Sdružení chovatelů ušlechtilých koček v Čechách - Bohemians Edelkatze, e. V.

CH O V A T E L S K Ý Ř Á D
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ÚVOD
Bohemians Edelkatze, e. V., sdruţuje chovatele ušlechtilých koček různých plemen.
Bohemians Edelkatze, e. V., má ve vedení sdruţení svého prezidenta, viceprezidenta, jednatele,
pokladníka a plemennou knihu.
V případě, ţe v jednotlivých regionech Čech vzniknou větší skupiny chovatelů, mohou si tyto vybrat
mezi sebou zkušeného "konzultanta chovu", který se potom stane automaticky členem hlavního
chovatelského výboru. Tento konzultant chovu by měl pomoci řešit chovatelské otázky ve svém
regionu. Kaţdý člen je za svou chovatelskou činnost zodpovědný hlavnímu chovatelskému výboru.
Členem sdruţení můţe být chovatel ušlechtilých koček starší 15 let, mladí chovatelé, kteří nedosáhli
věku 15 let budou mít ručitele staršího 18 let.
Nedílnou součástí tohoto CHŘ je Řád Bohemians Edelkatze, e. V. na ochranu koček při chovu.
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Veškeré tiskopisy Sdružení jsou k dispozici ke stažení v rubrice FORMULÁŘE
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I. Chovatelská pravidla
Kaţdý člen Sdruţení je povinen zajistit pro svoje kočky optimální podmínky k ţivotu. Chovné kočky a
chovní kocouři nesmí být trvale isolováni od lidí a trvale umísťováni v klecích a voliérách. Od členů
Sdruţení se očekává, ţe se vystříhají veškerého rozmnoţování, které nevede k zušlechťování rasy.
Je zakázáno odchovávat koťata bez PP, viz. kap. VIII. Prodej koťat. Cílem kaţdého chovatele by mělo
být vychovávat co nejlepší zdravé jedince.

II. Plemenitba
Kříţení ras mezi sebou je moţno provést na základě povolení chovatelského výboru. Chovatel je
povinen po narození koťat spolu s povolením chovatelského výboru zaslat plemenné knize hlášení o
těchto narozených koťatech. Potomstvo vzniklé z kříţení ras, bude vedeno zvlášť v Experimentální
plemenné knize sdruţení a bude označováno na rodokmenu předtiskem EXP. do 3. generace. Přímou
příbuzenskou plemenitbu (PPP) mezi rodiči a dětmi (t. j. otec x dcera, syn x matka) a přímými
sourozenci (t. j. bratr x sestra z jednoho vrhu i vrhů s rozdílným datem narození) se povoluje na
základě písemné ţádosti před uskutečněním krytí . O povolení se vţdy ţádá jen na jeden konkrétní
vrh na PK BOEC, e. V. se zdůvodněním ţádosti. Pokud je ţádost schválena musí být potomci
zkontrolováni veterinářem nebo posouzeni na výstavě, kvůli zjištění, zda potomci z tohoto spojení
nenesou znaky genetických a vývojových vad. Posudek veterináře nebo posudek z výstavy, je nutné
zaslat na PK BOEC, e. V. Přímá příbuzenská plemenitba bude povolena pouze vysoce kvalitním
jedincům a tam, kde se bude jednat, např. o vyšlechtění nové barvy, zlepšení typu, apod.
U bílých jedinců všech plemen, musí být doloţen veterinární atest o tom, ţe zvíře není hluché!
Všeobecně se doporučuje pouţít k chovu zvířata, která alespoň na jedné výstavě obdrţela známku
výborná u kočky ve věku od 3 měsíců stáří a u kocourů od 6 měsíců stáří věku.

