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Barva béžová

Jméno a chovatelská stanice:

Čip: 945ooooo23 34480

Mops klub české republiky, z.s.

BONITACE
Datum
Místo:

L5.70.2022
Roudni ce nad Labem

pes fena Patelly: olo
Váha:

černá Genetická
kg

vyšet ení: PD n/s

Helza

Datum
Otec:
Matka: Lady Helza

narození: 3.3.2021 číslo zápisu:
číslo zápisu:
číslo zápisu:

Csilizradva nyi Dodo CMKU/MOP /8761/21
CMKU/MO P/3s74/ -L8h7/1.8

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majiteĺe:

Telefon, Email:

Pes/Fena

Členové komise:

Podpis majitele psa / feny:

cMKU/MOP
Helena Kecová, Mostiště 26,338 28 Radnice

Jana Šmejkalová, Spojov ací !54, z81' t4Po íčany

azen/a do chovu

7

azen/a ovu

1

2

3

Jakub Kadlec
MVDr Jana ikulová
He lena Kecová

r
r
E

X

r



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:
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E

D
vidĺtelné hrubší vady/ nevykazuje obecrĚ
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / tyzická kondice není
dostačuiící

'vznleavykazuje

typĺcké vlastnosti
plemene

celkorĺ typ

nedostačuj íc í /těźká obezitadobrévelmi dobrévr,i'bornéXtlkondice
tcrdobrévelmĺ dobréuiborné

^
10osvalení

p íliš slabást edně silnásilná9
stavba
kostrv

na vysok1źch nebo nízk1ich
n ohou/štíhl'ŕ/j ina k nesta nda rd n í

na mírně
vyšších/nižších
nohou

dlouh'

kvadratickli,
kompaktní,
vyvážen'ich proporcíX

8
celkovt
rámec

nestandardnívelkmalst ední
^

7velikost
zcela netypick

v1iraz opačného
pohlaví

ne zcela typick,typicktŕ,\6
pohlavní
v raz

hrubá nebojako vlnahrubšíotev enájemná delší

jemná, hladká,

měkká, krátká a

ĺeskláX5srst

rozsáhl znak na hrudi/znaky na

é nestandardní zna

bíIy zn.

hrudní větší

bíl1ź zn. zrudní
nepatrnÝ

4

nestandardní
černě-hněd,i
nádech

černá správná3

nestandardní
tiho í pruh

chvběĺícívtiho ípruh rozlĺttiho í pruh správn1i2

nestandardní, bílé znaky
s p íměsí
černé

st íbrnáapricotbéžováÝt

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)



e)b) c) d)a)il.
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A

viditelné hrubší vady/ nevyka-Úp oEećnE
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / ŕyzická kondice není
dostačuiící

hlava vykazuje
typícké vlastnosti
plemeneXcelkov typ

nestandardní
dlouhé/p íliš
velké

krátké/p íliš malésvětlé
správně
piementovanéK15

nestandardnínízko nasazenévysoko nasazenésprávně nasazenéXt4
nestandardníkaždé ucho jinéruztcoveknoflíkovéx13

ucho

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zk ížen' skus, podkus, klešťov skus

velkri p edkus nad
0,5 cm

p edkus do 0,5
cm

těsn' p edkusX!2skus, chrup

oko jin' odstín, p íliš světlé,každé

mentu
světle hnědáhnědáčernohnědáĺttbarva očí

ně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulatésprávné kulatéY10oko

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzity

p esahující,
neohraničená

tmavá, správně
ohraničená{

9maska

nestandardníkrátkédelší, těžšíYsprávně utvá ené8pvskY

uzavrenest edně z ženémtrne zuzeneotev ené{7nosní dírky

vri razně dlouhá čen ichová partie/p ílĺš
krátkri nosní h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená
čenichová partie

delšíčenichová
partie

správně Vtištěn'ŕ,

dostatečně širokriK6nos

trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelistr]zká, rovnávíce zak ivenáužší čelistĺ
široká správně
zak ivená

5
spodní
čelist

nestanda rdn í/ zká
krátká široká
čelist

užší čelistsprávné ší ky(4horní čelist

p evisĺá/zasahující do oka / zabra ující
d'ichání/newvinutá

p erušovaná
p ekąivající nosní
dírkv

delší než nosní
h bet{správná3

nosní
vráska

nestandardní, bez vrásnění nebo
p1ehnané vrásnění

slabé vrásněnÍ
dostačující
vrásnění

v,(Jrazné vrásněn íX2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

p íliš maláp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k těluX1celkově



e)d)a) b) c)ilr.
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A

agresivní, bojácná
vyrovnaná,
temperamentníY1POVAHA

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / tyzická kondice není

n obtělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti pĺemene

(celkov typ

kryptorchidvyvinuté2t
pohlavní
orgány u

osa

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

oboustranně
vázané/
sbíhavé

vzadu vázanéf
sbíhavéK

vp edu vázané/
sbíhavé

pravidelné,
prostorné, valiqi
pohyb

20chody

nestandardní bezsvětlésvětleišítmavéY19drápv
nestandardní

vtočené /
vytočené

otev enéuzavreneY18tlapy
nestandardnírozbíhavétlzkésudovitésprávné/<t7postavení

nestandardníp e hlené

nerni razně

za hlené/ strmé
zarihlení

správně za hlené

^

t6
zadní

končetiny

nestandardní bez5Větlésvětlejšícerne

^

15drápv
"zaječí nebo kočičí"

vtočené/
wtočené

otev enéuzavreneXt4tlapy
nestandardníměkkéstrméspravneX13nadprstí
nestandardnízak ivenékrátkérovne(\t2p edloktí
nestandardníven vytočen1idovnĺt vtočenrisprávně p itĺsknut,Ą17loket

nestandardní

chyby
v postavení/

voĺnÝ loket

nevyrazne
zarihlené/ strmé
hlení

správně postavené a
zaÚhlenéX10

p ední
končetiny

rozsáhlé pupečnía t íselné k' ĺyvtažené b ichosprávnéY9spodní linie
išk mohl1x zatočentiX2x zatočenli8

nestandardně nesenri, zaĺomen;ivolně nesen1i
nízko nasazenri/
správně nesen

správně nasazen ,

nesenriX7ocas

nestandardníkrátkáspáditáÚzkáplná, širokáżí6záď
nestandardnídlouháklenutámírně klenutásprávná5bedra
nestandardní

klenutŕ /
prohnutÝ

dlouh'iměkk,pevnri, rovn17X4h bet

nestandardnímělk'tizk(1málo p edhrudíXsprávné ší ky a

hloubky
3hrudník

nestandardníbez klenutísprávně klenut2

špatně nasazen a nesen , l raznri lalokdlouhrkrátk'slabt
silnli a mohutnli,
dostatečné délkV

