
MOPS  KLUB  ČESKÉ REPUBLIKY
chovatelská přehlídka

Datum 4.12.2016

Místo Nižbor

PATELLY 0/0

Pohlaví   pes X  fena

Váha:______________________

Barva  béžová X   černá

Jméno a chov. stanice ICCA BLACK DOG-LOME

____________________________________________________________________

Datum narození  ………….…………….  18.5.2015 číslo zápisu:cmku/mop/ 6579/15

Otec: ………………………….……Faeton Dog-Lome číslo zápisu:cmku/mop/ 4967/08/09

Matka: ……………………...………Oda Mae Black Hejakral číslo zápisu:cmku/mop/ 6189/13/14

Jméno a adresa chovatele: Jiřina Krsová

Kbelnice 33, 336 01 Letiny

Jméno majitele: Zdenka Růžičková

adresa Klučov 28, 282 01 Kolín

tel. spojení 606285348

FENA      zařazen do chovu nezařazen do chovu

Členové komise 1. Alena Košťálová.......................................................

2. Alena Hromová........................................................

3. Helena Kecová..........................................................

Podpis majitele psa / feny ……………………………………………………



MOPS klub České republiky                                          Datum: 4.12.2016               Místo: Nižbor 
Chovatelská přehlídka                                                       
Jméno a chov. stanice:   ICCA BLACK DOG-LOME 

 
váha: 8,-kg  PATELLY: 0/0  
 

  
I. 

         a)               b)         c)          d)                    e)  

 
C 

  1 - béžová 
 

 apricot stříbrná  prokvetlá  nestandardní 
bílé znaky 

E 
L 

 
zbarvení  

 2 - úhoří pruh 
správný 

 úhoří pruh 
rozlitý 

úhoří pruh 
chybějící 

   nestandardní  

K 
O 

srsti  3 X černá správná  černě-hnědý 
nádech 

černá prokvetlá    nestandardní  

V 
Ý 
 
 

  4 -    bílý zn. hrudní 
nepatrný 

 bílý zn. hrudní 
větší 

 b. zn. na krku 
hrudi,břichu,na 
prsech a tlapkách  

V srst  5 X jemná , krátká   jemná delší  otevřená   hrubší   nestandardní  
Z 
H 

pohlavní výraz 
 

 6 X typický   těžší hlava  lehčí hlava  neurčitý 
 

 zcela netypický 
 

L velikost  7 X střední  malý velký    nestandardní  
E 
D 

celkový 
rámec 

 8 X kvadratický   delší vyšší  dlouhý  nestandardní  

 stavba kostry   9 X silná  středně silná slabá    příliš slabá 
 osvalení 10 X

   
výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 

  kondice  11 X výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 
 

          a)                                b)         c)        d)            e)  
 celkově  1 X správně utvářené   velká, kulatá  menší kulatá  malá  nestandardní  
II. vrásky 

 
 
 
 

nosní vráska 

 2 
 
 3 

X 
 
X 

výrazné vrásnění  

 
 
 
 

správná 
 

 dostačující 
vrásnění 

 

překrývající 
nosní hřbet 

 slabé vrásnění 

 
 
 
 

nevyvinutá 

 bez vrásnění  

 
 
 
 

delší než nosní 
hřbet 

 nestandardní  

 
 
 
 

Převislá zasahující 
do oka,nebo 
zabraňující dýchání 

 horní  čelist  4 X správné šířky a 
hloubky 

 kráká široká 
čelist 

 užší čelist    nestandardní 
úzká 

H 
 
L 

spodní čelist  5 X 
 
 

široká správně 
zakřivená  

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

 

 
A 

nos  6 X správně vtištěný, 
dostatečně široký 

 delší nos  úzký nos  úzké nosní 
dírky 

 poruchy pigmentu, 
rozštěp nosu 

 pysky 7 X správně utvářené   dlouhé, těžké  krátké    nestandardní  
V maska 8 - tmavá, správně 

ohraničená 
 přesahující, 

neohraničená 
 pigmentace 

střední intenzity 
 slabá  

pigmentace 
 nestandardní 

bez vrásky  
 
A 

oko 9 X správné kulaté  menší kulaté  mandlové   špatně uložené 
viditelné 
bělmo 

 chybně utvářené 
entropium, 
ektropium 

 barva očí  10 X černohnědá  hnědá  světle hnědá     každé oko jiný 
odstín, příliš světlé 

 skus, chrup 11 X těsný předkus   předkus 
do 0,5 cm 

 velký předkus 
nad 0,5 cm 

   chybějící špičák, 
trvale ukazuje zuby, 
zkřížený skus, 
podkus , klešťový 
skus 

 ucho 12 X knoflíkové, 
správně nasazené 

 růžicové, 
správně nasazené 

 vysoko nasazené  nízko nasazené  nestandardní 

  13 - správně  světlé  krátké  dlouhé  nestandardní  



pigmentované 
 
            a)           b)              c)           d)             e)  
III.  krk  1 X správný,   silný  slabý    špatně nasazený a 

nesený, lalok 
T   2 X správně klenutý  bez klenutí  krátký  dlouhý  nestandardní  
 
Ě 

hrudník  3 X správné šířky a 
hloubky 

 málo předhrudí   úzký  mělký  nestandardní  

L hřbet  4 X pevný, rovný,   měkký  dlouhý  klenutý  Nestandardní 
 bedra  5 X správná  mírně klenutá  klenutá  dlouhá  nestandardní  
E záď  6 X plná, široká  úzká  spáditá  krátká  nestandardní  
 
S 

ocas  7 X správně 
nasazený, 
nesený 

 nízko nasazený 
správně nesený 

 volně nesený    nestandardně 
nesený, zalomený 

N   8 X 2x  zatočený  1x zatočený  1x zatočený, 
volný 

 zatočený 
méně než 1x 

 příliš krátký,aby 
mohl být zatočený 

Á spodní linie   9 X správné  vtažené břicho       rozsáhlé pupeční a 
tříselné kýly 

 přední 
končetiny 

10 X správně 
postavené a 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené, 
strmé úhlení 

 chyby v 
postavení 
volný loket 

   nestandardní  

S loket 11 X správně 
přitisknutý 

 dovnitř vtočený  ven vytočený     nestandardní  

T předloktí 12 X rovné  krátké  zakřivené     nestandardní  
 
A 

nadprstí  13 X správné  strmé  měkké    nestandardní  

 
V 

tlapy 14 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 
vytočené 

 zaječí  nestandardní  

 drápy 15 X tmavé  světlejší  světlé    nestandardní 
bez pigmentu 

B zadní 
končetiny 

16 X správně 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené 

 Strmé 
zaúhlení 

   nestandardní  

A postavení  17 X správné  sudovité  úzké  rozbíhavé  nestandardní  
 tlapy 18 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 

vytočené 
 zaječí  nestandardní  

 drápy 19 X tmavé  světlejší  světlé  bez pigmentu  nestandardní 
bez pigmentu 

 chody 20 X pravidelné, 
prostorné, 
valivý pohyb 

 vpředu vázané   vzadu vázané   oboustranně 
vázané  

 mimochod, 
kulhání,jiný 
nestandardní 
pohyb 

 Pohlavní 
orgány u psa 

21 - vyvinuté        kryptorchid  

             

