
 

 

PŘIHLÁŠKA  NA BONITACI   NO – Praha – neděle 10. 5. 2020  

  
Zasílejte výhradně elektromnicky  se všemi přílohami na adresu  

zkostromovka@seznam.cz  : 

pohlaví: pes  fena  

 

Jméno psa/feny …………………Chovná stanice…………………………..                                                                                

 

 

Číslo zápisu……………………………    Tet.č……………………………  

 

čip: …………………………… 

 

Narozen(a) : ……………… Zkoušky z výkonu……………………………  

 

RTG – DKK ………………………. RTG – DLK………………………… 

 

Záznam o archivaci  DNA :      DNA    (německé )   DNA gpr.    (německé) 

 

DNA ( CZ )  -    (správné zakroužkujte )  

 

Otec……………………………………………    č.záp…………………… 

 

Matka………………………………………….    č.záp……………………. 

 

Chovatel : ……………………………………………………………..…....  

  

Majitel včetně adresy ( PSČ ) údaje musí souhlasit se zápisem majitele 

v originálu PP  

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 

!!!    Záznam výsledku RTG DKK,DLK  a DNA musí být proveden  

        v originálu PP. 

 

Prohlašuji, že všechny údaje na přihlášce jsou pravdivé. 

       

V……………..dne…………………… 

 

Podpis majitele……………………. 

 

 

Český klub německých ovčáků pobočka   

P R A H A  

 a 

Z K O Praha 7 Stromovka   

 

Vás srdečně zvou na  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Neděle  10. května 2020 

 

na cvičišti ZKO Praha 7 Stromovka  

                           po krajské speciální výstavě 

 
                             UZÁVĚRKA  přihlášek  29. 4. 2020 

 
 

 

 

 

 

mailto:zkostromovka@seznam.cz


 

Program:     
 

Prezentace přihlášených na bonitaci  8,15  -  8,45 

Posuzování                od 9,00    

 

Bonitaci posuzuje rozhodčí :      p. Jiří Kučera 

                                 KPCH :      p. Jiří  Šiška  

                     figurant:       p.Vojtěch Filip     

 

Oficiální trénink bude zveřejněn na stránkách ZKO.   

   

  

 POPLATKY:  bonitace  400.- Kč 

 

   Poplatek je nutno uhradit  na účet  č. 370102143/ 0800, jako VS uveďte 

tet.číslo psa nebo poslední čtyřčísli čipu, doklad o zaplacení nalepte na 

přihlášku. Přihlášky zaslané bez nalepeného potvrzení o úhradě nebudou 

přijaty. 
  

   Přihlášky čitelně vyplněné strojem, nebo hůlkovým písmem,výhradně na 

připojeném formuláři s nalepeným dokladem o zaplacení, fotokopií 

průkazu původu a dokladem o členství v ČKNO  (  je podmínkou účasti).  
  
Zasílejte výhradně elektromnicky  se všemi přílohami na adresu  

zkostromovka@seznam.cz  : 

 

    Možno i  osobně !!!   

                        Leoš Vycpálek   

                                                       Konšelská 1403/2 

                 180 00    Praha 8  

                                                : 603 364 373 

 

UZÁVĚRKA  29.4. 2020 
 

  

 

Více na    www.zkostromovka.cz 

(přihlášku lze v případě potřeby kopírovat  ) 

 

 

  

PODMÍNKY ÚČASTI NA  BONITACI: 

 

- zaslání přihlášky do termínu uzávěrky 

- průkaz původu a  výkonnostní knížka 

- očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti vzteklině, psinkovému     

   komplexu, hepatitidě a parvoviróze, přičemž potvrzení o vakcinaci    

   musí být nejméně jeden měsíc a ne déle než jeden rok před akcí.  

- 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, 

IGP, 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 a DLK- 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  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. 

K bonitaci nejsou připuštěni psi, kteří nesplňují nějakou z výše 

uvedených podmínek, dále ti, kteří nejsou uvedeni v katalogu . 
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