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Podmínky zařazení českého horského psa do chovu 
 

Pes nebo fena mohou být zařazeni do chovu na základě úspěšného současného splnění: 

- účast na speciální, nebo klubové výstavě pořádané klubem ČHP 

- bonitace 

- vyhodnocení DKK  

Minimální věk psa/feny pro zhotovení rentgenu potřebného pro vyhodnocení DKK je 

ukončených 17 měsíců. 

 

Z chovu jsou vyloučeni jedinci: 

- s DKK 4/4, x/4, 4/x, 3/3, x/3 a 3/x 

- dále jedinci agresivní a kousaví z bázlivosti,  

- kryptorchidi,  

- jedinci s jiným než nůžkovým, klešťovým, nebo těsným nůžkovým  skusem, 

- výrazně chudozubí (chybí více než 3 zuby),  

- s barvou nosní houby jinou než černou,   

- jedinci se žlutýma očima 

- krátkosrstí  

- celí bílí bez barevných znaků,   

- s barevnou hlavou bez znaku na těle, pokud nesplní typický vzhled Č|HP, 

plnochrupost, výsledek na DKK bude jiný než A/A a B/B, nebo A/B, B/A 

- celobarevní bez přerušeného pláště, pouze bílé břicho a tlapky, pokud 

nesplní typický vzhled ČHP, plnochrupost a výsledek na DKK bude jiný 

než A/A a B/B, nebo A/B, B/A 

- jedinci, kteří nemají obě oči umístěny v barevné skvrně 

- vzhledu netypického pro ČHP 

- jedinci s netypickou hlavou 

- jedinci s jakýmkoliv anatomickým znetvořením nebo se známkami oslabeného 

zdraví   

- se slabou kostrou 

- jedinci, kteří nesplňují minimální kohoutkovou výšku  nebo doporučenou 

maximální výšku překračují o více jak 2 cm 

 

Jedinci s DKK 3/3, x/3 a 3/x, kteří jsou již v chovu zařazeni,  mohou být v chovu využiti 

pouze ve spojení s partnery s DKK max. 1/1. 

 

Pokud jedinci chybí více než 2 zuby, smí dojít ke krytí jen s plnochrupým partnerem. 
 

Jedince vedené na pomocném registru lze krýt jen s partnery s úplným rodokmenem. 
 

Žíhané jedince lze krýt pouze s černobílými partnery. 
 

Ve sporných případech rozhoduje výbor KČHP s přihlédnutím k doporučení poradce chovu. 

 

Tyto Podmínky zařazení ČHP do chovu byly schváleny členskou schůzí klubu dne 12.9.2021 

s okamžitou platností. Případné dodatky nebo změny podléhají schválení členskou schůzí.  

 

 


