
I.

1 béžová apricot stříbrná
s příměsí 

černé
nestandardní, bílé znaky

2 úhoří pruh správný úhoří pruh rozlitý
úhoří pruh 

chybějící
nestandardní

3 černá správná
černě-hnědý 

nádech
nestandardní

4
bílý zn. zrudní 

nepatrný

bílý zn. 

hrudní větší

rozsáhlý znak na hrudi/znaky na 

tlapách/jiné nestandardní znaky

srst 5

jemná, hladká, 

měkká, krátká a 

lesklá

jemná delší otevřená hrubší hrubá nebo jako vlna

pohlavní 

výraz
6 typický ne zcela typický

výraz opačného 

pohlaví
zcela netypický

velikost 7 střední malý velký nestandardní

celkový 

rámec
8

kvadratický, 

kompaktní, 

vyvážených proporcí

dlouhý

na mírně 

vyšších/nižších 

nohou

na vysokých nebo nízkých 

nohou/štíhlý/jinak nestandardní

stavba 

kostry
9 silná středně silná příliš slabá

osvalení 10     výborné velmi dobré dobré nedostačující
kondice 11 výborné velmi dobré dobré nedostačující/těžká obezita

celkový typ

vzhled vykazuje 

typické vlastnosti 

plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně 

přijímané charakteristické znaky/ 

neodpovídá typu požadovaného 

standardem / fyzická kondice není 

dostačující

C

E

L

K

O

V

Ý

 

V

Z

H

L

E

D

zbarvení 

srsti

Jméno a chovatelská stanice: 

Chip:

      a)                              b)       c)       d)          e)



II.

celkově 1
správně utvářená v 

poměru k tělu
příliš velká příliš malá

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve 

tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 výrazné vrásnění
dostačující 

vrásnění
slabé vrásnění

nestandardní, bez vrásnění nebo 

přehnané vrásnění
nosní 

vráska
3 správná

delší než nosní 

hřbet

překrývající nosní 

dírky
přerušovaná

převislá/zasahující do oka/zabraňující 

dýchání/nevyvinutá

horní čelist 4 správné šířky užší čelist
krátká široká 

čelist
nestandardní/úzká

spodní 

čelist
5

široká správně 

zakřivená
užší čelist více zakřivená úzká, rovná trvale ukazuje jazyk, křivá spodní čelist 

nos 6
správně vtištěný, 

dostatečně široký

delší čenichová 

partie

nízko utvářená 

čenichová partie

výrazně dlouhá čenichová partie/příliš 

krátký nosní hřbet/výrazné poruchy 

pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 otevřené mírně zúžené středně zúžené uzavřené

pysky 8 správně utvářené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9
tmavá, správně 

ohraničená

přesahující, 

neohraničená

pigmentace 

střední intenzity

nepigmentov

aná nosní 

vráska/ slabá 

pigmentace

nestandardní

oko 10 správné kulaté menší kulaté mandlové
chybně utvářené entropium, ektropium, 

viditelné bělmo, příliš vystouplé oko

barva očí 11 černohnědá hnědá světle hnědá
každé oko jiný odstín, příliš světlé, 

poruchy pigmentu

skus, chrup 12 těsný předkus
předkus do 0,5 

cm

velký předkus nad 

0,5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby, 

zkřížený skus, podkus , klešťový skus
13 knoflíkové růžicové každé ucho jiné nestandardní

14 správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardní

15
správně 

pigmentované
světlé krátké/příliš malé

dlouhé/příliš 

velké
nestandardní

celkový typ

hlava vykazuje 

typické vlastnosti 

plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně 

přijímané charakteristické znaky/ 

neodpovídá typu požadovaného 

standardem / fyzická kondice není 

dostačující

H

L

A

V

A

ucho

      a)                              b)       c)       d)          e)



III.

1
silný a mohutný, 

dostatečné délky  
slabý  krátký dlouhý špatně nasazený a nesený, výrazný lalok

2 správně klenutý  bez klenutí nestandardní

hrudník 3
správné šířky a 

hloubky
málo předhrudí úzký mělký nestandardní

hřbet 4 pevný, rovný měkký dlouhý
klenutý, 

prohnutý
nestandardní

bedra 5 správná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
záď 6 plná, široká úzká spáditá krátká nestandardní

7
správně nasazený, 

nesený

nízko nasazený/ 

správně nesený
volně nesený nestandardně nesený, zalomený

8 2x zatočený 1x zatočený příliš krátký, aby mohl být zatočený

spodní linie 9 správné vtažené břicho rozsáhlé pupeční a tříselné kýly

přední 

končetiny
10

správně postavené a 

zaúhlené

nevýrazně 

zaúhlené/ strmé 

úhlení

chyby 

v postavení/ 

volný loket 

nestandardní

loket 11 správně přitisknutý dovnitř vtočený ven vytočený nestandardní

předloktí 12 rovné krátké zakřivené nestandardní
nadprstí 13 správné strmé měkké nestandardní

tlapy 14 uzavřené otevřené
vtočené/ 

vytočené
“zaječí nebo kočičí“

drápy 15 černé světlejší světlé nestandardní bez pigmentu

zadní 

končetiny
16 správně zaúhlené

nevýrazně 

zaúhlené/ strmé 

zaúhlení

přeúhlené nestandardní

postavení 17 správné sudovité úzké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 uzavřené otevřené
vtočené, 

vytočené
nestandardní

drápy 19 tmavé světlejší světlé nestandardní bez pigmentu

chody 20

pravidelné, 

prostorné, valivý 

pohyb

vpředu vázané/ 

sbíhavé

vzadu vázané/ 

sbíhavé

oboustranně 

vázané/ 

sbíhavé

mimochod, kulhání, jiný nestandardní 

pohyb

pohlavní 

orgány u 

psa

21 vyvinuté kryptorchid 

celkový typ

tělesná stavba 

vykazuje typické 

vlastnosti plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně 

přijímané charakteristické znaky/ 

neodpovídá typu požadovanému 

štandardu / fyzická kondice není 

dostačující

IV. POVAHA 1
vyrovnaná, 

temperamentní
agresivní, bojácná

        d)           e)        a)
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        b)            c)


