
 
KCHK -  Pobočka PRAHA VÝCHOD 
pořádá v sobotu 3. června 2023 

po ukončení Celostátní klubové výstavy v Berouně 
 

Bonitaci kníračů malých a středních  
 

Program : po skončení výstavy  -  bonitace, rozhodčí exterieru: Andrea Zaoralová 

   
Podmínky účasti 

 
Bonitace :  malý knírač – od 15 měsíců 
                       střední knírač – od 15 měsíců (musí mít zaznamenaný v PP výsledek RTG na DKK !!!!  

                                                  jinak nebude posouzen ) 
 

Všichni bonitovaní jedinci musí mít absolvovánu výstavu ve třídě dospělých (mezitřída, otevřená, 
pracovní, šampionů) pořádanou KCHK (Oblastní klubová, Celostátní Klubová, Speciální) 
 
Všichni bonitovaní psi musí být čitelně označeni (čip)! 
 
Upozorňujeme majitele malých kníračů, že od 1.7.2006 pokud chtějí nechat vystavit krycí list, 
musí mít platné vyšetření na oční vady !!! 

 
Poplatky :                  člen KCHK                       nečlen KCHK 

 
bonitace    500,- Kč           1000,- Kč 
 
Poplatky bankovním převodem nebo složenkou typu „A“ na účet: KCHK – pob.Praha – východ Chlustina 
86, 267 51, číslo účtu: 80386379/0800 (NE složenkou “C“ !!!!) 
 
 
Přihlášky zasílejte na adresu nebo mailem – NE DOPORUČENĚ!!!:  
Martina DEVEROVÁ, Pod Klukem 649, Hýskov, 267 06 
vystavaprahavychod@centrum.cz  tel.: 603 91 35 87   
  

Doklady nezbytné k účasti na bonitaci 
* průkaz původu psa ( u některých PP i výkonnostní a výstavní průkaz ) 
* očkovací průkaz s potvrzením o vakcinaci proti vzteklině, psince, parvoviroze a hepatitidě  
   (ne  starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce) 
* potvrzení o zaplacení členských příspěvků do Klubu chovatelů kníračů na rok 2022 (členskou průkazku) 
* potvrzení o zaplacení poplatku za bonitaci 
 
 

Místo konání: Dog Academy Beroun https://www.daberoun.cz/ 
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* BONITACE * 

         Je chovatelskou akcí, která slouží k získání poznatků o 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.  
         Na bonitaci je nutné, aby byl předvedený jedinec ve výstavní formě. Knírači musí být odborně 
upraveni min.8 týdnů před akcí (eventuelně déle, záleží na tom, jak pes rychle zarůstá) a nejdéle 14 dní před 
akcí doupraveni. Srst by měla mít délku minimálně 1,5 cm (neupravený, či pozdě upravený jedinec s krátkou 
srstí nebude posouzen). 
        Při posuzování musí pes umět chodit na vodítku , musí se nechat v klidu zvážit, změřit a nechat si 
prohlédnout celý chrup, psi varlata. Při posuzování povahy (jak v kruhu, tak při jejím přezkoušení dle 
bonitačního řádu) musí být pes nebojácný, ale ne agresivní.                                                    
 
Bonitace má tyto části: 
a) posouzení exteriéru v kruhu 
b) posouzení povahy 
 
Žádáme majitele bonitovaných jedinců aby věnovali zvýšenou pozornost Bonitačnímu řádu KCHK! 
      
Po absolvování obou částí bonitace vyčká majitel psa na oznámení bonitační komise o výsledku bonitace jeho 
psa a rozhodne se o zapsání výsledku do průkazu původu. Následně obdrží originál bonitační karty a PP se 
zapsaným bonitačním kódem. 
                         
 Háravé feny musí být při obou akcích posouzeny zcela odděleně 
 a to až na závěr akce! Majitel při příjmu musí nahlásit, že má háravou fenu a budou mu uděleny  instrukce pro 
její posouzení. Háravá fena musí být po celou dobu mimo plochu cvičiště (nejlépe v autě),ale především mimo 
plochu pro přezkušování povah. 
 
Na bonitaci může být prováděno testování srsti na přítomnost barviva u všech jedinců. Odmítnutí 
odevzdání vzorku bude bráno jako pozitivní nález. Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí 
s odebráním vzorku srsti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přihláška na bonitaci 

knírač: malý        střední         

barva: bílý          černý           černostříbřitý         pepř a sůl       

pes        fena     *pro označení zaškrtněte/klikněte  

 

 

Jméno a chov. stanice psa / feny :      ………………………………………………………………………………………………. 

 

Staří v měsících      ………… Datum narození :      ….……………Číslo zápisu:      …………………………….. 

 

Výstava ve třídě dospělých, druh výstavy:      …….................................................. RTG DKK:      ....... 

 (výsledek, např. „velmi dobrý, Oblastní klubová „)                                                                    (pouze u SK)      

 

Otec :      ………………………………………………………………………………………………..Č.zápisu :      …………….. 

 

Matka :      ……………………………………………………………………………………………… Č.zápisu :      ……………… 

 
Jméno a adresa chovatele :      …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Jméno a adresa majitele :      …………………………………………………………………………………………………………… 

(včetně PSČ)                     
..................…………………………......................  telefon, e-mail     ................................................................ 
 

Datum :      ………………………….    * Podpis :      …………………………............. 
 

Vše mimo podpisu vyplňte strojem nebo čitelně hůlkovým písmem ! 

 
 

       Zde nalepte poslední část dokladu o  
                                                                        zaplacení, nebo jeho kopii 

 
 

                   Jsem/nejsem členem KCHK – pobočka      ……………………… 

 

      

*  Podpisem přihlášky vystavovatel souhlasí                                 
s odebráním  vzorku srsti. 
 
*  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  
 



       
 

 

 

 

 

 

 


