
 

KCHK ČR – Západočeský pobočný spolek 

Bonitace kníračů VŠECH velikostí a barev 
Dne 16.října 2021 

 

Přejímka psů:  16.10.2021 od 9.15 hod.  
Zahájení akce: 16.10.2021 v 10.00 hod.  
Místo konání: kynologické cvičiště ZKO v Plzni na Doubravce - více o místu 
konání naleznete na: http://www.zko-doubravka.web-kontakt.cz 
 
BONITACE  -     pro malé a střední knírače od 15 měsíců stáří 

- pro velké knírače od 18 měsíců stáří 
Nezbytné doklady: 
- očkovací průkaz s platným očkováním (s vyznačením očkováním ne starším jak 1 rok  

a ne mladším jak 30 dní před akcí na vzteklinu a jiné choroby) 
- průkaz původu psa u velkých kníračů výkonnostní knížka  
- u středních kníračů a velkých kníračů je podmínkou účasti na bonitaci vyhodnocení 

RTG na DKK, které je zaznamenáno PLEMENNOU KNIHOU V PRŮKAZU 
PŮVODU!!! 

- pro všechny velikostní rázy je podmínkou účasti na bonitaci zapsané výstavní ocenění 
(minimálně známka VD) z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů na výstavě 
pořádané KCHK – Oblastní klubová, Celostátní klubová nebo Speciální výstava!!!! 

- u členů KCHK průkaz s platnou známkou na rok 2021 do KCHK  
 
Poplatky pro členy KCHK:  
Pro členy Západočeského pobočného spolku:  
bonitace velký knírač:  500,-  Kč, výkonnostní bonitace: 300,- Kč   
bonitace malý a střední knírač:  300,- Kč 
Pro ostatní členy KCHK: 
bonitace velký knírač:  700,-  Kč, výkonnostní bonitace: 300,- Kč   
bonitace malý a střední knírač:  400,- Kč 
Nečlenové  KCHK:   
bonitace velký knírač: 1.400,- Kč, výkonnostní bonitace: 600,- Kč   
bonitace malý a střední knírač: 800,- Kč 
 
Informace o tréninku obrany: Více informací u ÚPCH a OPCH p. Heleny Glänznerové 
na t.č. 604 752 242 OD 1. ŘÍJNA 2021!!!  
 
Informace o akci a potvrzení účasti, vč. platby: Mgr. Světlana Lisová, t.č. 775 622 414 
nebo e-mailem: lisova@zdravka-plzen.cz 

Přihlášky zasílejte POUZE na adresu (nikoli na e-mail!!!), POPLATKY složenkou typu 
„C“ na jméno a adresu: Mgr. Světlana Lisová, Americká 13, 301 00 Plzeň nebo na účet 
č. 722655359/0800. Doklad o zaplacení nalepte na zadní stranu přihlášky! 

http://www.zko-doubravka.web-kontakt.cz/
mailto:lisova@zdravka-plzen.cz


Uzávěrka  př ih lášek je  10 .  ř í jna  2021 ! ! !   
Nákazová  s i tuace  s  COVID 19  se  každým dnem mění .  
V případě  z rušení  boni tace  č i  j iných  změnách Vás  budeme 
neprodleně  in fo rmovat !  
Upozornění : Psi s kupírovanýma ušima, ve smyslu zákona č. 246/1992 Sb., v platném 
znění zákona č. 77/2004 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, nebudou na svodu a bonitaci 
posouzeni ani vpuštěni veterinární kontrolou do areálu konání akce. 
 
Bonitační komise: 
Rozhodčí pro exteriér: Petra Vodrážková – předseda bonitační komise 
ÚPCH pro velké knírače, OPCH pro VK, pověřená OPCH pro MK a SK: Helena Glänznerová 
Rozhodčí pro povahy: Mgr. Jiří Tyc 
Figurant: David Calta (figurant 1. třídy)  
(změna členů v komisích vyhrazena) 
 

Povinnosti majitele psa: 
Dbát bezpečnostních a veterinární předpisů, dodržovat pokyny pořadatelů. Po dobu akce mít 
psa/fenu na vodítku, v případě nutnosti opatřit náhubkem. Zdržovat se ve vyhrazeném prostoru. 
Udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi. Venčit psa pouze mimo areál cvičiště. 
MAJITEL ZODPOVÍDÁ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEHO PSEM! 
 

BONITACE  
Je chovatelskou akcí, která slouží k získání poznatků a exteriérových a povahových 
kvalitách konkrétního jedince i o jeho případných nedostatcích či vadách při srovnání se 
standardem plemene. Získané údaje se zapisují ve formě kódu do průkazu původu a 
stávají se tak součástí odborných chovatelských údajů o psu či feně. 
 