 
IV. POVAHA  1 X vyrovnaná, 

klidná 
 temperamentní   flegmatik    agresivní, bojácná  

Poznámka: všechny nedostatky zařazené ve sloupci  e)  jsou vyřazující z chovu 
 



 

MOPS  KLUB  ČESKÉ REPUBLIKY
chovatelská přehlídka

Datum 4.12.2016

Místo Nižbor

PATELLY 0/0

Pohlaví   pes X  fena

Váha:______________________

Barva  béžová X   černá

Jméno a chov. stanice IDEE BLACK DOG-LOME

____________________________________________________________________

Datum narození  ………….…………….  18.5.2015 číslo zápisu:cmku/mop/ 6581/15

Otec: ………………………….……Faeton Dog-Lome číslo zápisu:cmku/mop/ 4967/08/09

Matka: ……………………...………Oda Mae Black Hejakral číslo zápisu:cmku/mop/ 6189/13/14

Jméno a adresa chovatele: Jiřina Krsová

Kbelnice 33, 336 01 Letiny

Jméno majitele: Kateřina Růžičková

adresa Klučov 28, 282 01 Kolín

tel. spojení 723214687

FENA      zařazen do chovu nezařazen do chovu

Členové komise 1. Alena Košťálová.......................................................

2. Alena Hromová........................................................

3. Helena Kecová..........................................................

Podpis majitele psa / feny ……………………………………………………



MOPS klub České republiky                                          Datum: 4.12.2016               Místo: Nižbor 
Chovatelská přehlídka                                                       
Jméno a chov. stanice:  IDEE BLACK DOG-LOME 

 
VÁHA:7,-kg   PATELLY: 0/0  
 

  
I. 

         a)               b)         c)          d)                    e)  

 
C 

  1 - béžová 
 

 apricot stříbrná  prokvetlá  nestandardní 
bílé znaky 

E 
L 

 
zbarvení  

 2 - úhoří pruh 
správný 

 úhoří pruh 
rozlitý 

úhoří pruh 
chybějící 

   nestandardní  

K 
O 

srsti  3 X černá správná  černě-hnědý 
nádech 

černá prokvetlá    nestandardní  

V 
Ý 
 
 

  4     bílý zn. hrudní 
nepatrný 

X bílý zn. hrudní 
větší 

 b. zn. na krku 
hrudi,břichu,na 
prsech a tlapkách  

V srst  5 X jemná , krátká   jemná delší  otevřená   hrubší   nestandardní  
Z 
H 

pohlavní výraz 
 

 6 X typický   těžší hlava  lehčí hlava  neurčitý 
 

 zcela netypický 
 

L velikost  7 X střední  malý velký    nestandardní  
E 
D 

celkový 
rámec 

 8 X kvadratický   delší vyšší  dlouhý  nestandardní  

 stavba kostry   9 X silná  středně silná slabá    příliš slabá 
 osvalení 10 X

  
výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 

  kondice  11 X výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 
 

          a)                                b)         c)        d)            e)  
 celkově  1 X správně utvářené   velká, kulatá  menší kulatá  malá  nestandardní  
II. vrásky 

 
 
 
 

nosní vráska 

 2 
 
 3 

X 
 
X 

výrazné vrásnění  

 
 
 
 

správná 
 

 dostačující 
vrásnění 

 

překrývající 
nosní hřbet 

 slabé vrásnění 

 
 
 
 

nevyvinutá 

 bez vrásnění  

 
 
 
 

delší než nosní 
hřbet 

 nestandardní  

 
 
 
 

Převislá zasahující 
do oka,nebo 
zabraňující dýchání 

 horní  čelist  4 X správné šířky a 
hloubky 

 kráká široká 
čelist 

 užší čelist    nestandardní 
úzká 

H 
 
L 

spodní čelist  5 X široká správně 
zakřivená  

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

 

 
A 

nos  6 X správně vtištěný, 
dostatečně široký 

 delší nos  úzký nos  úzké nosní 
dírky 

 poruchy pigmentu, 
rozštěp nosu 

 pysky 7 X správně utvářené   dlouhé, těžké  krátké    nestandardní  
V maska 8 - tmavá, správně 

ohraničená 
 přesahující, 

neohraničená 
 pigmentace 

střední intenzity 
 slabá  

pigmentace 
 nestandardní 

bez vrásky  
 
A 

oko 9 X správné kulaté  menší kulaté  mandlové   špatně uložené 
viditelné 
bělmo 

 chybně utvářené 
entropium, 
ektropium 

 barva očí  10 X černohnědá  hnědá  světle hnědá     každé oko jiný 
odstín, příliš světlé 

 skus, chrup 11 X těsný předkus   předkus 
do 0,5 cm 

 velký předkus 
nad 0,5 cm 

   chybějící špičák, 
trvale ukazuje zuby, 
zkřížený skus, 
podkus , klešťový 
skus 

 ucho 12 X knoflíkové, 
správně nasazené 

 růžicové, 
správně nasazené 

 vysoko nasazené  nízko nasazené  nestandardní 

  13 - správně  světlé  krátké  dlouhé  nestandardní  



pigmentované 
 
            a)           b)              c)           d)             e)  
III.  krk  1 X správný,   silný  slabý    špatně nasazený a 

nesený, lalok 
T   2 X správně klenutý  bez klenutí  krátký  dlouhý  nestandardní  
 
Ě 

hrudník  3 X správné šířky a 
hloubky 

 málo předhrudí   úzký  mělký  nestandardní  

L hřbet  4 X pevný, rovný,   měkký  dlouhý  klenutý  Nestandardní 
 bedra  5 X správná  mírně klenutá  klenutá  dlouhá  nestandardní  
E záď  6 X plná, široká  úzká  spáditá  krátká  nestandardní  
 
