BONITAČNÍ ŘÁD KRaAOP

(schváleno na členské schůzi 28.4.2018, platný od 1.6.2018)
1. Úvodní ustanovení
Bonitace, případně Individuální bonitace, ve smyslu tohoto řádu, je jednou z podmínek pro zařazení jedinců
do chovu. Její absolvování je povinné pro všechny níže uvedené jedince, jejichž potomci mají být pod
hlavičkou klubu zapsáni v Plemenné knize ČMKU.
1) BONITACE – určena pro jedince plemene JRO, KAO, MSP v majetku českých občanů
(z účasti jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima)
2) INDIVIDUÁLNÍ BONITACE – určena pro importované, kupírované jedince plemene KAO
a) v majetku českých občanů (chovnost v ČR dosud neudělena)
b) kterým již byla udělena chovnost v zahraničí a jsou v držení českých občanů
Součástí bonitačního řádu jsou i pravidla pro absolvování nepovinného Svodu mladých jedinců.
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2. Výklad pojmů
Jedinec – pes/fena, kteří splňují podmínky k připuštění k účasti na bonitaci
Psovod – držitel psa v prostoru a čase konání bonitace
Držitel – majitel nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci
kynologické činnosti
Figurant – osoba simulující v rámci testu povahy reálné napadení psovoda
Rozhodčí FCI – osoba odborně způsobilá a aprobovaná pro posouzení jedince, kontrolu jeho
souladu se standardem plemene
Bonitační karta – obsahuje identifikační údaje jedince, údaje o záznamech z měření jedince, údaje
popisující jeho exteriér (včetně nedostatků, případně vad), hodnocení povahového testu, finální
verdikt (standardní/nestandardní), datum a místo konání, složení bonitační komise, podpisy
bonitační komise. Vyhotovuje se ve 2 originálech, z nichž 1 paré obdrží psovod po skončení akce.

3. BONITACE
3.1.
Obecné pokyny:
1. Pořadatelem akce se rozumí chovatelský klub, tj. Klub ruských a asijských ovčáckých psů.
2. Pořadatel vydá propozice (včetně přihlášky) k akci, stanoví a zajistí termín a místo akce, bonitační
komisi
3. Účastníci akce jsou povinni dbát pokynů pořadatele, psovodi plně odpovídají za veškeré škody
způsobené jejich psy.
4. Je-li pes ponechán na místě bez dozoru psovoda, musí mít náhubek.
5. Přítomnost háravých fen je psovod povinen oznámit pořadateli před zahájením akce, háravé feny se
předvedou jako poslední.
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3.2.
Podmínky účasti:
1. platný průkaz původu, označený znakem FCI, u importovaných jedinců přeregistrovaný v plemenné
knize ČMKU
2. členství držitele jedince v klubu, případně jeho smluvní vztah s klubem (Smlouva o poskytnutí
chovatelského servisu)
3. minimální věk jedince 15 měsíců
4. doručení řádně vyplněné přihlášky, včetně příloh, dle dispozic uvedených v propozicích
5. platné očkování jedince (kontrola očkovacího průkazu)
6. úhrada poplatku dle dispozic uvedených ve Finančním řádu klubu
7. kontrola identifikace jedince
8. adekvátní výstroj – zakázány plastové součásti výbavy, doporučeny pevné karabiny, svařovaná oka
apod.

3.3.
Bonitační komise
1. Je nejméně 3 členná, minimálně 2 členové jsou členy výboru a jeden člen je rozhodčí exteriéru FCI
2. Provede záznam z průběhu bonitace a výsledný verdikt (STANDARDNÍ/NESTANDARDNÍ) zapíše do
bonitační karty.
3. Členem bonitační komise nemůže být držitel jedince, který se akce účastní

