Společné jednotné podmínky pro chov FIB
S odvoláním na usnesení VH ČMKU z roku 2007, přílohy č. 1, Fila Brasileiro Club CZ navrhuje dělení
do kvalitativních skupin chovnosti. Uzavření této dohody je na dobu pěti let od podpisu této smlouvy
zástupci všech tří subjektů. Po uplynutí této smluvní doby dojde ke společnému přehodnocení celkového
zdravotního a povahového stavu populace FIB v ČR a sepsání nové společné dohody, která přistoupí na
další společná omezení zdravotního stavu připouštěných jedinců do chovu s ohledem na výsledky
sledovaných postižení a jejich případně následném opakovaném výskytu v populaci.

Rozdělení kvality chovnosti z ohledem na zdravotní a povahovou stránku jedinců
a stanovení případných omezení pro chov
Chovnost A: DKK maximálně 1/1, DLK maximálně 1/1, zkouška povahy – výborně, koeficient vad
maximálně 3 body
Chovnost B: DKK maximálně 2/2, DLK maximálně 2/2 nebo v případě DKK 0/0 možno DLK 0/3
nebo 3/0 s maximálně mírnou artrózou postiženého kloubu, zkouška povahy – velmi
dobře, koeficient vad maximálně 5 bodů
Chovnost C.: DKK maximálně 3/3, DLK neprovedeno, bez zkoušky povahy, koeficient vad
maximálně 14 bodů

Koeficienty vad podle standardu č. 225 FCI:
lehká vada – 1 bod (vše co není v souladu se standardem a není vyjmenováno jako
těžká, velmi těžká nebo diskvalifikující vada, sledované vady jsou
uvedeny v nové, společné bonitační kartě)
těžká vada – 4 body
velmi těžká vada – 6 bodů

Omezení pro chov:
Chovnost A: možnost chovu pouze s všeobecným omezením (výběr partnera se stejnou vadou či
odchylkou od standardu, veškeré tyto odchylky nebo vady musí být u protějšku co
nejideálnější nebo střední hodnoty)
Chovnost B: omezení výběru partnera pro páření pouze ze skupiny „A“ nebo „B“ a všeobecným
omezením. V případě DKK nebo DLK vyšší než 1/1, partner pouze 0/0
Chovnost C: omezení výběru partnera pro páření pouze ze skupiny „A“ a všeobecným omezením.
V případě DKK nebo DLK vyšší než 1/1, partner pouze 0/0. V případě DKK vyšší než
2/2 nebo DLK vyšší než 1/1, partner pouze 0/0. Při nesložené zkoušce povahy partner
pouze se složenou zkouškou na známku VÝBORNĚ.
Všeobecné omezení k výběru partnera sleduje v každém Klubu poradce pro plemeno, který má
dostatečné zkušenosti s chovem nebo Klubem určený zkušený chovatel.

Příklady: „A“ – chybějící zub → protějšek plnochrupý
„B“ → protějšek chovnost „A“ nebo „B“(nebo odpovídající chovnosti)
v případě vyšší DKK než 1/1(i jednostraně) → protějšek pouze DKK 0/0
v případě vyšší DLK než 1/1(i jednostraně) → protějšek pouze DLK 0/0
„C“ → protějšek chovnost „A“ (nebo odpovídající chovnosti)
v případě vyšší DKK než 1/1(i jednostraně) → protějšek pouze DKK 0/0
v případě vyšší DLK než 1/1(i jednostraně) → protějšek pouze DLK 0/0
v případě nesložené zkoušky povahy na alespoň na VD → protějšek se zkouškou V
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PODMÍNKY PRO CHOV:
1) věková hranice pro první použití v chovu je 18 měsíců
2) úspěšné absolvování bonitace na stejné BK pro všechny tři Kluby zastřešující FIB
3) vyhodnocení DKK, popřípadě DLK a následné zařazení do odpovídající skupiny chovnosti
Vyhodnocení RTG je platné pokud bylo RTG provedeno po dovršení 18ti měsíců věku jedince.
(Všichni jedinci na RTG s prokázanou těžkou artrózou jak kyčlí, tak i loktů nebudou do chovu
vůbec připuštěni, stejně tak jako jedinci s DKK 4 i jednostranně).
4) úspěšné složení zkoušky povahy (výborně sk. „A“, velmi dobře sk. „B“) nebo zařazení do
skupiny chovnosti „C“ bez nutnosti složit zkoušku
5) fena smí zapsat 1 vrh ročně s výjimkou feny, která zapsala z vrhu pouze 1 štěně nebo rodila
císařským řezem.
6) jedinci s vyšším koeficientem vad než je 14 bodů nebudou do chovu připuštěni

Možnosti přeřazení do vyšší skupiny chovnosti:
V případě chovnosti „C“ pro nedodání DLK nebo nevykonání zkoušky povahy je možné po doplnění
náležitostí a splnění ostatních podmínek pro chovnost „A“ nebo „B“, jedince na žádost majitele přeřadit
do vyšší skupiny chovnosti. Přeřazení do PP zapíše poradce chovu nebo určený člen Klubu a pokud je
již jedinec přeregistrován do chovných jedinců, podá o této změně zprávu na příslušnou PK.
Příloha: bonitační karta
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