholesterolu 

netrpí hypotyreózou.  

- Absolvování bonitace s výsledkem chovný 

- Jedinec se stává chovným až po přeregistraci na plemenné knize 

- Chovnost fen končí po dovršení 8. roku, u psa není chovnost omezená věkem  

 

 

Podmínky chovnosti – POLSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Polsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Rodokmen  

- U feny je potřeba – absolvování minimálně 3 výstav se známkou min. Velmi dobrá, minimálně jedna ze tří výstav 

musí být mezinárodní nebo klubová, ostatní výstavní ocenění stačí z výstav národních. 

- U psa je potřeba – absolvování minimálně 3 výstav se známkou Výborná, minimálně jedna ze tří výstav musí být 

mezinárodní nebo klubová, ostatní výstavní ocenění stačí z výstav národních.   

- Jedinec se stává chovným až po přeregistraci na plemenné knize 

 

 

 

 



Podmínky chovnosti – RAKOUSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Rakousku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Rodokmen  

- DKK je přípustné pouze s výsledkem „A“ nebo „B“. 

- PRA – vyšetření očí s výsledkem NEGATIVNÍ  

- Absolvování minimálně dvou výstav s výsledkem min. Velmi dobrý 

- Jedinec se stává chovným po dovršení jednoho roku 

- Pes může krýt maximálně tři feny v jednom kalendářním roce 

- Chovatel může na feně odchovat maximálně pět vrhů 

- Fena může mít jeden vrh v jednom kalendářním roce 

- Jedinec se stává chovným až po přeregistraci na plemenné knize  

- Nového chovatele vždy jede zkontrolovat vedení klubu, aby určil, zda má správné zázemí pro chov psů. 

- Všichni noví chovatelé musí absolvovat kurz „škola chovu psů“, kde poté skládají zkoušku z genetiky.  

 

 

Podmínky chovnosti – ITÁLIE 

 

Pro zařazení do chovu v Itálii musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit pouze průkaz původu 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným   

 

 

Podmínky chovnosti – MAĎARSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Maďarsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit pouze průkaz původu 

- Fena/pes se musí zúčastnit výstavy, kde probíhá takzvaná „bonitace“, kde rozhodčí pro plemeno Tibetská doga 

napíše posudek jedinci, který se uchází o zařazení do chovu 

- Povinností chovatele je členství v MMTE/MMKE (Maďarský klub) 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným   

 

.  



 

Podmínky chovnosti – FRANCIE 

 

Pro zařazení do chovu ve Francii musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit pouze průkaz původu 

- Fena/pes musí dovršit stáří 15 měsíců, aby se mohl zúčastnit bonitace 

- Fena/pes se musí zúčastnit výstavy, kde probíhá takzvaná „bonitace“, kde rozhodčí pro plemeno Tibetská doga 

napíše posudek jedinci, který se uchází o zařazení do chovu 

- Ve věku 18 měsíců musí fena/pes podstoupit rentgen kyčlí a loktů  

- Výsledek DKK a DLK posoudí vždy specialista, kterého má klub nasmlouvaného 

- Výsledky DKK a DLK jsou přípustné pouze „A“, „B“, „C“ 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným   

 

 

Podmínky chovnosti – CHORVATSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Chorvatsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit pouze průkaz původu 

- Fena/pes musí dovršit stáří 15 měsíců, aby se mohl zúčastnit bonitace 

- Fena/pes se musí zúčastnit výstavy, kde probíhá takzvaná „bonitace“, kde rozhodčí pro plemeno Tibetská doga 

napíše posudek jedinci, který se uchází o zařazení do chovu 

- Fena musí mít výstavní hodnocení se známkou minimálně Velmi dobrá, pes musí mít výstavní hodnocení se 

známkou Výborná 

- Výsledky DKK jsou přípustné pouze „A“, „B“, „C“, „D“ 

- Chovnost fen končí po dovršení 8. roku, u psa není chovnost omezená věkem  

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným   

- V únoru přišel v Chorvatsku v platnost nový zákon, který udává kontroly prostředí u jednotlivých majitelů - 

chovatelů fen, zda je prostředí vyhovující pro chov psů.  

 

Podmínky chovnosti – PORTUGALSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Portugalsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit pouze průkaz původu 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným   

 



Podmínky chovnosti – RUSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Rusku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit pouze průkaz původu 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným 

- Před krytím se musí fena/pes zúčastnit minimálně jedné výstavy 

 

 

Podmínky chovnosti – ESTONSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Estonsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit průkaz původu 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen kyčlí a loktů s jakýmkoliv výsledkem 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření očí s jakýmkoliv výsledkem 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným 

- Před krytím se musí fena/pes zúčastnit minimálně dvou výstav se známkou Výborná 

 

 

Podmínky chovnosti – ŠVÉDSKO 

 

Pro zařazení do chovu ve Švédsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit průkaz původu 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen kyčlí s výsledkem A, B nebo nejhůře C  

- Klub doporučuje, nikoliv nařizuje rentgen loktů 

- Klub doporučuje, nikoliv nařizuje vyšetření očí  

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným 

 

 

 

 

 



Podmínky chovnosti – HOLANDSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Holandsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit průkaz původu 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen kyčlí s výsledkem A, B nebo nejhůře C 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen loktů s výsledkem nejhůře D 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření očí (PRA, katarakta, entropium, ektropium) 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření sluchu  