Xtkrk

tv.
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Mops klub české republiky, z.s.
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Pohlaví

čip: 9oo2o3oooo52024

Barva béžová

Jméno a chovatelská stanice: X-LADY Šlvlíče r

Ą3-T6TT 15 _10'2022

fena Patelly:

Váha:

cerna Genetĺcká vyšet ení:

Datum
Místo: ut

pes

kg

Otec:

Matka

Datum narození: 04.06.2021 číslo zápisu: 8228/2L
číslozápisu: 7779/19/20
číslozápisu: 7005/17/L9

Renata šimandlíková, Zlončíce Lg,278 01 Kralupy n/Vl

Renata šimandlíková, Zlončĺce 19,27801 Kralupy n/Vl

za azenfa do chovu

lmportant Ma
Amálka Sĺmeon-Dog

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majitele

Teĺefon, Emaĺl:

Pes/Fena

členové komĺse

neza do

L.

2.

3.

JĐl{

r
X r

DIT r
Podpis majitele psa / feny:

u ll ł>
Ĺn



ln;Éno a chovatelská stanice:
ChÍp:

c
E

t
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H

t
E

D p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
standardem / tvzická kondĺce není

nevykazujeVAvid
nedosta obezita

led vykazuje
typické vlastnosti
plemene

celkov' typ

dobréobrévelmi d
11kondice dobréi dobréorne10osvalení p íliš slabá

st edně sĺlnásilná9
stavba

na vysok1Źch nebo nízk ch
nohou/štíh l'iljinak nesta nda rd ní

na mírně

wšších/nĺžších
nohou

dlouh

nestandardní
kvadratickri,

kompaktní,
vyvážen ch proporcí

8
celkovr
rámec

velmast ední7velikost zcela netypickli
v17raz opačného

laví
ne zcela typĺck'

6
poh!avní

hrubá nebojako vlnahrubšíotev enáemná delšíměkká, krátká a

ná, hladká,
5srst

rdnínestan

znak na hrudi/znaky narozsáhl1ibílri zn.

hrudní větší

bíly zn. zrudní
ne

4
nestandardní

černě-hněd'
nádech

správná3
nestandardní

tiho ípruhtlho í pruh rozlittÍho í pruh správn1i2
nestandardnĹ bílé znakycerne

p íměsíst íbrnáapricotbéžová7

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)
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a) b) c) d) e)

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / tyzická kondĺce není

VAruhlava vykazuje

plemene
vlastnosticelkov typ

nestandardní
dlouhé/p ílíš

lké
krátké/p íliš malésvětléntované

správněX15

nestandardnínízko nasazenévysoko nasazenénasazenéX!4
nestandardnítnekaždé uchorr]žicovéknoflíkové13

ucho

skuskus kt

trvale ukazujezuby,chybějící špičák,
velk p edkus nad

5cm

p edkus do 0,5
cm

nr p edkus12skus, chrup

odstín, p íliš světlé,každé oko jin'hnědáhnědáčernohnědá11barva očí

bně utvá ené entropium, ektropium,
viditeĺné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulatésprávné kulatéí10oko

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzity

p esahující,
neohraničenáohranĺčená

správně

X
9

nestandardní

maska

krátkétezsrdutvá enés8
uzav enést edně z ženémírně zrjženéotev ené7nosní dírky

v1irazně dlouhá čen ichová partie/p íliš
krátk1i nosn í h b et/v r azné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená
čenĺchová partíe

delší čenichová
partie

správně vtíštěn' ,
širok'X

6nos

rvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelist
rjzká, rovnávíce zak ivenáužší čelistk ivená

ká správně5
spodní
čelist

nesta ndardní/rizká
krátká šíroká
čelist

užší čelistsprávné ší ky4horní čelist nutá

ující do oka / zabra ujícíp evislá/zasahp erušovanád
nosntp eknivajícídelší než nosní

h bet
správná3

nosnt vras
í, bez vrásnění nebonestandardnslabé vrásnění

dostačující
vrásněníYzné vrásnění2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jĺnak nestanda rdní

p ílíš maláp íliš velkápoměru k tělu
vně utvá ená v7celkově
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a) b) c) d) e)

í, bojácnálvyrovnaná,
temperamentní

1POVAHA

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
štandardu / tvzlcká kondice není

vadyelesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

Xcelkov typ

kryptorchid
nuté27

pohlavní
orgány u

psa

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

beznestandardní
oboustranně

ané/

světlé

vzadu vázané/
sbíhavé{

světl

vp edu vázané/
sbíhavé

pravidelné,
prostorné, Valivlizochody

nestandardní

nestandardnírozbíhavé
wočené /
vrfočené

otev ené

sudovités e

uzav ené

19

18tlapy

entubeznestandardní

nestandardníp eÚhlené

nev1Źrazně

za hlené/ strmé
za hlení

Ysprávně zarjhlené

černé

77

t6

15

I

zadní
končetiny

světlésvětlejší
"zaječí nebo kočičí'.

nestandardní
nestandardní

vtočené/
vytočené

otev ené

strmé

uzav ené

vne

^

t4

13

tlapy

nestandardní

zak ivené

ven vytočen1i

krátké

dovnít vtočensprávně p itisknut,X
t2

11

p edloktí

loket

nestandardní

chyby
v postavení/
voln loket

nev1irazně

za hlené/ strmé
hlení

X
správně postavené a
zaÚhlené

10
p ední

končetiny

rozsáhlé pupeční a t íselné k' ly

mohla
1x

Wažené b ichosprávné

2x zatočen

^

9spodní linie

nesta ndardně nesenri, zalomenri

nestandardní
nestandardníkrátká

há

volně nesen
nízko nasazen1i/
správně nesenr7

správně nasazen ,
nesenrf

X
8

7

6

ocas

záď

nestandardní
klenutrli /
prohnutli

dlouhri

mírně klenutá

měkktiY
a

pevnli, rovnli

5

4h bet

bedra

nestandardní

nestandardní

mělk'i,izktimálo p edhrudí

bez klenutí

/
správné ší ky a

hloubky
3hrudník

špatně nasazen a nesen1i, rnirazn1i lalokdlouhrikrátkrislab'i
silnli a mohutn ,
dostatečné délkvX

2

1krk

tv.
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Mops klub české republiky, z.s.