III. Chovatelská stanice
Chovatelská stanice je zřizována osobám starším 18 let na základě písemné ţádosti zaslané na
Plemennou knihu. Mladí chovatelé od 15 let mohou poţádat o zřízení chovatelské stanice, potvrzené
zástupcem starším 18 let. Nově zřizované chovatelské stanice podléhají příspěvku.
Chovatelské stanice osob, kteří přestoupili z FIFE nebo jiného sdruţení chovatelů koček, budou
přeregistrovány na základě ţádosti o přeregistraci a přiloţené fotokopie registrace chovatelské stanice.
Přeregistrace chovatelské stanice nepodléhá příspěvku.
Chovatel má právo vlastnit pouze jednu CHS a její název je neměnný.
Pokud chovatel vlastní a chová více plemen koček, všichni chovaní jedinci patří pod jednu CHS.
CHS zaniká: při ukončení členství, vyloučením člena z BOEC, úmrtím. Podrobnosti, viz. STANOVY,
kap. e) Práva členů

IV. Chovný kocour
Chovný kocour můţe krýt jen tehdy, pokud je chovatelská stanice majitele kocoura prosta nakaţlivých
chorob, kocour je plně očkovaný a čistý od parazitů.
Chovný kocour můţe krýt od 12 měsíců věku neomezeně – u prvního krytí, pokud se kocour
nezúčastnil výstavy, musí být doloţeno od veterináře, ţe je kocour dostatečně vyspělý a má sestouplá
obě varlata, (krytí před dosaţením věku 12 měsíců pouze výjimečně s doporučením veterináře).
Chovný kocour smí být během 14 dnů pouţit k nakrytí nejvýše dvou různých koček.
Neexistuje ţádná povinnost majitele krycího kocoura vzít na krytí kaţdou kočku. Před přijmutím
chovné kočky na krytí, doporučujeme, aby se oba chovatelé spolu dohodli (nejlépe písemně) na všech
i (finančních podmínkách) krytí, včetně náhradního krytí v případě nezabřeznutí kočky.
Při nezabřeznutí kočky je povinen majitel chovné kočky do 7 týdnů ode dne krytí majitele chovného
kocoura vyrozumět. V tomto případě, pak platí dohoda, kterou si mezi sebou oba chovatelé, při
sjednávání krytí dohodli.

V. Chovná kočka
Kočka, která má být kryta kocourem, má být 12 měsíců stará (do věku 9 let), ve výjimečných
případech lze povolit krytí u koček od 10 měsíců stáří, pokud chovatel předloţí potvrzení od
veterinárního lékaře o celkovém zdravotním stavu a somatické vyspělosti konkrétního zvířete. Tato
vyjímka by se neměla stát pravidlem. Chovnou kočku lze naposledy krýt v den jejích devátých
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narozenin.
U koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí moţné pouze na základě potvrzení veterinárního
lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, ţe zdravotní stav březost umoţňuje bez
nadměrných rizik.
Kočka, která má být kryta musí být naprosto zdravá, prostá parazitů, s plným očkováním. Maximální
počet vrhů chovné kočky jsou 3 za období dvou kalendářních let, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze
jedno kotě. Kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle
posouzení veterinárním lékařem.
Přenechá-li chovatel nakrytou kočku jinému chovateli, narozená koťata nesou jméno chovatelské
stanice nového majitele (chovatele).
Chovné kočky chovatelů sdruţení Bohemians Edelkatze, e. V. mohou být kryty téţ chovnými
kocoury, kteří jsou zapsáni v uznaných plemenných knihách jiných chovatelských svazů. Majitel
nakryté kočky je povinen o tom předloţit krycí osvědčení a fotokopii rodokmenu krycího kocoura,
který kočku nakryl.

VI. Hlášení vrhů a plemenná kniha
Narození koťat se plemenné knize hlásí do 8 - mi týdnů od narození koťat na krycím listě spolu se
zasláním fotokopie rodokmenů rodičů.
Plemenná kniha by měla do 12- ti týdnů stáří koťat vystavit rodokmeny, pokud nebudou nesrovnalosti
v ţádosti o vystavení rodokmenů. . Doporučujeme zaţádat včas, aby koťata odcházela do nových
domovů s vystaveným rodokmenem.
Rodokmeny jsou vystavovány pouze pro členy sdruţení Bohemians Edelkatze, e. V.. Označení
plemena a barvy bude slovní, k označení barvy bude pouţíván písmenný a číselný kód. Před číslem
rodokmenu bude uváděna zkratka sdruţení - BOEC.
Tabulka barev a jejich značení je v Příloze č. 2. tohoto Chovatelského řádu.