S 

ocas  7 X správně 
nasazený, 
nesený 

 nízko nasazený 
správně nesený 

 volně nesený    nestandardně 
nesený, zalomený 

N   8 X 2x  zatočený  1x zatočený  1x zatočený, 
volný 

 zatočený 
méně než 1x 

 příliš krátký,aby 
mohl být zatočený 

Á spodní linie   9 X správné  vtažené břicho       rozsáhlé pupeční a 
tříselné kýly 

 přední 
končetiny 

10 X správně 
postavené a 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené, 
strmé úhlení 

 chyby v 
postavení 
volný loket 

   nestandardní  

S loket 11 X správně 
přitisknutý 

 dovnitř vtočený  ven vytočený     nestandardní  

T předloktí 12 X rovné  krátké  zakřivené     nestandardní  
 
A 

nadprstí  13 X správné  strmé  měkké    nestandardní  

 
V 

tlapy 14 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 
vytočené 

 zaječí  nestandardní  

 drápy 15 X tmavé  světlejší  světlé    nestandardní 
bez pigmentu 

B zadní 
končetiny 

16 X správně 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené 

 Strmé 
zaúhlení 

   nestandardní  

A postavení  17 X správné  sudovité  úzké  rozbíhavé  nestandardní  
 tlapy 18 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 

vytočené 
 zaječí  nestandardní  

 drápy 19 X tmavé  světlejší  světlé  bez pigmentu  nestandardní 
bez pigmentu 

 chody 20 X pravidelné, 
prostorné, 
valivý pohyb 

 vpředu vázané   vzadu vázané   oboustranně 
vázané  

 mimochod, 
kulhání,jiný 
nestandardní 
pohyb 

 Pohlavní 
orgány u psa 

21 - vyvinuté        kryptorchid  

             

 
IV. POVAHA  1 X vyrovnaná, 

klidná 
 temperamentní   flegmatik    agresivní, bojácná  

Poznámka: všechny nedostatky zařazené ve sloupci  e)  jsou vyřazující z chovu 
 



 



 

MOPS  KLUB  ČESKÉ REPUBLIKY
chovatelská přehlídka

Datum 4.12.2016

Místo Nižbor

PATELLY:

Pohlaví   pes X  fena

Váha:______________________

Barva X  béžová   černá

Jméno a chov. stanice JANE PES VÍTACÍ

____________________________________________________________________

Datum narození  ………….…………….  30.7.2015 číslo zápisu:cmku/mop/ 6635/15

Otec: ………………………….……Ivan-Alexander Semlans číslo zápisu:cmku/mop/ 5698/-11/10/12

Matka: ……………………...………Helga Pes vítací číslo zápisu:cmku/mop/ 6167/13/14

Jméno a adresa chovatele: Taťana Šlesingrová

I.Olbrachta 113, 273 08 Pchery

Jméno majitele: Markéta Kubátová

adresa P.Chelčického 750/13, 356 01 Sokolov

tel. spojení

FENA zařazena do chovu nezařazen do chovu

Členové komise 1. Alena Košťálová.......................................................

2. Alena Hromová........................................................

3. Helena Kecová..........................................................

Podpis majitele psa / feny ……………………………………………………



MOPS klub České republiky                                          Datum: 4.12.2016               Místo: Nižbor 
Chovatelská přehlídka                                                       
Jméno a chov. stanice:      JANE PES VÍTACÍ 

 
VÁHA: 7,5 kg   PATELLY: 0/0  
 

  
I. 

         a)               b)         c)          d)                    e)  

 
C 

  1 X béžová 
 

 apricot stříbrná  prokvetlá  nestandardní 
bílé znaky 

E 
L 

 
zbarvení  

 2  úhoří pruh 
správný 

X úhoří pruh 
rozlitý 

úhoří pruh 
chybějící 

   nestandardní  

K 
O 

srsti  3 - černá správná  černě-hnědý 
nádech 

černá prokvetlá    nestandardní  

V 
Ý 
 
 

  4 -    bílý zn. hrudní 
nepatrný 

 bílý zn. hrudní 
větší 

 b. zn. na krku 
hrudi,břichu,na 
prsech a tlapkách  

V srst  5 X jemná , krátká   jemná delší  otevřená   hrubší   nestandardní  
Z 
H 

pohlavní výraz 
 

 6 X typický   těžší hlava  lehčí hlava  neurčitý 
 

 zcela netypický 
 

L velikost  7 X střední  malý velký    nestandardní  
E 
D 

celkový 
rámec 

 8 X kvadratický   delší vyšší  dlouhý  nestandardní  

 stavba kostry   9  silná X středně silná slabá    příliš slabá 
 osvalení 10 X

    
výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 

  kondice  11 X výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 
 

          a)                                b)         c)        d)            e)  
 celkově  1 X správně utvářené   velká, kulatá  menší kulatá  malá  nestandardní  
II. vrásky 

 
 
 
 

nosní vráska 

 2 
 
 3 

X 
 
X 

výrazné vrásnění  

 
 
 
 

správná 
 

 dostačující 
vrásnění 

 

překrývající 
nosní hřbet 

 slabé vrásnění 

 
 
 
 

nevyvinutá 

 bez vrásnění  

 
 
 
 

delší než nosní 
hřbet 

 nestandardní  

 
 
 
 

Převislá zasahující 
do oka,nebo 
zabraňující dýchání 

 horní  čelist  4 X správné šířky a 
hloubky 

 kráká široká 
čelist 

 užší čelist    nestandardní 
úzká 

H 
 
L 

spodní čelist  5 X široká správně 
zakřivená  

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

 

 
A 

nos  6 X správně vtištěný, 
dostatečně široký 

 delší nos  úzký nos  úzké nosní 
dírky 

 poruchy pigmentu, 
rozštěp nosu 

 pysky 7 X správně utvářené   dlouhé, těžké  krátké    nestandardní  
V maska 8 X tmavá, správně 

ohraničená 
 přesahující, 

neohraničená 
 pigmentace 

střední intenzity 
 slabá  

pigmentace 
 nestandardní 

bez vrásky  
 
A 

oko 9 X správné kulaté  menší kulaté  mandlové   špatně uložené 
viditelné 
bělmo 

 chybně utvářené 
entropium, 
ektropium 

 barva očí  10 X černohnědá  hnědá  světle hnědá     každé oko jiný 
odstín, příliš světlé 

 skus, chrup 11 X těsný předkus   předkus 
do 0,5 cm 

 velký předkus 
nad 0,5 cm 

   chybějící špičák, 
trvale ukazuje zuby, 
zkřížený skus, 
podkus , klešťový 
skus 

 ucho 12 X knoflíkové, 
správně nasazené 

 růžicové, 
správně nasazené 

 vysoko nasazené  nízko nasazené  nestandardní 

  13 X správně  světlé  krátké  dlouhé  nestandardní  



pigmentované 
 
            a)           b)              c)           d)             e)  
III.  krk  1 X správný,   silný  slabý    špatně nasazený a 

nesený, lalok 
T   2 X správně klenutý  bez klenutí  krátký  dlouhý  nestandardní  
 