BONITACE

Barva béžová

Jméno.a chovatelská stanice: KarollCornika Happy

čip: 9410000250052L1
Datum narození: 1"4.6.20Żl

otec: Sweet Angeĺ Sam Arcita
Matka: Blake LivelY Srdce EvroPY

Datum
Místo:

15.Lo.2oŻŻ
Roudnice nad Labem

fena Patelly: O/O

Váha
černá Genetická vyšet ení

číslo zápisu: cMKU/MoP /8Ż47 /2t
číslo zápisu: cMKU/MoP /6675/L5/L7
číslo zápisu: cMKU/MOP /7647 /I9/z7

Drahomíra Khorssani, Zahradní t7 4/ 4, 682 01 Vyškov

Milena Čermáková, 471-26 Dubnice 50

zen/a do chovu ŕazen/a do chovu

Jakub Kadlec
MVDr Jana

pes

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majitele:

Telefon, Email:

Pes/Fena

členové komise: t
2

3

I
X

E
I

J^l I

Podpis majitele psa / fenY:

Helena Kecová



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

c
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D

Vid itelné h ru bší vady/ nevykazuĘ-EećnE
p ijímané charakterĺstické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondice není
dostačuĺící

vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemeneXcelkov' typ

obezitanedostačudobrévelmi dobrév'í'borné
^

11kondice
nedostačudobrévelmĺ dobrév borné10osvalení

p íĺiš slabást edně silnásilnáK9
stavba
kostrv

na vysokrich nebo nízk ch
nohou/štíh l,ŕ/j ina k nesta nda rd n í

na mrrne

vyšších/nižších
nohou

dlouh,

kvadratick ,

kompaktní,
vyváženrich proporcíK8

celkovr
rámec

nestandardnívelkmal,st edníX7vellkost

zcela netypickli
v raz opačného
pohlaví

ne zcela typick,tYPick'X6
pohlavní

vílraz

hrubá nebo jako vĺnahrubšíotev enájemná deĺší

jemná, hladká,

měkká, krátká a

lesklá
X5srst

rozsáhl znak na hrudi/znaky na
tĺapách/jiné nestandardní znaky

bíľí1zn.
hrudní větší

bíl' zn. zrudní
nepatrnti

4

nestandardní
černě-hněd'
nádech

černá správnáY3

nestandardní
tiho í pruh

chvběĺící
Úho í pruh rozlittiho í pruh správn1i2

nestandardní, bílé znaky
s pnmest

cerne
st íbrnáapricotbéžová#I

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)
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p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému

dardem / fyzická kondice není

n h
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

celkov typ

nestandardní
dlouhé/p íliš
velké

krátké/p íliš malésvětlé
správně
pigmentovanéx15

nestandardnínízko nasazenévysoko nasazenésprávně nasazenéKt4
nestandardníkaždé ucho jinéruztcoveknoflíkovéx13

ucho

ičák, trvale ukazuje zuby,chybějící šp

skuszkŕíže

velkv p edkus nad
0,5 cm

p edkus do 0,5
cm

těsn p edkus.X12skus, chrup
ru

oko jin' odstín, p íliš světlé,každésvětle hnědáhnědáčernohnědáx11barva očí

chybně utvá ené entropium, ektropium,
itelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulatésprávné kulatéX10oko

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pígmentace

pigmentace

st ední intenzity

p esahující,
neohraničená

tmavá, správně
ohraničená

W
9maska

nestandardníkrátkédelší, těžšísprávně utvá ené8pvskv
uzavrenest edně zljženémírně zrjženéotev enéK7nosní dírky

razně dlouhá čenĺchová partie/p ílĺš
krátk'' nosní h bet/rĺŕrazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená
čenichová partie

delšíčenichová
partie

správně Vtištěn}i,

dostatečně širok'ix6nos

trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelistljzká, rovnávíce zak ĺvenáužší čelist
šĺroká správně
zak ivenáY5

spodní
čeIist

nestanda rdnílrizká
krátká široká
čelist

užší čelistsprávné ší kyX4horní čelist

p evislá/zasa hující do oka/za bra lŤ ující
utáhán

p erušovaná
p ekąivající nosní
dírkv

delší než nosní
h bet

správnáX3
nosní

vráska

ntehnané vrá

nestandardní, bez vrásnění neboslabé vrásněníXdostačující
vrásnění

ví1razné vrásnění2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

p íliš maláp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k těluX7celkově



T
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L

E

s
N

^

s
T

A
V
B

A

ilt. a) b) c) d) e)

agresivnĹ bojácná
vyrovnaná,
temperamentníx1POVAHA

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
štandardu /fyzická kondice není

