
ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 
ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE  

Klabava 
 

POŘÁDÁ DNE 22. 10. 2017 

BONITACI NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 
 

 

TERMÍN BONITACE: 22. 10. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ: Areál ZKO Klabava - 312 
   GPS: 49.757333 N,13.543417 E (mapa) 

PROGRAM 
   7:30 – 8:30  přejímka psů 
   9:00   zahájení bonitace 

ROZHODČÍ 
   Ing. Jiří Novotný 

FIGURANT 
   Petr Häusler 

TRÉNINK 
Trénink proběhne ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 17 hodin 
Poplatek za trénink bude vypočten podle počtu zúčastněných psů 

DOKLADY NUTNÉ PRO ÚČAST 

• Originál průkazu původu  

• výkonnostní a výstavní průkaz 

• Očkovací průkaz s platným očkováním 

• průkaz člena ČKNO (doklad o zaplacení členského příspěvku) 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
18. 10. 2017 

BONITAČNÍ POPLATEK 
350 Kč 

Údaje pro úhradu výstavního poplatku: 

• Číslo účtu: 195248347/0300  

• Variabilní symbol: 20171022 

• Zpráva pro příjemce: Vaše příjmení 



PŘIHLÁŠKY 
Formulář přihlášky – pro tisk: http://www.zkoklabava.cz/download/bonitace2017/prihlaska.pdf 

Formulář přihlášky – Excel: http://www.zkoklabava.cz/download/bonitace2017/prihlaska.xlsx 

K přihlášce přiložte potvrzení o zaplacení bonitačního poplatku (potvrzení z banky, sken 
složenky,…). 

Přihlášky a všechny potřebné dokumenty zasílejte e-mailem nebo poštou na adresu: 
Ing. Michal Petrásek 

Pod Kovárnou 42 

337 01 Ejpovice 

email: bonitace@zkoklabava.cz  

tel: 702 353 959 

Přihlášky u nichž bude uvedena emailová adresa budou potvrzeny. 
 

PODMÍNKY ÚČASTI 

• platné členství majitele psa nebo feny (dále psa) v ČKNO, 

• minimální stáří bonitovaného psa 18 měsíců v den provádění bonitace, 

• posouzení psa minimálně ve třídě mladých na výstavě pořádané ČKNO, německé, rakouské a 
slovenské uznávaným rozhodčím ČKNO, SV a SUCHNO, pes musí být ohodnocen minimálně 
známkou “DOBRÁ”, (posudek z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i bonitaci 
neplatný),  

• splnění zkoušky z výkonu 1. stupně ( ZVV1, IPO1, SchH1, SVV1) bonitovaným psem v ČR, 
posouzené rozhodčím ČKS, MSKS, SV a ZŠK . Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky 
uvedených druhů ze SRN, Rakouska a Slovenska, posouzené příslušným rozhodčím. 

• RTG DKK- ČR a SK max. II. stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“( normal, fast normal a noch 
zugelassen) výsledek musí být vyznačen a potvrzen výhradně příslušnou plemennou knihou v 
průkazu původu bonitovaného psa. 

• RTG DLK- ČR a SK max. II. Stupně, SRN a Rakousko výsledek ,,A“ (normal, fest normal a noch 
zgelassen ) výsledek musí být vyznačen příslušnou plemennou knihou v průkazu původu 
bonitovaného psa. PLATÍ PRO JEDINCE NAROZENÉ OD 1. 7. 2012 

• potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v průkazu původu 
bonitovaného psa, (platí záznamy Genservice s.r.o., nebo SV), 

• registrace bonitovaného psa v majetku člena  ČKNO Plemennou knihou ČKS. 
 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY 
Při přejímce se psi musí prokázat platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata. Psi musí být 
očkováni proti vzteklině nejméně před 30 dny a ne déle než 1 rok a musí být v imunitě proti psince, hepatitidě a 
parvoviróze. 
 
 
 
 

Aktuální verze propozic: 

http://www.zkoklabava.cz/download/bonitace2017/propozice.pdf 