Ě 

hrudník  3 X správné šířky a 
hloubky 

 málo předhrudí   úzký  mělký  nestandardní  

L hřbet  4 X pevný, rovný,   měkký  dlouhý  klenutý  Nestandardní 
 bedra  5 X správná  mírně klenutá  klenutá  dlouhá  nestandardní  
E záď  6 X plná, široká  úzká  spáditá  krátká  nestandardní  
 
S 

ocas  7 X správně 
nasazený, 
nesený 

 nízko nasazený 
správně nesený 

 volně nesený    nestandardně 
nesený, zalomený 

N   8 X 2x  zatočený  1x zatočený  1x zatočený, 
volný 

 zatočený 
méně než 1x 

 příliš krátký,aby 
mohl být zatočený 

Á spodní linie   9 X správné  vtažené břicho       rozsáhlé pupeční a 
tříselné kýly 

 přední 
končetiny 

10 X správně 
postavené a 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené, 
strmé úhlení 

 chyby v 
postavení 
volný loket 

   nestandardní  

S loket 11 X správně 
přitisknutý 

 dovnitř vtočený  ven vytočený     nestandardní  

T předloktí 12 X rovné  krátké  zakřivené     nestandardní  
 
A 

nadprstí  13 X správné  strmé  měkké    nestandardní  

 
V 

tlapy 14 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 
vytočené 

 zaječí  nestandardní  

 drápy 15 X tmavé  světlejší  světlé    nestandardní 
bez pigmentu 

B zadní 
končetiny 

16 X správně 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené 

 Strmé 
zaúhlení 

   nestandardní  

A postavení  17 X správné  sudovité  úzké  rozbíhavé  nestandardní  
 tlapy 18 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 

vytočené 
 zaječí  nestandardní  

 drápy 19 X tmavé  světlejší  světlé  bez pigmentu  nestandardní 
bez pigmentu 

 chody 20 X pravidelné, 
prostorné, 
valivý pohyb 

 vpředu vázané   vzadu vázané   oboustranně 
vázané  

 mimochod, 
kulhání,jiný 
nestandardní 
pohyb 

 Pohlavní 
orgány u psa 

21 - vyvinuté        kryptorchid  

             

 
IV. POVAHA  1 X vyrovnaná, 

klidná 
 temperamentní   flegmatik    agresivní, bojácná  

Poznámka: všechny nedostatky zařazené ve sloupci  e)  jsou vyřazující z chovu 
 
 



MOPS klub České republiky                                          Datum: 4.12.2016               Místo: Nižbor 
Chovatelská přehlídka                                                       
Jméno a chov. stanice: SOFIE HEJAKRAL 

 
VÁHA: 7,- kg  PATELLY: 2/2 
 

  
I. 

         a)               b)          c)          d)                    e)  

 
C 

  1 X béžová 
 

 apricot  stříbrná  prokvetlá  nestandardní 
bílé znaky 

E 
L 

 
zbarvení 

 2  úhoří pruh 
správný 

X úhoří pruh 
rozlitý 

 úhoří pruh 
chybějící 

   nestandardní  

K 
O 

srsti  3 - černá správná  černě-hnědý 
nádech 

 černá prokvetlá     nestandardní  

V 
Ý 
 
 

  4 -     bílý zn. hrudní 
nepatrný 

 bílý zn. hrudní 
větší 

 b. zn. na krku 
hrudi,břichu,na 
prsech a tlapkách  

V srst  5 X jemná , krátká   jemná delší   otevřená   hrubší   nestandardní  
Z 
H 

pohlavní výraz 
 

 6 X typický   těžší hlava   lehčí hlava  neurčitý 
 

 zcela netypický 
 

L velikost  7 X střední  malý  velký    nestandardní  
E 
D 

celkový 
rámec 

 8 X kvadratický   delší  vyšší  dlouhý  nestandardní  

 stavba kostry   9 X silná  středně silná  slabá    příliš slabá 
 osvalení 10 X

    
výborné   velmi dobré  dobré  dostačující  nedostačující 

  kondice  11 X výborné   velmi dobré  dobré  dostačující  nedostačující 
 

          a)                                b)         c)        d)            e)  
 celkově  1 X správně utvářené   velká, kulatá  menší kulatá  malá  nestandardní  
II. vrásky 

 
 
 
 

nosní vráska 

 2 
 
 3 

X 
 
X 

výrazné vrásnění  

 
 
 
 

správná 
 

 dostačující 
vrásnění 

 

překrývající 
nosní hřbet 

 slabé vrásnění 

 
 
 
 

nevyvinutá 

 bez vrásnění  

 
 
 
 

delší než nosní 
hřbet 

 nestandardní  

 
 
 
 

Převislá zasahující 
do oka,nebo 
zabraňující dýchání 

 horní  čelist  4 X správné šířky a 
hloubky 

 kráká široká 
čelist 

 užší čelist    nestandardní 
úzká 

H 
 
L 

spodní čelist  5 X široká správně 
zakřivená  

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

 