nditel
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti pĺemene{

celkov typ

kryptorchidvWinuté27

pohlavní
oryány u

psa

mimochod, kulhání, jin1i nestandardní
pohyb

oboustranně
vázané/
sbíhavé

vzadu vázanéf
sbíhavéYvp edu vázané/

sbíhavé

pravĺdelné,
prostorné, vali4i
pohvb

{20chody

nestandardní bezsvětlésvětleĺšítmavé19drápv
nestandardní

vtočené /
wtočené

otev enéuzavreneY18tlapy
nestandardnírozbíhavé,jzkésudovĺtéspravneXt7postavení

nestandardníp erihlené

nev razně
zar1hlené/ strmé
zarihlení

správně za hlenéX16
zadní

končetiny

nestandardní bez ntu5Větlésvětleišícernex15drápy

"zaječí nebo kočičí"
vtočené/
wtočené

otev enéuzavrenex14tlapy
nestandardníměkkéstrméspravne

^
13nadprstí

nestandardnízak ĺvenékrátkérovneX!2p edloktí

nestandardníven vytočen1idovnĺt vtočen1isprávně p itisknut,X11loket

nestandardní

chyby
v postavení/

volnÝ loket

nevyrazne
zarihlené/ strmé
Úhlení

správně postavené a
zaĺjhlenéX10

p ední
končetiny

rozsáhlé pupečnía t íselné k' lyvtažené b ichosprávnéX9spodní linie

p íliš krátk, , aby mohl b\it zatočenrílx zatočenr7x2x zatočen1i8

nestandardně nesen , zalomenvolně nesen17
nízko nasazen /
správně nesenv

správně nasazen ,

nesenX7ocas

nestandardníkrátkáspáditá,jzkáplná. širokáx6záď
nestandardnídlouháklenutámírně klenutáspravnaĄ5bedra

nestandardní
klenut /
prohnutÝ

dlouh'iměkk'ipevnri, rovnriX4h bet

nestandardnímělk'i,izk'i1málo p edhrudí
správné ší ky a

hloubkvX,3hrudník

nestandardníbez klenutísprávně klenut'ŕ

^

2

špatně nasazenry' a nesen1i, v. razn lalokdlouh,krátk'lislab'i
siln a mohutn ,

dostatečné déĺkvX7krk

IV



ct(

oPs

BL\SY

C Mops klub české republiky, z.s.
É

BONITACE

Datum
Místo:

L5.LO.2022
Roudnice nad Labem

Pohlaví fena Patelly: O/O

Váha kg

Barva béžová černá Genetická vyšet ení

Jméno a chovatelská stanice:

Čip: 94looooŻŻ998o94

Daenerys Emilia Meskalin

Datum narození: 28.I.z019 číslo zápisu: cMKU/MoP17596/19
Otec: LaveliEndzhelTimbverlakeJustin číslo zápisu: cMKU/MoP /735o/ -L8/17 /18
Matka: Nefertiti Dog-Lome číslo zápisu: cMKU/MoP /6784/t6/L7

Jméno a adresa chovatele: lrena Ko ínková, Pašinka L9,Ż8o 02 Kolín

Jméno a adresa majitele

Telefon, Email:

Nĺkol Krejčíková, Hekrova 13, Praha ].1

Pes/Fena zenfa do chovu eza n/a do chovu

Členové komise: Jakub Kadlec
MVDr Jana kulová

pes

1_.

2.

3.

I X

I X

-;f I

Podpis majitele psa / feny:
Helena Kecová



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / tyzická kondice není
dostačuiící

Xvzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

celkov typ

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

nedostačující/těžká obezĺtadobrévelmidobréYu borné11kondice
nedostačujícídobrévelmi dobréXuŕborné10osvalení

p íliš slabást edně silná(silná9
stavba
kostrv

na vysok1ich nebo nízk 'ch
nohou/štíhl'/jinak nestanda rdní

na mírně
vyšších/nižších
nohou

dlouh'

kvadratick ,

kompaktní,
vyvážen, ch proporcíX8

celkov
rámec

nestandardnívelk,ŕmalÝst edníX7velikost

zcela netypick.i
v raz opačného
pohlaví

ne zcela typickrtypick'Y6
pohlavní

v(lraz

hrubá nebojakovlnahrubšíotev enáiemná delší
iemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá
(5srst

rozsáhl, znak na hrudi/znaky na

tlapách/jiné nestandardní znakv

bíl' zn.

hrudní větší

bílli zn. zrudní
nepatrnrT

4

zbarvení
srsti

nestandardní
černě-hněd'
nádechXčerná správná3

nestandardní
tlho ípruh
chvběiící

tiho í pruh rozlitltiho í pruh správntiz

nestandardní, bílé znaky
s pnmesr

cerne
st íbrnáapricotbéžováL

e)d)c)b)a)I



il.

H

L

A
V
A

a) b) c) d) e)

Viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
standardem / tyzická kondice není
dostačuiící

hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemeneť

celkov typ

nestandardní
dlouhé/p íliš

velké
krátké/p íliš malésVětlé

spravne
pígmentované

15

nestandardnínízko nasazenévysoko nasazenésprávně nasazené{14

nestandardnĺkaždé ucho iinéruztcoveYknoflíkové13

ucho

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zkŕížen , skus, podkus , k|ešťov'ŕ skus

velk' p edkus nad

0,5 cm

p edkus do 0,5
cmdtěsn p edkust2skus, chrup

každé oko jin1i odstín, p íliš světlé,
poruchy pigmentu

světle hnědáhnědáKčernohnědá11barva očí

chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulaté
Ý

správné kulaté10oko

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzity

p esahujícĹ
neohraničená

tmavá, správně
ohraničená

9maska

nestandardníkrátkédelšĹ těžšísprávně utvá ené,a\8pvskv

uzavrenest edně zl3ženémtrne zuzeneotev enéX,.7nosní dírky

v1irazně dlouhá čen ichová pa rtie/p íliš
krátk' nosn í h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená

čenichová partie
delšíčenĺchová
partie

správně Vtištěn'ŕ,

dostatečně širok(6nos

trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelistrjzká, rovnávíce zak ivenáužší čelistXširoká správně
zak ivená

5
spodní
čelist

nesta ndardní/ zká
krátká šíroká
čelist

užší čelistsprávné ší kyX4horní čelist

p evislá/zasa hující do oka / zabra ující
dl chání/nevyvinutá

p erušovaná
p eknivající nosní
dírkv\

delší než nosní
h bet

spravna3
nosní
vráska

nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnané vrásnění

slabé vrásněníX,
dostačující
vrásnění

vyrazne vrasnent2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

p íliš maláp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k tělu

(1celkově



T
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A
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A
V
B

A

Iil. a) b) c) d) e)

agresivní, bojácnáLl.{,1*}u,{'ĐlrwxĄvyrovnaná,
temperamentní

tPOVAHA

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakterĺstické znaky/
neod povídá typu požadova nému
štandardu / tyzická kondice není
dostačuĺící

