
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propozice  

Rozhodčí:  FIALA Vítězslav 

Figurant: POLZER David   

Trénink obran proběhne před zahájením akce nebo bude ještě upřesněn na stránkách  

ZKO:   www.zkonamest.webnode.cz 

Program:  8:30 – 9:00 přejímka psů 

  Od 9:00  posuzování 

 

Místo konání akce:  Kynologický areál  ZKO 06 Náměšť na Hané 

 

Kde nás najdete: 

               

http://www.zkonamest.webnode.cz/


Poplatek za posouzení:  400,-Kč za psa 

Úhradu proveďte bezhotovostně bankovním převodem nebo složenkou typu „A“ na  

číslo účtu:   153 416 322/0300 

Do zprávy pro příjemce uveďte tetovací číslo psa. 

Řádně a úplně vyplněné přihlášky včetně dokladu o zaplacení poplatku zasílejte na 

adresu:  Mucha Radovan, Hněvotín 176, 78347 Hněvotín 

nebo e-mailem na adresu: mucha.radovan@seznam.cz 

K zasílaným dokumentům přiložte prosím i kopii PP. Současně přiložte i foto ve 

výstavním postoji, které bude vloženo do bonitačního katalogu. 

Přihlášky došlé po uzávěrce nebo nezaplacené přihlášky nebudou přijaty! 

Neúčast na bonitaci není důvodem k vrácení poplatku. 

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA BONITACI JE 6. 11. 2018 

Veterinární podmínky: 

Očkovací průkaz psa s prokazatelným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze. 

Očkování musí být provedeno nejméně jeden měsíc před konáním akce a nesmí být 

starší jednoho roku. 

Podmínky pro účast: 

 platné členství majitele psa v ČKNO 

 zaplacení posuzovacího poplatku 

 minimální stáří bonitovaného psa 18 měsíců v den akce 

 posouzení psa minimálně ve třídě dospívajících na výstavě (se známkou min. 

„DOBRÁ“), od 1. 9. 2009 je platné i posouzení ve třídě mladých (konané po 

tomto datu). Posudek  z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i 

bonitaci neplatný. 

 splnění zkoušky z výkonu min 1. stupně (ZVV1, IPO1, SVV1) 

 RTG DKK a DLK – ČR max. II. stupně (nutný zápis v PP, RTG DLK povinné pro 

jedince narozené po 1. 7. 2012) 

 potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku DNA za účelem jeho určení  

(se zápisem v PP) 

 v případě identifikace čipem musí být číslo čipu zapsáno a potvrzeno v PP 

(majitel je povinen si opatřit čtecí zařízení) 
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Doklady pro účast: 

 originál PP (se zápisem RTG a DNA, potvrzený Plemennou knihou), 

řádně podepsaný majitelem psa 

 výkonnostní knížka (zápis vykonané zkoušky a výstavy),  

řádně podepsaná majitelem psa 

 očkovací průkaz s platným očkováním 

 členství v ČKNO na rok 2018 

 na doživotní přebonitaci kartu z 1. Bonitace 

 

Bonitace se koná dle platných řádů ČKNO. Za škody způsobené psem zodpovídá 

majitel, případně držitel. Pořadatel neručí za případná onemocnění, úhyn či ztrátu psa. 

Z akce jsou vyloučeni psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí 

z nemoci, psi po úraze, feny v druhé polovině březosti a kojící feny. Háravé feny 

budou mít vstup a možnost posouzení až po dohodě s rozhodčím. 

Všichni psi pohybující se v areálu cvičiště, i ti, kteří se bonitace nezúčastní, musí projít 

veterinární prohlídkou a mít platné očkování! 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 