3.4.
Průběh bonitace
3.4.1. Posouzení exteriéru
1. Rozhodčí FCI kontroluje soulad exteriéru jedince s platným standardem plemene.
2. Součástí posouzení exteriéru je i měření proporcí jedince (výška, délka, obvod hlavy, obvod
hrudníku, obvod nadprstí, délka lebky a délka čenichové partie)
3. Jednotlivá měření může provádět psovod sám, pod dohledem bonitační komise.
4. Záznam z popisné prohlídky a z měření se zapisuje do bonitační karty.
5. V případě zjištění absence zubu nad rámec benevolence povolené standardem, může psovod
požádat o přerušení bonitace s tím, že mu bude umožněna účast na bonitaci v nejbližším
následujícím termínu. Psovod spolu s přihláškou dodá RTG snímek čelisti a zprávu veterinárního
lékaře, dokládající existenci zubu. Snímek musí být řádně označen identifikačními údaji (tetovací
číslo, číslo čipu).
6. Na výslovnou žádost psovoda může být bonitace přerušena. Bonitační poplatek se v tomto případě
nevrací a je použit na úhradu nákladů na akci.
7. V odůvodněných případech může komise doporučit bonitaci jedince přerušit a doporučit účast
v dalším termínu. Bonitační poplatek se v tomto případě, pokud psovod s přerušením souhlasí,
nevrací a je použit na úhradu nákladů na akci.
8. V odůvodněných případech může komise nařídit přerušení bonitace pro jedince, jehož
ovladatelnost není na takové úrovni, aby bylo možné provést celkové měření a kontrolu zubů ve
stanoveném časovém limitu, tj. 2x5 minut. Psovod dostane možnost jedince předvést ještě jednou,
na příští bonitaci. Uhrazený bonitační poplatek se v tomto případě eviduje jako úhrada příští
bonitace.
9. V případě absence exteriérových vad vylučujících jedince z chovu, je do karty zapsán finální verdikt
STANDARDNÍ
10. V případě zjištění exteriérové vady vylučující jedince z chovu, je do karty zapsán finální verdikt
NESTANDARDNÍ. Následně poradce chovu do průkazu původu jedince provede záznam
„NECHOVNÝ“
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3.4.2. Povahový test
1. Povahový test probíhá individuálně, tj. bonitační komise se v každé fázi testu věnuje hodnocení
jednoho konkrétního jedince.
2. Test má 5 fází, každá se hodnotí samostatně
3. Test má jen popisný charakter, nelze jedince na základě zadaného hodnocení vyloučit z chovu.
4. Bonitační komise zadává známky v rozmezí 2-6, nejedná se o hodnocení od nejlepšího k nejhoršímu,
každá známka vyjadřuje konkrétní popis chování psa:
Popis chování
Známka Predikát
2

Útěková reakce

Pes má snahu utéct

3

Převaha nedůvěry nad
sebevědomím

Nedůvěra psa převažuje nad jeho sebevědomím,
ústup pes střídá krátkými, nejistými výpady
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Rovnováha sebevědomí
a nedůvěry

Nedůvěra a sebevědomí psa je v rovnováze, pes je
sebevědomý, vyrovnaný, ve střehu, aktivně sleduje
dění v okolí

5

Vznětlivost a vzrušivost

Sebevědomí psa převažuje nad nedůvěrou, pes je
vznětlivý, vzrušivý

6

Flegmatičnost

Pes vykazuje náznaky flegmatičnosti, je flegmatický,
bez reakce na okolní podněty

5.
6.
7.
8.
9.

Test obsahuje 5 chronologicky po sobě jdoucích fází
První 2 fáze testu pes absolvuje v rámci posouzení exteriéru.
Další 3 fáze testu pes absolvuje v přítomnosti a za aktivní účasti figuranta.
Zda jednotlivé fáze jedinec absolvuje s náhubkem, nebo bez něj, je na rozhodnutí psovoda.
Jednotlivé fáze 3-5 absolvuje pes povinně na jistícím laně, které je majetkem klubu a které
v případě fyzického nezvládnutí psa psovodem zamezí nekontrolovanému pohybu psa v terénu.
10. Na pokyn bonitační komise bude psovod dále povinen použít klubovou výstroj (obojek, vodítko,
postroj …) v případě, že bonitační komise výstroj psa vyhodnotí jako neadekvátní.
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11. Jednotlivé fáze testu, s popisem situace:
Č.