/

tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemeneĺ

celkou typ

kryptorchidvyvinuté2t
pohlavní
orgány u

osa

mimochod, kulhání, jin1ź nestandardní
pohyb

oboustranně
vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavéŕ

vp edu vázané/
sbíhavé

pravidelné,
prostorné, valiv1i

oohvb

20chody

nestandardní bez pigmentusvětlésvětleĺšítmavé19drápv

nestandardní
wočené /
wtočené

otev enéuzavrene,,18tlapy

nestandardnírozbíhavé,zkéxsudovitéspravnet7postavení

nestandardníp e hlené
nevyrazne
za hlené/ strmé
zarjhlení

{správně za hlené16
zadní

končetiny

nestandardní bez pigmentusvětlésvětleišícerne

^
15drápv

"zajećí nebo kočíčí"
vtočené/
wtočené

otev ené/uzavrenet4tlapy

nestandardníměkkéstrméX spravne13nadprstí
nestandardnízak ivenékrátkérovne

^-
t2p edloktí

nestandardníven vytočen1iKdovnit vtočentisprávně p itĺsknutt11loket

nestandardní

chyby
v postavení/
volnrT loket

nev1irazně

zarihlené/ strmé
hlení

správně postavené a
za hlenéX10

p ední
končetiny

rozsáhlé pupeční a t íselné k, lyWažené b ichoXspravne9spodní !inie

p íliš krátk , aby mohl b t zatočenrí1x zatočenriX2x zatočenÝ8

nesta ndardně nesenri, zalomenvolně nesen1i
nízko nasazenri/
správně nesen\i

spravne nasazeny,
nesenÝX7

ocas

nestandardníkrátkáspáditá(lzkáÁ6 plná, širokázáď
nestandardnídlouháklenutámírně klenutáXspravna5bedra

nestandardní
klenutrŕ /
orohnutrT

dlouh'měkk'/pevnri, rovnri4h bet

nestandardnímělk',izki1málo p edhrudíÝ
správné ší ky a

hloubkv
3hrudník

nestandardníbez klenutí2 správně klenut,ŕX

špatně nasazen 'a nesen , vr'razn lalokdlouh,ikrátk'slab'
siln a mohutn ,

dostatečné délkv71
krk

tv.
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Mops klub české repubtiky, z.s.

BONITACE
o(

Pohlaví

Barva béžová

B Datum:
Místo:

15.L0.2022
Roudnice nad Labem

pes fena Patelly: O/0
Váha: kg

cerna Genetická vyšet ení:

Jméno a chovatelská stanice: Montes Aurĺ Effect Butte

Čĺp: 643094800125222
Datum narození 12.9.202r

rfly

číslo zápisu:
číslo zápisu:
číslo zápisu:

cMKU/MOP /8390/_2 2/2LOtec:
Matka

Casa Blancas Bow Tie
: Montes AuríTiara

Jméno a adresa chovatele: Chekalenko E.YU., Rusko

Jméno a adresa majitele:

Teĺefon, Emaíl:

Pes/Fena

Členové komise

Lubomír Partl, Štefánikova ]_289, 44o Ot Louny

zen/a do chovu

Jakub Kadlec
MVDr Jana lová

raze chovu

1..

2.

3.

ť

E
r
r

X

Dir I

Podpis majitele psa / feny:
Helena Kecová



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

c
E

t
K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondice není
dostačuiící

vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemeneś

celkov' typ

obezitandobrévelmi dobréuŕbornéxtlkondice
nedostačujícídobrévelmi dobréuiborné

^
10osvaIení

p íliš slabást edně silnásilná

^
9

stavba
kostrv

na vysokrich nebo nízk ch
nohou/štíhl'/jĺnak nesta ndard ní

na mírně
vyšších/nižších
nohou

dlouh'i
kvadratick ,

kompaktní,
vyvážen'ich proporcíx8

celkovr
rámec

nestandardnívelk'malst edníX7velikost

zcela netypĺck
v1iraz opačného
pohlaví

ne zcela typick,typick'ł6
pohlavní

v(lraz

hrubá nebojako vlnahrubšíotev enájemná delší

jemná, hladká,
měkká, krátká a

leskláx5srst

rozsáhl' znak na hrudi/znaky na

é nestandardní zna

bíl'(1zn.

hrudní větší

bíly zn. zrudní
nepatrnri

4

nestandardní
černě-hněd'
nádech

černá správná3

nestandardní
tlho í pruh

chvběiícíYtiho í pruh rozlitritiho í pruh správnz

nestandardní, bílé znaky
s pnmesr

cerne
st íbrnáaprĺcotbéžováÝ1

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)



))))) edcbaIt.

H

L

A
V
A

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému

/ fyzická kondice není

VAru
hlava vykazuje

Ępické vlastnosti
plemene

(celkov typ

nestandardní
dlouhé/p íliš

velké
krátké/p íliš malésvětlé

správně
pigmentovanéX15

nestandardnínízko nasazenéXvysoko nasazenésprávně nasazené!4
nestandardníkaždé ucho iinéruztcoveknoflíkové

^
13

ucho

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,

skuskuss

velk'i p edkus nad
0,5 cmcm

p edkus do 0,5
těsn1i p edkusKt2skus, chrup

každé oko jin odstín, p íliš světlé,světle hnědáhnědáčernohnědáx11barva očí

chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulatésprávné kulatéK10oko

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzity

p esahující,
neohraničená

tmavá, správně
ohraničenáX

F

9maska

nestandardníkrátkédelší, těžší
^

správně utvá ené8ípvskv

uzavrenest edně zljženémtrne zuzeneotev enéX7nosní dírky

razně dlouhá čenichová partie/p ílĺš
krátk1i nosní h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená

čenichová partíe
delší čenĺchová
partie

správně vtištěn ,

dostatečně širokX6nos

trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelistzká, rovnávíce zak ivenáužší čelist
široká správně
zak ivenáX5

spodní
četist

nestandardní/ zká
krátká široká
čelist

užšíčelistsprávné ší kyX4horní čelist

p evislá/zasahující do oka/zabralŤující
d chání/newvinutá

prerusovana
p ekryívající nosní
dírkv

delší neŽ nosní
h bet

spravnav3
nosnr

vráska

nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnanévrásnění

slabé vrásnění
dostačující
vrásnění

v razné vrásněníłzvrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jĺnak nestandardní

p íliš maláp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k těluX1celkově



a) b) c) d) e)