 
A 

nos  6 X správně vtištěný, 
dostatečně široký 

 delší nos  úzký nos  úzké nosní 
dírky 

 poruchy pigmentu, 
rozštěp nosu 

 pysky 7 X správně utvářené   dlouhé, těžké  krátké    nestandardní  
V maska 8 X tmavá, správně 

ohraničená 
 přesahující, 

neohraničená 
 pigmentace 

střední intenzity 
 slabá  

pigmentace 
 nestandardní 

bez vrásky  
 
A 

oko 9 X správné kulaté  menší kulaté  mandlové   špatně uložené 
viditelné 
bělmo 

 chybně utvářené 
entropium, 
ektropium 

 barva očí  10 X černohnědá  hnědá  světle hnědá     každé oko jiný 
odstín, příliš světlé 

 skus, chrup 11 X těsný předkus   předkus 
do 0,5 cm 

 velký předkus 
nad 0,5 cm 

   chybějící špičák, 
trvale ukazuje zuby, 
zkřížený skus, 
podkus , klešťový 
skus 

 ucho 12 X knoflíkové, 
správně nasazené 

 růžicové, 
správně nasazené 

 vysoko nasazené  nízko nasazené  nestandardní 

  13 X správně 
pigmentované 

 světlé  krátké  dlouhé  nestandardní  

 



            a)           b)              c)          d)             e)  
III.  krk  1 X správný,   silný  slabý   špatně nasazený a 

nesený, lalok 
T   2 X správně klenutý  bez klenutí  krátký dlouhý  nestandardní  
 
Ě 

hrudník  3 X správné šířky a 
hloubky 

 málo předhrudí   úzký mělký  nestandardní  

L hřbet  4 X pevný, rovný,   měkký  dlouhý klenutý  Nestandardní 
 bedra  5 X správná  mírně klenutá  klenutá dlouhá  nestandardní  
E záď  6 X plná, široká  úzká  spáditá krátká  nestandardní  
 
S 

ocas  7 X správně 
nasazený, 
nesený 

 nízko nasazený 
správně nesený 

 volně nesený   nestandardně 
nesený, zalomený 

N   8 X 2x  zatočený  1x zatočený  1x zatočený, 
volný 

zatočený 
méně než 1x 

 příliš krátký,aby 
mohl být zatočený 

Á spodní linie   9 X správné  vtažené břicho      rozsáhlé pupeční a 
tříselné kýly 

 přední 
končetiny 

10 X správně 
postavené a 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené, 
strmé úhlení 

 chyby v 
postavení 
volný loket 

  nestandardní  

S loket 11 X správně 
přitisknutý 

 dovnitř vtočený  ven vytočený    nestandardní  

T předloktí 12 X rovné  krátké  zakřivené    nestandardní  
 
A 

nadprstí  13 X správné  strmé  měkké   nestandardní  

 
V 

tlapy 14 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 
vytočené 

zaječí  nestandardní  

 drápy  15 X tmavé  světlejší  světlé   nestandardní 
bez pigmentu 

B zadní 
končetiny 

16 X správně 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené 

 Strmé 
zaúhlení 

  nestandardní  

A postavení  17 X správné  sudovité  úzké rozbíhavé   nestandardní  
 tlapy 18 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 

vytočené 
zaječí  nestandardní  

 drápy  19 X tmavé  světlejší  světlé bez pigmentu  nestandardní 
bez pigmentu 

 chody 20 X pravidelné, 
prostorné, 
valivý pohyb 

 vpředu vázané   vzadu vázané  oboustranně 
vázané  

 mimochod, 
kulhání,jiný 
nestandardní 
pohyb 

 Pohlavní 
orgány u psa 

21 - vyvinuté       kryptorchid  

             

 
IV.  POVAHA  1 X vyrovnaná, 

klidná 
 temperamentní   flegmatik   agresivní, bojácná 

Poznámka: všechny nedostatky zařazené ve sloupci  e)  jsou vyřazující z chovu 
 
 



 

MOPS  KLUB  ČESKÉ REPUBLIKY
chovatelská přehlídka

Datum 4.12.2016

Místo Nižbor

Patelly: 0/0

Pohlaví   pes X  fena

Váha:______________________

Barva  béžová X   černá

Jméno a chov. stanice SOOKIE BLACK GIRL ARCITA

____________________________________________________________________

Datum narození  ………….…………….  27.9.2015 číslo zápisu:cmku/mop/ 6677/15

Otec: ………………………….……Kirby Dog-Lome číslo zápisu:cmku/mop/ 5942/12/13

Matka: ……………………...………Zidara Dog-Lome číslo zápisu:cmku/mop/ 6232/13/15

Jméno a adresa chovatele: Ivana Mašková

Hořesedly 58, 270 04

Jméno majitele: Ladislav Čižma

adresa Choceradská 3120/8, 141 00 Praha 4

tel. spojení 777818160

FENA zařazena do chovu nezařazen do chovu

Členové komise 1. Alena Košťálová.......................................................

2. Alena Hromová........................................................

3. Helena Kecová..........................................................

Podpis majitele psa / feny ……………………………………………………



MOPS klub České republiky                                          Datum: 4.12.2016               Místo: Nižbor 
Chovatelská přehlídka                                                       
Jméno a chov. stanice:     SOOKIE BLACK GIRL ARCITA 

 
VÁHA: 9,8 kg    PATELLY: 0/0  
 

  
I. 

         a)               b)         c)          d)                    e)  

 
C 

  1 - béžová 
 

 apricot stříbrná  prokvetlá  nestandardní 
bílé znaky 

E 
L 

 
zbarvení  

 2 - úhoří pruh 
správný 

 úhoří pruh 
rozlitý 

úhoří pruh 
chybějící 

   nestandardní  

K 
O 

srsti  3 X černá správná  černě-hnědý 
nádech 

černá prokvetlá    nestandardní  

V 
Ý 
 
 

  4 -    bílý zn. hrudní 
nepatrný 

 bílý zn. hrudní 
větší 

 b. zn. na krku 
hrudi,břichu,na 
prsech a tlapkách  

V srst  5 X jemná , krátká   jemná delší  otevřená   hrubší   nestandardní  
Z 
H 

pohlavní výraz 
 

 6 X typický   těžší hlava  lehčí hlava  neurčitý 
 

 zcela netypický 
 

L velikost  7 X střední  malý velký    nestandardní  
E 
D 

celkový 
rámec 

 8 X kvadratický   delší vyšší  dlouhý  nestandardní  

 stavba kostry   9 X silná  středně silná slabá    příliš slabá 
 osvalení 10 X

    
výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 

  kondice  11 X výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 
 

          a)                                b)         c)        d)            e)  
 celkově  1 X správně utvářené   velká, kulatá  menší kulatá  malá  nestandardní  
II. vrásky 

 
 
 
 

nosní vráska 

 2 
 
 3 

X 
 
X 

výrazné vrásnění  

 
 
 
 

správná 
 

 dostačující 
vrásnění 

 

překrývající 
nosní hřbet 

 slabé vrásnění 

 
 
 
 

nevyvinutá 

 bez vrásnění  

 
 
 
 

delší než nosní 
hřbet 

 nestandardní  

 
 
 
 