Popis situace

Fáze

Psovod se psem při vstupu do prostoru, kde má dojít
k posouzení exteriéru a měření, prochází skupinou cca
4 stojících osob.
Pes by měl být klidný, bez známek agresivity, nebo
naopak bázlivosti

1.

Průchod psa skupinou osob

2.

Bonitační komise, případně psovod pod jejím dohledem,
provádí jednotlivá měření tělesných proporcí, pes
Spolupráce psa při měření a prohlídce
podstupuje prohlídku zubů.
zubů
Pes by měl být dostatečně ovladatelný a připravený toto
podstoupit.

3.

4.

5.

Průchod skupiny osob kolem
psa

Psovod vstoupí se psem do vymezeného prostoru, kde se
volně prochází cca 6 osob.
V této skupině je také figurant, který se pomalu
pohybuje na hranici vymezeného prostoru.
Jedna z osob, může být i známý psovoda, se s psovodem
cca z metrové vzdálenosti dá do řeči, jde např. o přátelský
pozdrav, dle přání psovoda může dojít i ke kontaktu
se psem.
Pes by měl být po celou dobu klidný, případně ostražitý,
ale bez známek agresivity, nebo naopak bázlivosti.

V době rozhovoru psovoda s kolemjdoucím, na sebe
figurant hlasitými projevy upozorní a následně se pokusí
bezkontaktně zaútočit na psovoda.
Skupinka pohybujících se lidí poodstoupí a vyklidí tak
prostor ve prospěch figuranta, psa a psovoda.
Pes by měl novou situaci vyhodnotit jako nebezpečnou a
Útok figuranta na psovoda
zahájit aktivní obrannou reakci.
V případě, že pes nereaguje, figurant se snaží reakci psa
vyvolat.
Následně se dá na útěk a vyběhne z kruhu ven.
Psovod smí hlasitě vyjadřovat své emoce, psa
povzbuzovat, chválit apod.
Figurant se do vymezeného prostoru s hlasitými projevy
vrací a zkouší opětovně napadnout psovoda.
Opakovaný útok figuranta na psovoda
Pes musí opětovně svého psovoda aktivně bránit.

Poznámka: Ve fázi 1 je bonitační komise součástí skupinky. Ve fázi 3,4,5, bonitační komise není
součástí skupiny, zůstává stranou v roli pozorovatele, musí mít dostatečný přehled o chování psa.
12. Fáze 1 až 5 jsou povinné pro plemeno KAO a MSP. Pro plemeno JRO jsou povinné fáze 1 a 2, ostatní
fáze je možné absolvovat dobrovolně.
13. Pokud psovod není s výkonem svého psa spokojen, může po ukončení testu všech účastníků
požádat komisi o možnost absolvovat povahový test ještě jednou. Komise v tomto případě navrhne
do bonitační karty k zápisu výsledek druhého pokusu.
14. Pokud psovod není s výkonem svého psa spokojen ani při opakovaném pokusu, může bonitační
komisi požádat o anulování výsledku celé bonitace (posouzení exteriéru s verdiktem STANDARDNÍ +
povahového testu) a přihlásit se na bonitaci v příštím termínu. Uhrazený bonitační poplatek se
v tomto případě nevrací a bude použit na úhradu nákladů akce.
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4. INDIVIDUÁLNÍ BONITACE
4.1.
Podmínky účasti:
1. Kupírovaný, importovaný jedinec plemene KAO, s platným průkazem původu označeným znakem
FCI, přeregistrovaný v plemenné knize ČMKU
2. členství držitele jedince v klubu, případně jeho smluvní vztah s klubem (Smlouva o poskytnutí
chovatelského servisu)
3. minimální věk jedince 15 měsíců
4. oznámení poradci chovu pro KAO o plánované účasti (datum, místo) na akci, včetně dodání
oboustranné kopie průkazu původu jedince
5. úhrada poplatku dle dispozic uvedených ve Finančním řádu klubu