T

Ě
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E

s
N

Á

s
T

A
V
B

A

agresivní, bojácná
vyrovnaná,
temperamentníYtPOVAHA

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
štandardu / tyzická kondĺce není

obecn
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

/celkou typ

kryptorchidvyvinutéX21

pohlavní
orgány u

psa

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

oboustran
né/

vzadu vázané/
sbíhavé

vp edu vázané/
sbíhavé

pravidelné,
prostorné, valivri
pohvb

xzochody

nestandardní bez mentusvětlésvětlejšítmavéx19drápy
nestandardní

vtočené /
wtočené

otev enéuzavrenex18tlapy
nestandardnírozbíhavé,Jzkésudovitéspravne7t7postavení

nestandardníp e hlené

nevyrazne
za hlené/ strmé
zar1hlení

správně za hlenéx16
zadní

končetiny

nestandardní bez ntusvětlésvětlejšícernex15drápv

"zaječí nebo kočĺčí"
vtočené/
wtočené

otev enéuzavrenext4tlapy
nestandardníměkkéstrméspravne

^

13nadprstí
nestandardnízak ivenékrátkérovnevt2p edloktí
nestandardníven vytočen1idovnĺt Vtočen\ŕsprávně p itisknut\ŕXttloket

nestandardní

chyby
v postavení/

volnrT loket

nev razně
zarihlené/ strmé
rjhlení

správně postavené a
zaĺjhlenéY10

p ední
končetiny

rozsáhlé pupečnía t íselné kl lyvtažené b ichospravneY9spodní linie

p íliš krátk17, aby mohl brit zatočen1x zatočenX2x zatočenÝ8

nestandardně nesenri, zalomenvolně nesen1i
nízko nasazenri/
správně nesenÝ

správně nasazen1i,

nesenriY7
ocas

nestandardníkrátkáspáditátizkáplná, širokáX6záď
nestandardnídlouháklenutámírně klenutásprávnáĄ5bedra

nestandardní
klenut /
prohnutÝ

dlouh'měkk'pevny, rovnyX4h bet

nestandardnímělk't3zki1málo p edhrudí
správné ší ky a

hloubkvY3hrudník

nestandardníbez klenutísprávně klenut'ĺ2

špatně nasazen a nesen1i, uirazn lalokdlouhrikrátktislab,
silnri a mohutn'i,
dostatečné délkVXtkrk

tv.
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Mops klub české repubtiky, z.s.

BONITACE
o(

Pohlaví

Barva

pes

béžová

B Datum:
Místo:

L5.r0.2022
Ro udnice nad Labem
fena Patelly

Váha:
t/l

kg
černá Genetícká rent

číslozápisu: cMKU/MoP/82 s4/21,
pisu: CMKU/MOp/77 7s/1.s/20
pĺsu: cMKU/ MOP/71.21,/17 /1.8

Vladimír Fortelka, Běchorská 2222/L0,193 00 Praha

Jan Pokorn17, Česk ch Brat í48]., 5o7 23 Libálí

azen/a do chovu azen/a do chovu

Jakub Kadlec
MVDrJana

Jméno a chovatelská stanice: Blackie Diaman tovri mops

Cip: 203098j.00S53289
Datum narození 6.7.202L
Otec:
Matka

lmportant Man Hejakral
Quenni Helza

Jméno a adresa chovatele:

Jméno a adresa majitele

Telefon, Email:

Pes/Fena

Členové komise 1.

2.

3.

I E
X r

-xr
e Kecová

I

Podpis majitele psa / feny:



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecrlě
p ijímané charakteristické znaky/
neod povídá typu požadovanému
standardem /fyzická kondice není
dostačuiící

vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemeneXcelkovr typ

nedostačuj ící /těžká obezitadobrévelmi dobrérníborné)<11kondice
nedostačujícídobrévelmi dobrévti borné10osvalení

p íliš slabást edně silnásilnáY9
stavba
kostrv

na vysok1ich nebo nízk' ch
nohou/štíhl'ŕ/jĺnak nestandardní

na mírně
vyšších/nižších
nohou

dlouh'
kvadratickr,
kompaktní,
vwážen,ŕch proporcí

8
celkov
rámec

nestandardnívelk'ŕmal'ŕst ední\.7velikost

zcela netypickri
l raz opačného
pohlaví

ne zcela typick'typick'V6
pohlavní

vÝraz

hrubá nebojako vlnahrubšíotev enájemná delší

jemná, hladká,

měkká, krátká a

leskláY5srst

rozsáhlti znak na hrudi/znaky na

tlapách/iiné nestandardní znakv

bíly zn.
hrudní větší

bíl' zn. zrudní
neoatrnÝ

4

nestandardní
černě-hněd'
nádech

černá správná3

nestandardní
tlho í pruh

chvběĺící
tiho í pruh rozlitrYtiho í pruh správn1i2

nestandardní, bílé znaky
s pnmesr

černé
st íbrnáapricotbéžováxL

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)



e)d)c)a) b)

H

L

A
V
A

p ijímané charakteristické znakv/
neod povídá typu požadovanému

dardem / fyzická kondice není

vadyvid
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene{

celkov typ

nestandardní
dlouhé/p íliš
velké

krátké/p íliš malésVětlé
správně
pigmentovanéK15

nestandardnínízko nasazenévysoko nasazenésprávně nasazenéYt4
nestandardníkaždé ucho iinéruztcoveknoflíkové13

ucho

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zk ížen'ŕ skus, podkus , klešťovrŹ skus

velkr p edkus nad
0,5 cm

p edkus do 0,5
cm

těsn, p edkus)<t2skus, chrup
entu

é oko jin odstín, p íliš světlé,každsvětle hnědáhnědáčernohnědá11barva očí

chybně utvá ené entropium, ektropium,
ditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulatésprávné kulatéX10oko