VII. Potvrzení titulů
Chovatel je povinen po dosaţení posledního titulu v kaţdé výstavní třídě oznámit tuto skutečnost
plemenné knize a ta je povinna vystavit osvědčení o splnění podmínky k dosaţení titulu. Chovatel PK
předloţí diplomy s posudky o dosaţení titulu pro svoji kočku. Titul bude potvrzen do rodokmenu.
Tituly získané na výstavách jiných světových organizací chovatelů se uznávají.

VIII. Prodej koťat
Je zakázán prodej koťat bez PP a uskutečňuje se dle tohoto Chovatelského řádu ve stáří min. 12 týdnů.
Koťata před přesunem novému majiteli jsou podle tohoto Řádu povinně vakcinována proti
panleukopenii a rhinotracheitidě, (ostatní očkování proti nakaţlivým nemocem se doporučují) a
odčervena dvakrát v rozmezí 14 dní odpovídajícími preparáty dle doporučení veterinárního lékaře.
Koťata starší neţ 4 měsíce musí být přeočkována na výše uvedené choroby, další očkování (případně
čipování) dle dohody s novým majitelem. Dospělé kočky musí být v době prodeje v imunitě proti výše
uvedeným nemocem.
Pokud je zvíře prodáváno do zahraničí, musí být očkováno i proti vzteklině, musí být čipováno a mít
vystavený europas. V případě prodeje do chovu - i vystavený transfer od BOEC, e. V.
Chovatelé, kteří prodají kotě bez ochranného očkování a kotě u nového majitele v ochranné lhůtě 6
týdnů uhyne, jsou povinni vrátit částku, kterou za kotě obdrţeli. Rodokmen a očkovací průkaz patří ke
kaţdému kotěti.
Je zakázáno prodávat koťata na pokusné účely, obchodním organizacím, kde by dlouho čekala na
nového majitele a překupníkům, kteří by takto s koťaty zacházeli. Pokud je prodej novému majiteli
zprostředkován prostřednictvím nějaké organizace, musí do doby předání zvířete zůstat u chovatele.
Pokud chovatel uzná, ţe kotě narozené v jeho chovatelské stanici není vhodné do chovu nebo není
určeno do chovu, můţe být na jeho ţádost plemennou knihou proveden předtisk "nevhodné k chovu"
nebo předtisk „neurčeno k chovu“.
Vysvětlivky:
Předtisk „nevhodné k chovu“ – kotě s genetickou vadou vylučující chovatelské využití (např. předkus
větší než 2 mm, zálomek na ocase, křivé zuby, kryptorchismus, hluchota u bílých zvířat, apod.).
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Předtisk „neurčeno k chovu“ – kotě bez genetických vad, ale neodpovídající plně standardu nebo kotě
prodané levněji na mazlíka.

IX. Dovoz koček a zápis do PK BOEC, e. V.
U koček dovezených z ciziny a které nejsou v České republice zaregistrované v PK některé organizace
v ČR působící (ČSCH SCHK, Bohemia Cat, Nezávislý klub chovatelů koček Mladá Boleslav, apod.)
je nutno zaslat na Plemennou knihu originál PP a kočka bude zaregistrována v PK BOEC, e. V.