Převislá zasahující 
do oka,nebo 
zabraňující dýchání 

 horní  čelist  4 X správné šířky a 
hloubky 

 kráká široká 
čelist 

 užší čelist    nestandardní 
úzká 

H 
 
L 

spodní čelist  5 X široká správně 
zakřivená  

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

 

 
A 

nos  6 X správně vtištěný, 
dostatečně široký 

 delší nos  úzký nos  úzké nosní 
dírky 

 poruchy pigmentu, 
rozštěp nosu 

 pysky 7 X správně utvářené   dlouhé, těžké  krátké    nestandardní  
V maska 8 - tmavá, správně 

ohraničená 
 přesahující, 

neohraničená 
 pigmentace 

střední intenzity 
 slabá  

pigmentace 
 nestandardní 

bez vrásky  
 
A 

oko 9 X správné kulaté  menší kulaté  mandlové   špatně uložené 
viditelné 
bělmo 

 chybně utvářené 
entropium, 
ektropium 

 barva očí  10 X černohnědá  hnědá  světle hnědá     každé oko jiný 
odstín, příliš světlé 

 skus, chrup 11 X těsný předkus   předkus 
do 0,5 cm 

 velký předkus 
nad 0,5 cm 

   chybějící špičák, 
trvale ukazuje zuby, 
zkřížený skus, 
podkus , klešťový 
skus 

 ucho 12 X knoflíkové, 
správně nasazené 

 růžicové, 
správně nasazené 

 vysoko nasazené  nízko nasazené  nestandardní 

  13 - správně  světlé  krátké  dlouhé  nestandardní  



pigmentované 
 
            a)           b)              c)           d)             e)  
III.  krk  1 X správný,   silný  slabý    špatně nasazený a 

nesený, lalok 
T   2 X správně klenutý  bez klenutí  krátký  dlouhý  nestandardní  
 
Ě 

hrudník  3 X správné šířky a 
hloubky 

 málo předhrudí   úzký  mělký  nestandardní  

L hřbet  4 X pevný, rovný,   měkký  dlouhý  klenutý  Nestandardní 
 bedra  5 X správná  mírně klenutá  klenutá  dlouhá  nestandardní  
E záď  6 X plná, široká  úzká  spáditá  krátká  nestandardní  
 
S 

ocas  7 X správně 
nasazený, 
nesený 

 nízko nasazený 
správně nesený 

 volně nesený    nestandardně 
nesený, zalomený 

N   8 X 2x  zatočený  1x zatočený  1x zatočený, 
volný 

 zatočený 
méně než 1x 

 příliš krátký,aby 
mohl být zatočený 

Á spodní linie   9 X správné  vtažené břicho       rozsáhlé pupeční a 
tříselné kýly 

 přední 
končetiny 

10 X správně 
postavené a 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené, 
strmé úhlení 

 chyby v 
postavení 
volný loket 

   nestandardní  

S loket 11 X správně 
přitisknutý 

 dovnitř vtočený  ven vytočený     nestandardní  

T předloktí 12 X rovné  krátké  zakřivené     nestandardní  
 
A 

nadprstí  13 X správné  strmé  měkké    nestandardní  

 
V 

tlapy 14 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 
vytočené 

 zaječí  nestandardní  

 drápy 15 X tmavé  světlejší  světlé    nestandardní 
bez pigmentu 

B zadní 
končetiny 

16 X správně 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené 

 Strmé 
zaúhlení 

   nestandardní  

A postavení  17 X správné  sudovité  úzké  rozbíhavé  nestandardní  
 tlapy 18 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 

vytočené 
 zaječí  nestandardní  

 drápy 19 X tmavé  světlejší  světlé  bez pigmentu  nestandardní 
bez pigmentu 

 chody 20 X pravidelné, 
prostorné, 
valivý pohyb 

 vpředu vázané   vzadu vázané   oboustranně 
vázané  

 mimochod, 
kulhání,jiný 
nestandardní 
pohyb 

 Pohlavní 
orgány u psa 

21 - vyvinuté        kryptorchid  

             

 
IV. POVAHA  1 X vyrovnaná, 

klidná 
 temperamentní   flegmatik    agresivní, bojácná  

Poznámka: všechny nedostatky zařazené ve sloupci  e)  jsou vyřazující z chovu 
 



 

MOPS  KLUB  ČESKÉ REPUBLIKY
chovatelská přehlídka

Datum 4.12.2016

Místo Nižbor

Patelly: 0/0

Pohlaví   pes X  fena

Váha:______________________

Barva  béžová X   černá

Jméno a chov. stanice SWEET ZIDARA ARCITA

____________________________________________________________________

Datum narození  ………….…………….  27.9.2015 číslo zápisu:cmku/mop/ 6676/15

Otec: ………………………….……Kirby Dog-Lome číslo zápisu:cmku/mop/ 5942/12/13

Matka: ……………………...………Zidara Dog-Lome číslo zápisu:cmku/mop/ 6232/13/15

Jméno a adresa chovatele: Ivana Mašková

Hořesedly 58, 270 04

Jméno majitele: Ivana Mašková

adresa Hořesedly 58, 270 04

tel. spojení 775436643

FENA zařazena do chovu nezařazen do chovu

Členové komise 1. Alena Košťálová.......................................................

2. Alena Hromová........................................................

3. Helena Kecová..........................................................

Podpis majitele psa / feny ……………………………………………………



MOPS klub České republiky                                          Datum: 4.12.2016               Místo: Nižbor 
Chovatelská přehlídka                                                       
Jméno a chov. stanice:    SWEET ZIDARA ARCITA 

 
VÁHA: 7,2 kg  PATELLY: 0/0  
 

  
I. 

         a)               b)         c)          d)                    e)  

 
C 

  1 - béžová 
 

 apricot stříbrná  prokvetlá  nestandardní 
bílé znaky 

E 
L 

 
zbarvení  

 2 - úhoří pruh 
správný 

 úhoří pruh 
rozlitý 

úhoří pruh 
chybějící 

   nestandardní  

K 
O 

srsti  3 X černá správná  černě-hnědý 
nádech 

černá prokvetlá    nestandardní  

V 
Ý 
 
 