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzity

p esahující,
neohraničená

tmavá, správně
ohraničenáx9maska

nestandardníkrátkédelší, těžšísprávně utvá enéX8pvskv
uzavrenest edně z ženémtrne zuzeneotev enéx7nosní dírky

ui razně dĺouhá čenichová pa rtie/p íliš
krátkti nosní h bet/rnŕrazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená
čenĺchová partie

delší čenichová
partie

správně Vtištěn}i,

dostatečně širokX6nos

trvale ukazuje jazyk, k ĺvá spodníčelistzká, rovnávíce zak ivenáužší čelist
široká správně
zak ivená{5

spodní
čelist

nesta nda rdní/rizká
krátká široká
čelist

užšíčelistsprávné ší kyx4horní čeIist
n

hující do oka/zabra ujícíp evislá/zasap erušovaná
p eknivající nosní
dírkv

delší než nosní
h bet

spravnaX3
nosnl

vráska

nestandardní, bez vrásnění nebo
ehnané vrásnění

slabé vrásněníKdostačující
vrásnění

v,{1razné vrásnění2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

p íliš maláp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k tělu)(Icelkově
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agresivní, bojácná
vyrovnaná,
temperamentníx1POVAHA

p ijímané charakteristĺcké znaky/
neodpovídá typu poŽadovanému
štandardu / fyzická kondice není

hruite n je
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

tcelkov typ

kryptorchidvyvinutéx2t
pohlavní
orgány u

psa

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

oboustranně
vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavéX

vp edu vázané/
sbíhavé

pravideĺné,
prostorné, valivrf'
pohvb

20chody

nestandardní bezsvětlésVětleišítmavéX19drápy
nestandardní

vtočené /
wtočené

otev enéuzavrene18tlapy
nestandardnírozbíhavézkésudovitéSpravneXt7postavení

nestandardníp e hlené

nev razně
za hlené/ strmé
zarjhlení

xsprávně zarjhlené16
zadní

končetiny

nestandardní bezsvětlésvětleišícerneX15drápv
"zajećí nebo kočičí"

vtočené/
wtočené

otev enéuzavreneXt4tlapy
nestandardníměkkéstrmésprávnéX13nadprstí
nestandardnízak ivenékrátkérovnet2p edloktí
nestandardníven vytočendovnit Vtočen\isprávně p itisknut,X11loket

nestandardní

chyby
v postavení/

volnÝ loket

nevyrazne
za hlené/ strmé
tjhlení

správně postavené a
zar]hlenéX10

p ední
končetiny

rozsáhlé pupečnía t íselné kl lyvtažené b ichospravneX9spodní linie

p íliš krátkrí, aby mohl brit zatočenri1x zatočen)<2x zatočen1i8

nesta nda rdně nesenri, zalomen1ivolně nesen1i
nízko nasazenri/
správně nesen

spravne nasazeny,

nesenÝ
X7ocas

nestandardníkrátkáspáditá,jzkáplná, širokáX6záď
nestandardnídlouháklenutámírně klenutáspravnaX5bedra

nestandardní
klenut' /
prohnutri

dlouh'měkk,pevnri, rovnliY4h bet

nestandardnímělk'tizk'i1málo p edhrudí
správné ší ky a

hloubkvX3hrudník
nestandardníbez klenutísprávně klenut'íx2

špatně nasazenrf'a nesenty', v raznri lalokdlouhrikrátklslab'
silnri a mohutnli
dostatečné délkv

1krk

tv.



o(

oPs
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B Datum
Místo:

L5.rO.2022
Roudnice nad Labem

Pohlaví pes fena Patelly
Váha: kg

Barva béžová černá Genetická vyšet ení

Jméno a chovatelská stanice: Amálka Bri_Jack

Cĺp: 9008500LL87219
Datum narození: 1'.Io.\oŻL číslo zápisu: cMKU/MoP/8297/2t
Otec: James Blond Hejakral číslo zápisu: cMKU/MoP /7787 /I9/21'
Matka: Sally Zlatá Nymfa číslo zápisu: ĹMKU/MoP/77

Jméno a adresa chovatele: Monĺka prokopová, Hlásnice L9,785 01Šternerk

Jméno a adresa majitele: Dagmar kronusová, Václavice 2z2,463 34 Hrádek nad Nisou

Telefon, Email:

Pes/Fena ŕazen/a do chovu za a do chovu

Členové komise: Jakub Kadlec
MVDr Jana kulová

L,

2.

3.

I E
X I

IÁI I

Podpĺs majitele psa / feny
Helena Kecová



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:
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viditelné hrubší vady/ nevykazuje obećnE
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / tyzická kondice není
dostačuiící

vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

Ycelkovr typ

nedosta čuj íc í /těźká obezĺtadobrévelmi dobréxuŕbornéttkondice
nedostačujícídobrévelmi dobréX,wÍborné10osvalení

p íliš slabást edně silnásilnáY9
stavba
kostrv

na vysok ch nebo nízk1ich

nohou/štíhl, /jinak nestandard ní

na mírně
vyšších/nĺžších
nohou

dlouhti
CI(M/í

Y
kvadratickli,
kompaktní,
vyvážen1ich proporcí

Icelkovr
rámec

nestandardnívelk,ŕmalst ední
^

7velikost

zcela netypick
4iraz opačného
pohlaví

ne zcela typick,typĺck'X6
pohlavní

vÝraz

hrubá nebojako vlnahrubšíotev enájemná deĺší

jemná, hĺadká,
měkká, krátká a

ĺesklá
(5srst

rozsáhl znak na hrudi/znaky na
né nestandardní zna

bíl'i1zn.

hrudní větší
bíl'(1zn. zrudní
nepatrn\i

4

nestandardní
černě-hněd,
nádech

cerna spravna3

nestandardní
tiho í pruh

chvběiícíYtiho í pruh rozlitriÚho í pruh správn1i2

nestandardní, bílé znaky
s pnmest

černé
st íbrnáapricotbéžováXt

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)
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viditelné hrubší vady/ nevykazu.;E obecrrě
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
standardem / fvzická kondice není
ďostačuiící

hlava vykazuje
typĺcké vlastnosti
plemene{

celkov typ

nestandardní
dlouhé/p ílĺš
velké

krátké/p íliš malésvětlé
správně
pígmentovanéY15

nestandardnínízko nasazenéXvysoko nasazenésprávně nasazenét4
nestandardníkaždé ucho iinéruztcoveknoflíkové13

ucho

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,

skuskus

velk.i p edkus nad

0,5 cm

p edkus do 0,5
cm

těsnti p edkusKt2skus, chrup

každé oko jin'i odstín, p íliš světlé,
ntu

světle hnědáhnědáčernohnědáít!barva očí

chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kuĺatéxsprávné kulaté10oko