X. Příspěvkové směrnice pro odvod do společné pokladny Sdru žení
1/ zápisné (kromě mladých chovatelů)
2/ zápisné mladý chovatel
3/ roční příspěvek chovatele
4/ roční příspěvek příznivce chovu
5/ roční příspěvek ml. chovatele do 15 let
6/ roční příspěvek ml. chovatele nad 15 let
7/ registrace chov. stanice
8/ rodokmen plný
9/ rodokmen experiment
10/ duplikát 1 rodokmenu - při poškození
(poškozený PP vrátit na Plemennou knihu)
11/ duplikát 1 rodokmenu (při ztrátě)
12/ transfer
13/ registrace dovozu
14/ přiznání titulů

250,150,150,50,50,100,900,100,100,100,200,150,50,0,- pro členy BOEC
200,- pro nečleny BOEC

Symboly pro placení z účtu na účet nebo složenkou typu A na účet, jsou uvedeny v rubrice:
CENÍK SLUŽEB

XI. Závěr
Povinnosti chovatele:
Kaţdý chovatel, který vstoupí do Sdruţení Bohemians Edelkatze, e. V. je povinen dodrţovat tento
chovatelský řád. Porušování těchto předpisů můţe mít za následek jednání před výborem Sdruţení.
Dále kaţdému členu Sdruţení ukládá, aby se řídil Veterinárním zákonem a Zákonem o ochraně zvířat,
které jsou v České republice v platnosti.
Práva chovatele:
Za vedení Sdruţení si dovolujeme popřát všem chovatelům hodně chovatelských i výstavních
úspěchů. Kaţdý člen sdruţení má při dodrţování předpisů nárok na získání ochranného názvu
chovatelské stanice, získání rodokmenů pro svoje hlášené vrhy koťat, má právo se zúčastňovat výstav
koček (mezinárodních a národních), pořádaných organizacemi zabývající se chovem koček na celém
světě.
Člen má právo při setkání Sdruţení nebo přímo u vedení Sdruţení, či chovatelského výboru na
vyslovení kritiky, nespokojenosti s prací vedení Sdruţení nebo naopak svými podněty a návrhy tuto
práci zlepšit.
Prezident sdruţení a jednatel:
Balíková Helena

Viceprezident:
Procházková Zdeňka
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Přílohy Chovatelského řádu:

č. 1 - ADRESÁŘ
č. 2 - TABULKA BAREV

Ostatní přílohy jsou ke stažení v samostatné rubrice: FORMULÁŘE
Přihláška za člena
Ţádost o registraci CHS
Krycí list – hlášení vrhu
Tiskopis přihlášky na výstavu
Ţádost o přiznání titulu
Ţádost o transfer při vývozu
Ţádost o registraci dovozu do PK BOEC, e. V.

Příloha č. 1.

ADRESÁŘ:
Prezident sdružení a jednatel:
BALÍKOVÁ Helena
Sadová 738
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
 604 179 190

Viceprezident:
PROCHÁZKOVÁ Zdeňka
Manušice 15
571 11 HORNÍ LIBCHAVA
 604 251 562
Pokladník sdružení:
BALÍKOVÁ Kateřina
Sadová 738
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
 774 181 565
Člen výboru sdružení (správce webových stránek):
MÍL Pavel
Sadová 738
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
 774 164 246

Plemenná kniha - Bohemians Edelkatze, e. V. sídlo sdružení:
Sadová 738
542 33 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
hbalikova@seznam.cz
 604 179 190
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Příloha č. 2.

TABULKA BAREV
KÓDY PLEMEN KOČEK
ABY
ACL
ACS
BAL
BEN
BML
BRI
BUR
CRX
DRX
DSP
EUR
EXO
GRX
CH
JAV
JBT
KBL
KBS
KOR
MAN
MAU
MCO
NFO

Habešká
Americká Curl dlouhosrstá
Americká Curl krátkosrstá
Balinéská/Balijská
Bengálská
Burmila
Britská
Barmská
Cornishrex
Devonrex
Donský sphynx
Evropská
Exotická
Germanrex
Kartouzská
Javánská
Japonský bobtail
Kurilský bobtail dlouhosrstý
Kurilský bobtail krátkosrstý
Korat
Manx
Egyptská mau
Mainská mývalí
Norská lesní