4.2.
Úspěšné absolvování zahrnuje:
1. Posouzení exteriéru jedince rozhodčím FCI:
o na výstavě organizované Slovenským klubem sdružujícím plemeno KAO
o ve třídě střední (mezitřídě), třídě otevřené, nebo třídě vítězů (šampionů)
o se známkou „výborný“ nebo „velmi dobrý“
o posudek by měl obsahovat informaci o skusu a plnochruposti, případně o absenci konkrétních
zubů
2. Předložení originálu výstavního posudku poradci chovu pro KAO

5. SVOD MLADÝCH
5.1.
Úvodní ustanovení
1. Svod mladých je organizován jako součást klubové bonitace.
2. Jedná se o předvedení mladých jedinců, kteří ještě nedosáhli věku pro účast na bonitaci.
3. Absolvování svodu ve smyslu tohoto řádu není podmínkou pro budoucí zařazení jedinců do chovu.
4. Absolvování je dobrovolné, je přístupné jedincům všech plemen sdružených v klubu, z účasti jsou
vyloučeni jen psi s kupírovanýma ušima.
5.2.
Výklad pojmů
1. Jedinec – pes/fena, kteří splňují podmínky k připuštění k účasti na svodu
2. Psovod – držitel psa v prostoru a čase konání svodu
3. Rozhodčí FCI – osoba odborně způsobilá a aprobovaná pro posouzení jedince, kontrolu jeho
souladu se standardem plemene
4. Potvrzení o absolvování Svodu mladých – obsahuje identifikační údaje jedince, výsledek hodnocení
skusu a plnochruposti, případné poznámky a doporučení, datum a místo konání, složení komise,
podpisy komise. Vyhotovuje se ve 2 originálech, z nichž 1 paré obdrží psovod po skončení akce.
5.3.
Obecné pokyny:
1. Pořadatel vydá propozice (včetně přihlášky) k akci, stanoví a zajistí termín a místo akce, komisi
2. Účastníci akce jsou povinni dbát pokynů pořadatele, psovodi plně odpovídají za veškeré škody
způsobené jejich psy.
3. Je-li pes ponechán na místě bez dozoru psovoda, musí mít náhubek.
4. ovladatelnost jedince musí být na takové úrovni, aby bylo možné posoudit chrup
5. Přítomnost háravých fen je psovod povinen oznámit pořadateli před zahájením akce, háravé feny se
předvedou jako poslední.
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5.4.
Podmínky účasti:
1. platný průkaz původu, označený znakem FCI, u importovaných jedinců přeregistrovaný v plemenné
knize ČMKU
2. členství držitele jedince v klubu, případně jeho smluvní vztah s klubem (Smlouva o poskytnutí
chovatelského servisu)
3. dosažení plnochruposti jedince, přípustná je absence zubů v benevolenci standardu plemene
4. doručení řádně vyplněné přihlášky, včetně příloh, dle dispozic uvedených v propozicích
5. platné očkování jedince (kontrola očkovacího průkazu)
6. úhrada poplatku dle dispozic uvedených ve Finančním řádu klubu
7. kontrola identifikace jedince
8. adekvátní výstroj
5.5.
Komise
1. Je nejméně 3 členná, minimálně 2 členové jsou členy výboru a jeden člen je rozhodčí exteriéru FCI
2. Provede záznam z hodnocení do „Potvrzení o absolvování svodu mladých“
3. Členem komise nemůže být držitel jedince, který se akce účastní
5.5.1. Průběh svodu mladých - Posouzení exteriéru
1. Rozhodčí FCI, s ohledem na věk jedince, kontroluje soulad exteriéru jedince s platným standardem
plemene.
2. Součástí posouzení exteriéru je i prohlídka zubů – skus a plnochrupost, přípustná je absence zubů
v benevolenci standardu plemene. Časový limit je maximálně 2x 5 minut.
3. Hodnocení skusu a plnochruposti se zapisuje i do PP jedince.
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