  4 -    bílý zn. hrudní 
nepatrný 

 bílý zn. hrudní 
větší 

 b. zn. na krku 
hrudi,břichu,na 
prsech a tlapkách  

V srst  5 X jemná , krátká   jemná delší  otevřená   hrubší   nestandardní  
Z 
H 

pohlavní výraz 
 

 6 X typický   těžší hlava  lehčí hlava  neurčitý 
 

 zcela netypický 
 

L velikost  7 X střední  malý velký    nestandardní  
E 
D 

celkový 
rámec 

 8 X kvadratický   delší vyšší  dlouhý  nestandardní  

 stavba kostry   9 X silná  středně silná slabá    příliš slabá 
 osvalení 10 X

    
výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 

  kondice  11 X výborné   velmi dobré dobré  dostačující  nedostačující 
 

          a)                                b)         c)        d)            e)  
 celkově  1 X správně utvářené   velká, kulatá  menší kulatá  malá  nestandardní  
II. vrásky 

 
 
 
 

nosní vráska 

 2 
 
 3 

X 
 
X 

výrazné vrásnění  

 
 
 
 

správná 
 

 dostačující 
vrásnění 

 

překrývající 
nosní hřbet 

 slabé vrásnění 

 
 
 
 

nevyvinutá 

 bez vrásnění  

 
 
 
 

delší než nosní 
hřbet 

 nestandardní  

 
 
 
 

Převislá zasahující 
do oka,nebo 
zabraňující dýchání 

 horní  čelist  4 X správné šířky a 
hloubky 

 kráká široká 
čelist 

 užší čelist    nestandardní 
úzká 

H 
 
L 

spodní čelist  5 X široká správně 
zakřivená  

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

 

 
A 

nos  6 X správně vtištěný, 
dostatečně široký 

 delší nos  úzký nos  úzké nosní 
dírky 

 poruchy pigmentu, 
rozštěp nosu 

 pysky 7 X správně utvářené   dlouhé, těžké  krátké    nestandardní  
V maska 8 - tmavá, správně 

ohraničená 
 přesahující, 

neohraničená 
 pigmentace 

střední intenzity 
 slabá  

pigmentace 
 nestandardní 

bez vrásky  
 
A 

oko 9 X správné kulaté  menší kulaté  mandlové   špatně uložené 
viditelné 
bělmo 

 chybně utvářené 
entropium, 
ektropium 

 barva očí  10 X černohnědá  hnědá  světle hnědá     každé oko jiný 
odstín, příliš světlé 

 skus, chrup 11 X těsný předkus   předkus 
do 0,5 cm 

 velký předkus 
nad 0,5 cm 

   chybějící špičák, 
trvale ukazuje zuby, 
zkřížený skus, 
podkus , klešťový 
skus 

 ucho 12 X knoflíkové, 
správně nasazené 

 růžicové, 
správně nasazené 

 vysoko nasazené  nízko nasazené  nestandardní 

  13 - správně  světlé  krátké  dlouhé  nestandardní  



pigmentované 
 
            a)           b)              c)           d)             e)  
III.  krk  1 X správný,   silný  slabý    špatně nasazený a 

nesený, lalok 
T   2 X správně klenutý  bez klenutí  krátký  dlouhý  nestandardní  
 
Ě 

hrudník  3 X správné šířky a 
hloubky 

 málo předhrudí   úzký  mělký  nestandardní  

L hřbet  4 X pevný, rovný,   měkký  dlouhý  klenutý  Nestandardní 
 bedra  5 X správná  mírně klenutá  klenutá  dlouhá  nestandardní  
E záď  6 X plná, široká  úzká  spáditá  krátká  nestandardní  
 
S 

ocas  7 X správně 
nasazený, 
nesený 

 nízko nasazený 
správně nesený 

 volně nesený    nestandardně 
nesený, zalomený 

N   8 X 2x  zatočený  1x zatočený  1x zatočený, 
volný 

 zatočený 
méně než 1x 

 příliš krátký,aby 
mohl být zatočený 

Á spodní linie   9 X správné  vtažené břicho       rozsáhlé pupeční a 
tříselné kýly 

 přední 
končetiny 

10 X správně 
postavené a 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené, 
strmé úhlení 

 chyby v 
postavení 
volný loket 

   nestandardní  

S loket 11 X správně 
přitisknutý 

 dovnitř vtočený  ven vytočený     nestandardní  

T předloktí 12 X rovné  krátké  zakřivené     nestandardní  
 
A 

nadprstí  13 X správné  strmé  měkké    nestandardní  

 
V 

tlapy 14 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 
vytočené 

 zaječí  nestandardní  

 drápy 15 X tmavé  světlejší  světlé    nestandardní 
bez pigmentu 

B zadní 
končetiny 

16 X správně 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené 

 Strmé 
zaúhlení 

   nestandardní  

A postavení  17 X správné  sudovité  úzké  rozbíhavé  nestandardní  
 tlapy 18 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 

vytočené 
 zaječí  nestandardní  

 drápy 19 X tmavé  světlejší  světlé  bez pigmentu  nestandardní 
bez pigmentu 

 chody 20 X pravidelné, 
prostorné, 
valivý pohyb 

 vpředu vázané   vzadu vázané   oboustranně 
vázané  

 mimochod, 
kulhání,jiný 
nestandardní 
pohyb 

 Pohlavní 
orgány u psa 

21 - vyvinuté        kryptorchid  

             

 
IV. POVAHA  1  vyrovnaná, 

klidná 
X temperamentní   flegmatik    agresivní, bojácná  

Poznámka: všechny nedostatky zařazené ve sloupci  e)  jsou vyřazující z chovu 
 



MOPS  KLUB  ČESKÉ REPUBLIKY
chovatelská přehlídka

Datum 4.12.2016

Místo Nižbor

Patelly: 0/0

Pohlaví   pes X  fena

Váha:______________________

Barva X  béžová   černá

Jméno a chov. stanice TONIČKA ARCITA

____________________________________________________________________

Datum narození  ………….…………….  24.10.2015 číslo zápisu:cmku/mop/ 6699/15

Otec: ………………………….……Uranus Mad-mops číslo zápisu:cmku/mop/ 6245/-13/13/14

Matka: ……………………...………Achereria Dog-Lome číslo zápisu:cmku/mop/ 6235/13/15

Jméno a adresa chovatele: Ivana Mašková

Hořesedly 58, 270 04

Jméno majitele: Václav Chvála

adresa Jarošova 1078, 500 03 Hradec Králové

tel. spojení 606795600

FENA zařazena do chovu nezařazen do chovu

Členové komise 1. Alena Košťálová.......................................................