OCI
OLH
OSH
PEB
PER
RAG
RUS
SBI
SIA
SIB
SNO
SOK
SOM
SPH
SYL
SYS
TUA
TUV

Ocikat
Orientální dlouhosrstá
Orientální krátkosrstá
Peterbald
Perská
Ragdoll
Ruská modrá
Birma
Siamská
Sibiřská
Snowshoe
Sokoke
Somálská
Sphynx
Seyschelská dlouhosrstá
Seyschelská krátkosrstá
Turecká angora
Turecká van

BRI var
HgF
ScF
TON

Plemena uznávaná BOEC, e. V.
Britská polodlouhosrstá
Skotská klapouchá dlouhosrstá
Skotská klapouchá krátkosrstá
Tonkinská

KÓDY ZBARVENÍ SRSTI

n
a
b
c
d
e
f
g

Černá, seal, ruddy
Modrá
Čokoládová
Lilová
Červená
Krémová
Černá ţelvovinová
Modrá ţelvovinová

j
o
p
q
r
w
s
y

h

Čokoládová ţelvovinová

x

Lilová ţelvovinová
Skořicová/červenohnědá (cinnamon/sorrel)
Plavá (fawn)
Skořicová/červenohnědá/ ţelvovinová
(dominantně) bílá
Stříbřitá/kouřová
Zlatá
Bílá (dominantní)*
Neuznané zbarvení srsti

Pozn.: Malá písmena „s“ a „y“ tvoří doplňkový kód označující typ depigmentace srsti (tiping).

*U bílých koček všech plemen musí být při hlášení vrhu koťat, doloţen veterinární atest o tom, zda
zvíře slyší. Toto je nutné i při hlášení zvířete na výstavu. Hluchá zvířata jsou vyloučena z chovu.
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KÓDY EXTERIÉROVÝCH ZNAKŮ
Kódy bílé skvrnitosti
01 Bílá skvrnitost – typ „VAN“
02 Bílá skvrnitost – typ“HARLEKÝN“
03 Bílá skvrnitost – typ „BIKOLOR“
04 Bílá skvrnitost – typ „MITTED“ (RAG)
05 Bílá skvrnitost (SNO)
09 S nespecifikovanými bílými skvrnami

Kódy zkrácení ocasu
51 Manx rumpy
52 Manx rumpy riser
53 Manx stumpy
54 Manx longie
Kódy zbarvení očí
61 Modré oči
62 Oranţové oči
63 Nestejně zbarvené oči (odd eyes)
64 Zelené oči
65 Barmsky ţluté oči
66 Tonkinsky tyrkysové oči
67 Siamsky modré oči

Kódy depigmentace srsti
11 Stínovaná (shaded)
12 Závojová(shell/chinchila)
Kódy typu kresby
21 Nespecifická kresba
22 Mramorovaná (blotched)
23 Tygrovaná (macrerel)
24 Tečkovaná (spotted)
25 Ticked tabby (habešské zbarvení)

Kódy postavení uší
71 Vzpřímené
72 Curled
73 Fold

Kódy snížené intenzity pigmentace
31 Barmská pigmentace (burmese)
32 Tonkinská pigmentace (tonkanese) mink
33 Siamská pigmentace (siamese) s odznaky

Pozn.: U kaţdého plemene se uvádějí pouze nezbytně nutné části identifikačního kódu. Znaky, které
jsou pro dané plemeno charakteristické, se vypouštějí. Pro kaţdé uznané plemeno je přesně vymezeno,
které kombinace exteriérových znaků jsou přípustné.

Příklad:
1. u ruské kočky (RUS), kartouzské kočky (CHA) a korat (KOR) se neuvádí barevný znak „a“,
protoţe tato plemena jsou uznaná jen v modré barvě (a),
2. u habešské kočky (ABY) se neuvádí znak „25“, protoţe je pro plemeno charakteristický, u
mainské mývalí kočky, téhoţ zbarvení musí být znak „25“ uveden.
3. U siamské kočky (SIA) se neuvádí znak „33“, protoţe odznaky jsou pro plemeno
charakteristické, u perské kočky s odznaky musí být kód „33“ uveden, atp.
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