Pro malé a střední knírače: pro zařazení do chovu je povinné absolvování minimálně jedné 
výstavy (viz výše nezbytné doklady) a to ve třídě pro dospělé psy – mezitřídě, otevřené, 
pracovní (pro psy se zkouškou z výkonu). Třída mladých pro zařazení do chovu neplatí! 
Výstavu musíte mít zapsanou v průkazu původu. Pro chov platí ocenění výborný nebo velmi 
dobrý. 
Na bonitaci je nutné, aby byl jedinec ve výstavní formě. Knírači musí být odborně upraveni min. 
8 až 10 týdnů před akcí (záleží na tom, jak který jedinec rychle zarůstá) a sedm dní před akcí 
doupraveni. Srst by měla mít na těle délku minimálně 2 cm (neupraveného či pozdě upraveného 
jedince není možné posoudit). 
Při posuzování musí umět pes chodit na vodítku, musí se nechat v klidu zvážit, změřit výšku, 
délku hřbetu a hlavy, nechat si prohlédnout chrup, psi varlata, zkontrolovat tetovací číslo. Malý 
knírač na stole, střední  na zemi na desce. Při posuzování povahy jak v kruhu, tak při jejím 
přezkoušení podle bonitačního řádu musí být pes nebojácný, ale ne agresivní. 

PRO VELKÉ KNÍRAČE JE VELMI NUTNÉ SI  
PROSTUDOVAT BONITAČNÍ ŘÁD! ! !   
(v iz  www.kchk .cz ,  odkaz  na  K lubové  normat ivy)  
 

Po ukončení bonitace (cca od 13.00 hodin) 
bude následovat SOBOTA S KNÍRAČEM!  
Pozvánka viz níže (za přihláškou)  

http://www.kchk.cz/


PŘIHLÁŠKA ( z a k r o u ž k u j t e  p o ž a d a v k y )  
 

NA BONITACI           NA VÝKONNOSTNÍ BONITACI 

………………………………………………………………………….                 

Knírač :        malý                                              střední                                       velký 

 

Pohlaví:        pes                     fena  
 

Barva:           bílá                    černá                   černostříbřitá                            pepř a sůl 

 
Jméno a chov. stanice: ……………………………………………………………………… 
 
Číslo zápisu : ………………………………    Datum narození: ……………………………. 
 
Výsledek RTG DKK: …………………………. (bonitace střední a velký knírač) 
 
Známka  z KLUBOVÉ (oblastní, celostátní nebo speciální) výstavy: ……………………………….. 
 
Nejvyšší dosažené tituly ze všech výstav: 
…………………………..………………………………………………………………………. 
 
Zkoušky: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Otec: …………………………………………………… č.zápisu: …………………………… 
 
Matka: ………………………………………………….. č.zápisu: ………………………… 
 
Chovatel, vč. adresy: ………………………………………………………………………….. 
 
Majitel, vč. adresy a spojení:  
……………………...…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
NEJSEM   X    JSEM člen KCHK v pobočce: ……………………………………………….. 
 
Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
dle nařízení EP a Rady Eu 2016/679 o ochraně fyzických osob, taktéž potvrzuji, že uvedené údaje 
jsou pravdivé, souhlasím s propozicemi této akce a uvedením uvedených osobních údajů 
v katalogu výstavy a s odběrem vzorku srsti.  
 
V ………………… dne………………….    Podpis majitele psa …………………………….   
 
Upozornění:  
S PŘIHLÁŠKOU ZAŠLETE DOKLAD O ZAPLACENÍ A OBOUSTRANNOU 
FOTOKOPII PRŮKAZU PŮVODU, KDE JE ZAPSÁN VÝSLEDEK Z VÝSTAVY!  
U SK A VK TAKÉ SE ZÁPISEM VÝSLEDKU RTG Z PLEMENNÉ KNIHY!!! 



Západočeský pobočný spolek KCHK 1927, z.s. 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AKCI 

SOBOTA S KNÍRAČEM 

KDY: 16. října 2021 po bonitaci 
KDE: Kynologické cvičiště ZKO Plzeň - Doubravka 
OD: cca 13 hodin       DO: cca 16 hodin 
PRO KOHO JE AKCE URČENA? 
pro všechny majitele kníračů - začínající, zkušené, nezkušené  
i pro ty, kteří by si rádi knírače pořídili 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 
ukázka a konzultace při úpravě psa na výstavu  
ukázka, nácvik a poradenství předvedení psa ve výstavním 
kruhu 
ukázky, poradenství a možnosti nácviku poslušnosti a obrany  
s figurantem 
poradenství ve všech oblastech chovu, výcviku a péče o knírače 
NA KOHO SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ ZÁJMU? 
Karel Klein – výcvikář Západočeského pobočného spolku KCHK 
 telefon: 608 329 326, e-mail: k.klein@seznam.cz 
CO JE TŘEBA NAHLÁSIT? 
vaše jméno, velikost knírače a výběr nabízených aktivit 
PO CELOU DOBU TRVÁNÍ AKCE JE ZAJIŠTĚNO: 
občerstvení ZDARMA: guláš a dle nabídky, voda, káva, čaj…. 
VSTUPNÉ: 
členové Západočeského pobočného spolku mají vstup ZDARMA! 
ostatní symbolické vstupné 50,- Kč 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 
 


