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    KLUB CHOVATELŮ BICHON A POIL FRISÉ, z.s. 
 
„PŘÍLOHA“  PŘIHLÁŠKY K ZÁPISU ŠTĚŇAT 
  slouží pro potřeby HPCH zároveň jako  
 

  KONTROLA VRHU 
  Pro bonitované jedince s podmínkou 
  Pro feny nad 8 let věku 

 
 
chovatel/ka:  

adresa:  

otec štěňat: 
ČMKU/ 

úplné jméno a CHS: 
číslo zápisu: BF/ 

matka štěňat: 
ČMKU/ 
 

úplné jméno a CHS: 
číslo zápisu: BF/ 

chov. stanice:  vrh písmeno:  

krycí list č.:  stáří štěňat:  dnů 

člen KCHBPF: ano  ne   

Vytiskněte si kompletní tiskopis a nechte potvrdit veterinárním lékařem při první kontrole zdravotního stavu při čipování a vakcinaci. 

 
Kontrola zdravotního stavu: 

Vyjádření HPCH / veterinárního lékaře ke kontrole zdravotního stavu štěňat: 

V případě zjištěných zdravotních nedostatků, dědičných a genetických vad (např. fontanely, rozštěpy, kýly apod.) 
uvést konkrétní štěně a jeho číslo zápisu. U fen nad 8let věku včetně kontroly zdravotního stavu matky štěňat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Může Vám posloužit i jako doklad aktuálního zdravotního stavu štěňat těsně před jejich odběrem pro případ pozdějších sporů s novým majitelem. 

 

datum:  

veterinární lékař 

razítko a podpis: 

 

 

datum:  

HPCH 

razítko a podpis: 

 

 



Stránka 2 z 3 

 

Hodnocení štěňat z hlediska standardu plemene: 

 
Provádí:  

a) chovatel samokontrolou 

b) poradce chovu na základě pozvání chovatele nebo z rozhodnutí HPCH (náklady hradí chovatel) 

c) veterinární lékař na základě pozvání chovatele nebo z rozhodnutí HPCH (náklady hradí chovatel) 

 

tetovací číslo       

jméno        

pes/fena       

hmotnost 
velikost       

celkový vzhled 
proporce 

 

      

povaha 
temperament 

      

uzavř.fontanela       

pigmentace: 
očí tlamy nosu 
tlapek  

      

čelisti / skus       

řezáky d.i. 6/6 d.i. 
 

d.i. 
 

d.i. 
 

d.i. 
 

d.i. 
 

d.i. 
 

špičáky d.c.2/2 d.c. d.c. d.c. d.c. d.c. d.c. 

tvar očí       

postavení uší       

krk       

trup   
 

      

hrudník       

ocas  nasazení 
a nesení 

      

hrudní konč.       

pánevní konč. 
úhlení  

      

paspárky       

pohyb       

varlata u psů 
pravidelné struky 
a počet u feny 

      

barva a kvalita 
srsti, případné 
odchylky 

      

Poznámka:  
barva kůže a 
drápků, a jiné... 

      

 

kontrolu provedl:  dne:  

 
Prohlášení chovatele: 

Prohlašuji, že jsem všechny údaje na přihlášce k zápisu štěňat a v příloze přihlášky k zápisu štěňat uvedl 
správně. U uvedených štěňat je dodrženo vakcinační schéma, štěňata jsou řádně odčervena a odhmyzena. 
Zároveň potvrzuji, že jsou ve výborném výživném stavu, bez genetických, dědičných vad nebo vylučujících vad z 
hlediska standardu plemene, mimo výše uvedené. Garantuji identitu a dodržení plemenných znaků štěňat. 

                                                                                                                     

V   dne podpis chovatele podpis poradce chovu 

    

Vytiskněte si kompletní tiskopis a nechte potvrdit HPCH, popř. veterinárním lékařem při první kontrole zdravotního stavu při čipování a vakcinaci. 
Může Vám posloužit i jako doklad aktuálního zdravotního stavu štěňat těsně před jejich odběrem pro případ pozdějších sporů s novým majitelem. 
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POMŮCKA PRO CHOVATELE K  VYPLNĚNÍ FOMULÁŘE PRO KONTROLU VRHU PŘI  SAMOKONTROLE 
 
                                    STANDARD  02.09.2016                    ODCHYLKY OD STANDARDU    VYLUČUJÍCÍ VADY 
 

celkový vzhled 
proporce 

 

Veselý psík s živým pohybem, kadeřavou srstí, hrdý, 
delší než vyšší, s překlopeným ocasem. 

 

 
Špičatá tlama. 
Šikmo položené oči. 

Velikost mimo 
toleranci.  
Kvadratický rámec. 
Známky nanismu*  

povaha 
temperament 

Velmi přátelský, přizpůsobivý  společenský pes, 
velmi oddaný svému majiteli. 

Pes s malým sebevědomím Agresivita, přehnaná 
bázlivost 

uzavř.fontanela Ve věku 8 týdnů téměř úplně uzavřena. Max  0,5cm Více než 0,5 cm – zapište velikost  

pigmentace: 
očí tlamy nosu 
tlapek  

Oči a nosní houba tvoří rovnostranný trojúhelník 
černých bodů. Černé polštářky a preferují se černé 
drápky. 
 