2. Alena Hromová........................................................

3. Helena Kecová..........................................................

Podpis majitele psa / feny ……………………………………………………



MOPS klub České republiky                                          Datum: 4.12.2016               Místo: Nižbor 
Chovatelská přehlídka                                                       
Jméno a chov. stanice: TONIČKA ARCITA 
 

    VÁHA: 7,8 kg        PATELLY:0/0 
  
I. 

         a)               b)          c)          d)                    e)  

 
C 

  1 X béžová 
 

 apricot  stříbrná  prokvetlá  nestandardní 
bílé znaky 

E 
L 

 
zbarvení  

 2  úhoří pruh 
správný 

X úhoří pruh 
rozlitý 

 úhoří pruh 
chybějící 

   nestandardní  

K 
O 

srsti  3 - černá správná  černě-hnědý 
nádech 

 černá prokvetlá    nestandardní  

V 
Ý 
 
 

  4 -     bílý zn. hrudní 
nepatrný 

 bílý zn. hrudní 
větší 

 b. zn. na krku 
hrudi,břichu,na 
prsech a tlapkách  

V srst  5 X jemná , krátká   jemná delší   otevřená   hrubší   nestandardní  
Z 
H 

pohlavní výraz 
 

 6 X typický   těžší hlava   lehčí hlava  neurčitý 
 

 zcela netypický 
 

L velikost  7 X střední  malý  velký    nestandardní  
E 
D 

celkový 
rámec 

 8 X kvadratický   delší  vyšší  dlouhý  nestandardní  

 stavba kostry   9 X silná  středně silná  slabá    příliš slabá 
 osvalení 10 X

  
výborné   velmi dobré  dobré  dostačující  nedostačující 

  kondice  11 X výborné   velmi dobré  dobré  dostačující  nedostačující 
 

          a)                                b)         c)        d)            e)  
 celkově  1 X správně utvářené   velká, kulatá  menší kulatá  malá  nestandardní  
II. vrásky 

 
 
 
 

nosní vráska 

 2 
 
 3 

X 
 
X 

výrazné vrásnění  

 
 
 
 

správná 
 

 dostačující 
vrásnění 

 

překrývající 
nosní hřbet 

 slabé vrásnění 

 
 
 
 

nevyvinutá 

 bez vrásnění  

 
 
 
 

delší než nosní 
hřbet 

 nestandardní  

 
 
 
 

Převislá zasahující 
do oka,nebo 
zabraňující dýchání 

 horní  čelist  4 X správné šířky a 
hloubky 

 kráká široká 
čelist 

 užší čelist    nestandardní 
úzká 

H 
 
L 

spodní čelist  5 X široká správně 
zakřivená  

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

 

 
A 

nos  6 X správně vtištěný, 
dostatečně široký 

 delší nos  úzký nos  úzké nosní 
dírky 

 poruchy pigmentu, 
rozštěp nosu 

 pysky 7 X správně utvářené   dlouhé, těžké  krátké    nestandardní  
V maska 8 X tmavá, správně 

ohraničená 
 přesahující, 

neohraničená 
 pigmentace 

střední intenzity 
 slabá  

pigmentace 
 nestandardní 

bez vrásky  
 
A 

oko 9 X správné kulaté  menší kulaté  mandlové   špatně uložené 
viditelné 
bělmo 

 chybně utvářené 
entropium, 
ektropium 

 barva očí  10 X černohnědá  hnědá  světle hnědá     každé oko jiný 
odstín, příliš světlé 

 skus, chrup 11 X těsný předkus   předkus 
do 0,5 cm 

 velký předkus 
nad 0,5 cm 

   chybějící špičák, 
trvale ukazuje zuby, 
zkřížený skus, 
podkus , klešťový 
skus 

 ucho 12 X 
 
 

knoflíkové, 
správně nasazené 

 růžicové, 
správně nasazené 

 vysoko nasazené  nízko nasazené  nestandardní 



  13 X správně 
pigmentované 

 světlé  krátké  dlouhé  nestandardní  

 
            a)           b)              c)           d)             e)  
III.  krk  1 X správný,   silný  slabý    špatně nasazený a 

nesený, lalok 
T   2 X správně klenutý  bez klenutí  krátký  dlouhý  nestandardní  
 
Ě 

hrudník  3 X správné šířky a 
hloubky 

 málo předhrudí   úzký  mělký  nestandardní  

L hřbet  4 X pevný, rovný,   měkký  dlouhý  klenutý  Nestandardní 
 bedra  5 X správná  mírně klenutá  klenutá  dlouhá  nestandardní  
E záď  6 X plná, široká  úzká  spáditá  krátká  nestandardní  
 
S 

ocas  7 X správně 
nasazený, 
nesený 

 nízko nasazený 
správně nesený 

 volně nesený    nestandardně 
nesený, zalomený 

N   8 X 2x  zatočený  1x zatočený  1x zatočený, 
volný 

 zatočený 
méně než 1x 

 příliš krátký,aby 
mohl být zatočený 

Á spodní linie  9 X správné  vtažené břicho       rozsáhlé pupeční a 
tříselné kýly 

 přední 
končetiny 

10 X správně 
postavené a 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené, 
strmé úhlení 

 chyby v 
postavení 
volný loket 

   nestandardní  

S loket 11 X správně 
přitisknutý 

 dovnitř vtočený  ven vytočený     nestandardní  

T předloktí 12 X rovné  krátké  zakřivené     nestandardní  
 
A 

nadprstí  13 X správné  strmé  měkké    nestandardní  

 
V 

tlapy 14 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 
vytočené 

 zaječí  nestandardní  

 drápy  15  tmavé X světlejší  světlé    nestandardní 
bez pigmentu 

B zadní 
končetiny 

16 X správně 
zaúhlené 

 nevýrazně 
zaúhlené 

 Strmé 
zaúhlení 

   nestandardní  

A postavení  17 X správné  sudovité  úzké  rozbíhavé  nestandardní  
 tlapy 18 X uzavřené   otevřené   vtočené nebo 

vytočené 
 zaječí  nestandardní  

 drápy  19  tmavé X světlejší  světlé  bez pigmentu  nestandardní 
bez pigmentu 

 chody 20 X pravidelné, 
prostorné, 
valivý pohyb 

 vpředu vázané   vzadu vázané   oboustranně 
vázané  

 mimochod, 
kulhání,jiný 
nestandardní pohyb  

 Pohlavní 
orgány u psa 

21 - vyvinuté        kryptorchid  

             

  
IV. POVAHA  1 X vyrovnaná, 

klidná 
 temperamentní   flegmatik    agresivní, bojácná  

Poznámka: všechny nedostatky zařazené ve sloupci  e)  jsou vyřazující z chovu 
 
 