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření štítné žlázy 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření DNA 

- Importovaní jedinci musí být testování na infekci Bruccela canis 

- Fena/pes se musí zúčastnit dvou výstav se známkou min. Velmi dobrá 

- Fena nesmí být nakryta svým otcem, bratrem, dědečkem, synem nebo vnukem 

- Fena může být poprvé nakrytá nejpozději do dovršení věku 72 měsíců (6 let) 

- Fena může mít štěňata pouze do věku 8 let 

- Krytí dvou jedinců se může opakovat pouze jednou, tzn. Stejná rodičovská kombinace je povolena pouze dvakrát 

- Minimální věk psa je 14 měsíců v den krytí 

- Pes může nakrýt během jednoho kalendářního roku max. 2 feny, krýt může do 8 let věku. Jako úspěšné krytí se 

počítá i jedno narozené štěně, inseminace se také počítá jako krytí 

- U zahraničního krytí platí stejná pravidla zdravotních vyšetření pro krycího psa jako pro psa žijícího a uchovněného 

v Holandsku 

- Fena může být nakryta nejdříve ve věku 18 měsíců 

- Fena může mít max. 4 vrhy za život 

- Fena může mít vrh 1x za kalendářní rok 

 

 

Podmínky chovnosti – BELGIE 

 

Pro zařazení do chovu v Belgii musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- V Belgii neexistují žádná specifická pravidla pro chovnost jedince 

- Belgie ale má 3 kategorie pro vydávání rodokmenů 

- 1| nejnižší – přiřazení čísla 1, pokud oba dva rodiče mají FCI rodokmen a DNA profil  

2| střední – přiřazení čísla 2, pokud oba dva rodiče mají FCI rodokmen, DNA profil, rentgen kyčlí vyhotovený 

nejdříve v 18 měsících věku jedince s výsledkem A, B nejhůře C a dostane od rozhodčího posudek o tom, že 

jedinec odpovídá standardu FCI se známkou nejhůře „dobrá“ 

3| nejvyšší – přiřazení čísla 3, pokud jedinec splňuje veškeré podmínky pro kategorii č. 1 a 2 + splněn šampionát  

- Fena/pes musí být registrováni na plemenné knize v Belgii (St. Hubert – naše ČMKU) 

 

 

 

 

 



Podmínky chovnosti – NĚMECKO 

 

Pro zařazení do chovu v Německu musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit rodokmen 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen kyčlí s výsledkem A, B nebo nejhůře C 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření očí s negativním výsledkem 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření patelly s negativním výsledkem (Patella: v nornské oblasti) 

- Fena/pes musí udělat povahový test 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným 

 

Podmínky chovnosti – SLOVINSKO 

 

Pro zařazení do chovu ve Slovinsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit rodokmen 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen kyčlí (dle schématu FCI) 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření očí s negativním výsledkem (certifikace by neměla být starší než jeden rok) 

- Fena/pes může podstoupit rentgen loktů ale toto vyšetření je pouze volitelné pro majitele uchovňovaného jedince 

- Fena/pes může podstoupit vyšetření štítné žlázy ale toto vyšetření je pouze volitelné pro majitele uchovňovaného 

jedince 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným 

 

 

Podmínky chovnosti – USA 

 

Pro zařazení do chovu v USA musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit pouze průkaz původu 

- Ostatní vyšetření jsou pouze doporučená nikoliv nařízená  

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným   

 

 

 

 

 



Podmínky chovnosti – FINSKO 

 

Pro zařazení do chovu ve Finsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit průkaz původu 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen kyčlí nejdříve v 18 měsících s výsledkem A, B, C nebo nejhůře D 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen loktů nejdříve v 18 měsících s výsledkem 0, 1 nebo nejhůře 2 

- Fena/pes musí podstoupit vyšetření očí, vyšetření nesmí být starší 24 měsíců, jedinec může podstoupit vyšetření 

očí nejdříve ve věku 12 měsíců 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným 

 

 

Podmínky chovnosti – LOTYŠSKO 

 

Pro zařazení do chovu v Lotyšsku musí pes/fena splňovat tyto podmínky: 

- Fena/pes musí vlastnit průkaz původu 

- Fena/pes musí podstoupit povahový test 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen kyčlí a loktů nejdříve v 18 měsících  

- Feny musí podstoupit rentgen kyčlí s výsledkem A, B, C nebo nejhůře D 

- Fena/pes musí podstoupit rentgen loktů s výsledkem 0, 1, nebo nejhůře 2 

- Psi musí podstoupit rentgen kyčlí s výsledkem A, B nebo nejhůře C 

- Pokud má fena výsledek DKK D, krycí pes musí mít výsledek A nebo B  

- Pokud má jedinec výsledek DLK 2, protějšek musí mít výsledek DLK 0 nebo 1 

- Fena se musí zúčastnit nejméně dvou výstav a to s ohodnocením min. 1x Výborná, 1x Velmi dobrá 

- Pes se musí zúčastnit nejméně dvou výstav a to s ohodnocením min. 2x Výborná  

- Pokud fena/pes nemají rodokmen s 3 generacemi, musí mít ocenění z výstavy 2x Výborná a k tomu certifikát 

kvality a při krytí musí mít protějšek plný rodokmen 

- Po přeregistraci na plemenné knize se jedinec stává chovným 

 

 