 
 
 

Ztráta pigmentu nosu, tlamy, očních 
víček, růžové  nebo částečně 
neprobarvené pysky a polštářky tlapek. 

Úplná ztráta 
pigmentu nosní 
houby, okrajů pysků 
a očních víček. 

čelisti / skus Nůžkový skus  Klešťový skus přípustný. Předkus či podkus 

řezáky d.i. 6/6 d.i.           6/6 
 

Odchylka je považována za nestandard a  je vylučující vadou 

špičáky d.c.2/2 d.c.          2/2 
 

Odchylka je považována za nestandard a  je vylučující vadou 

tvar a barva očí 
Velmi tmavé, kulaté, nevypouklé, není patrné bělmo.  
Tvoří rovnostranný trojúhelník s nosem. 

 
Světlé, viditelné bělmo i když se pes dívá 
rovně před sebe. Srst pod očima by 
neměla nést stopy slz. 

 
Malé, mandlového 
tvaru, vystupující,  
příliš světlé či modré. 

postavení uší 
Svislé, pohyblivé, nasazené nad očima, dosahují 
minimálně ke koutkům a maximálně do poloviny 
tlamy. 

 
Nepravidelně nasazené, odstáté. 

Vztyčené. 

krk Dlouhý, nesený vysoko a hrdě. Cca 1/3 délky těla. 
 
Krátký, nízko nesený. 

 

trup   
 

Horní linie rovná, s velmi málo skloněnou zádí. 
Dolní linie lehce stoupá k břichu 

 
Hřbet klenutý či prohnutý 

 

hrudník Prostorný a hluboký, poměrně dlouhý. Málo vyvinutý, a náhle zakončená žebra.  

ocas  nasazení a 
nesení 

Nasazený středně vysoko a elegantně překlopený 
v úrovni páteře. Nesmí se stříhat a srst spadá na 
hřbet. 

 
Stočený, zkroucený, kolmo vztyčený, 
v pohybu svěšený. 

Konec prutu se 
dotýká hřbetu. Nesmí 
se stříhat. 

hrudní konč. 
Zepředu rovné, středně silné kostry. Lokty přiložené 
k hrudníku 

 
Volné lokty, vbočené či vybočené tlapky, 

 

pánevní konč. 
úhlení  

Zezadu navzájem rovnoběžné, kolmé, dobře 
zaúhlené, svalnaté. Široká pánev 

 
Vbočená nebo vybočená kolena či tlapky. 
Nedostatečné zaúhlení. 

 

paspárky Nárty suché Bez pátých prstů – paspárků.  

pohyb 
Rychlý, prostorný, volný, paralelní od pánevních 
končetin. Hlava vysoko nesená, ocas přetočený nad 
hřbetem. 

Krátký, bez posunu od pánevních 
končetin, mimochodný. 

 

varlata u psů 
pravidelné struky 
a počet u feny 

Samci musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá 
varlata, plně sestouplá v šourku. 
Samice 10 pravidelně spárovaných struků. 

 
Samice s nepravidelně rozmístěnými 
struky. 

Monokryptorchismus, 
kryptorchismus. 

barva a kvalita 
srsti, případné 
odchylky 

Čistě bílá, do 12 měs. Může být krémová, na 10% 
povrchu těla. Srst bohatá, měkká a hustá podsada, 
pesíky tvoří volné, spirálovité kadeře. 

Zabarvená s výjimkou psů do 12 měs. 
Nedostatečně načechraná, vadně 
kadeřavá, otevřená, ploše přilehlá, 
provazcovitá, vlněná či hrubá. 

Jiné než bílé 
zbarvení nad 12 
měs. Úplná ztráta 
kadeřavosti. 

Poznámka např.:  
barva kůže a 
drápků, a jiné... 

 

 Každý jedinec jasně 
vykazující psychické 
a fyzické abnormality 
by měl být 
diskvalifikován 

*Nanismus (nanizmus) by šlo označit jako trpaslictví. Jde o abnormálně malý tělesný vzrůst, který může být způsoben více faktory. Příčinou 
nanismu je obvykle nedostatečná produkce růstového hormonu (somatotropní hormon – STH) v podvěsku mozkovém (hypofýze). Nanismus je 
patrný už v raném věku. Novorozenec má normální velikost, ale postupně začne v růstu zaostávat za svými vrstevníky.  
 

Dodatek STANDARDU 02.09.2016 : 
Stříhání srsti je přípustné. 
Hlava:  Uši, brada a knír se zkracují a tvarují tak, aby daly hlavě okrouhlý či zvonovitý tvar. 
Tělo: S cílem dát tělu dojem elegance a štíhlosti se zkracuje srst na bedrech a ve slabinách ( ale ne méně než 3cm). 
Spodní strana břicha zůstává pokrytá srstí. 
Končetiny a tlapky: Válcovitý vzhled. 
Ocas : Nesmí být stříhán. 
Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti v chovu. 