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ sĺabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzitytp esahující,
neohraničená

tmavá, správně
ohraničená

9maska

nestandardníkrátkédelší, těžšísprávně utvá enéX8PYSKY

uzavrenest edně z,jženémtrne zuzeneotev enéĺ7nosní dírĘ

rnirazně d louhá čen ichová partie/p íĺiš
krátk nosn í h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená

čenichová partie

delší čenichová
partie

správně Vtištěn' ,
dostatečně širok\iX6nos

trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelistzká, rovnávíce zak ivenáužší čelist
široká správně
zak ivenáY5

spodní
čelist

nesta ndardní/rizká
krátká široká
čelist

užší čelistsprávné ší kyK4horní čelist

p evislá/zasahující do oka/zabra ující
d chání/nevyvinutá

p erušovaná
p ekąivající nosní
dírkv

delší než nosní
h bet

spravnaY3
nosní
vráska

nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnané vrásnění

slabé vrásnění
dostačující
vrásněníYvyrazne vrasnent2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

p ílĺš maláp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k těluXtcelkově
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agresivnĹ bojácná
vyrovnaná,
temperamentní

'tPOVAHA

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu /fyzická kondice není

enevykaviditelné
tělesná stavba
vykazuje typĺcké
vlastnosti plemeneĺ

celkov typ

kryptorchidvyvinuté2t
pohlavní
orgány u

osa

mimochod, kulhání, jinri nestandardní
pohyb

oboustranně
vázané/
sbíhavé

vzaduvázané/
sbíhavé

vp edu vázané/
sbíhavé{

pravidelné,
prostorné, valiv1i
pohvb

20chody

nestandardní bez ntusvětlésvětleišítmavéx19drápv

nestandardní
vtočené /
wtočené

otev enéuzavrenex18tlapy
nestandardnírozbíhavéĹlzkésudovitéspravne

^
t7postavení

nestandardníp erihlené

nev razně
za hlené/ strmé
zarjhlení

správně zarjhlenéś
16

zadní
končetiny

pigmentunestandardní bezsvětlésvětleĺšícerne15drápv

"zaječí nebo kočičí"
vtočené/
wtočené

otev enéuzavreneKt4tlapy

nestandardníměkkéstrméspravne13nadprstí
nestandardnízak ivenékrátkérovneät2p edloktí

nestandardníven vytočen17Xdovnit vtočensprávně p itisknutr11loket

nestandardní

chyby
v postavení/

volnÝ loketX
nevyrazne
zaĺihlené/ strmé
rjhlení

správně postavené a
zarjhlené

10
p ední

končetiny

rozsáhlé pupečnía t íselné kl lyvtažené b ichospravneY9spodní linie

p íliš krátkl , aby mohl b t zatočenÝ1x zatočenriX2x zatočenrŹI
nestandardně nesen17, zalomen1ivoĺně nesen

nízko nasazen /
správně nesenÝ

spravne nasazeny,
nesenX7ocas

nestandardníkrátkáspáditá,jzkáXplná, široká6záď
nestandardnídlouháklenutámírně klenutáX.,spravna5bedra

nestandardní
klenut /
orohnutÝ

dlouh'měkk'Ypevn , rovnri4h bet

nestandardnímělk'tizk'(1málo p edhrudíYsprávné ší ky a

hloubkv
3hrudník

nestandardníbez klenutísprávně klenutrix2

špatně nasazenry' a nesen1i, v1irazn lalokdlouh'krátktis la b'i
silnli a mohutn ,

dostatečné délkyXtkrk

lv.
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Datum
Místo:

Pohlaví pes fena

Barva béžová

Jméno a chovatelská stanice: AlcHA lsTAKo

asfrGżaŻŤ ĺ 5 -l0_ nn

r
I kg

cerna Genetická vyšet ení:

Patelly

Váha:

Čĺp: 945ooooo23 421'68
Datum narození: 1'5.04.2021- číslo zápĺsu: 8175/2L
Otec:

Matka Grace Kelly lstako

Fréderique Canĺne Paradĺse číslozápisu: 6409/-1'4/74/1'5
číslozápisu: 6163/13/L4

Alena Hromová, Čechova 93,44o o1 Veltěže

Lucĺe Ncib

azen/a do chovu

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majitele

Telefon, Emaíl:

Pes/Fena

Členové komise

nezaraze do chovu

L.

2.

3.
aW

I E
X r

n r
Podpis majitele psa / feny:

e0/4 Ił-É /-L:l/ ł



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:
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E

D p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondĺce není

nevykazujevad
ká obezita

led vykazuje

Ępické vĺastnosti
plemene

Ycelkorĺ typ

dobréobrévelmi drne11kondice dobrévelmí dobré
10osvalení p íliš slabá

st edně silnásilnáX9
stavba

na vysok'ich nebo nízk ch
nohou/štíhl'/j ínak nesta nda rdní

na mírně
vyšších/nižších
nohou

dlouh'

nestandardníkvadratickli,
kompaktní,
vyváženrich proporcíY

celkov
rámec

nt7velikost zcela netypíck1ihlaví
opačnéhone zcela typick'typickr6

pohlavní
hrubá nebo jako vlnahrubšíotev enájemná delšíměkká, krátká a

ná, hladká,
5srst

rdní znané nestand

rozsáhl1i znak naky nana hrudi/zbíl 'zn.
hrudní větší

bíl zn. zrudní
n

4
nestandardní

černě-hněd
na

černá správná3
nestandardní

tiho í pruh

tct

tiho í pruh rozlittiho í pruh správn1i2
nestandardní, bílé znakyece

s p íměsíst íbrnáapricotbéžováX1

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)
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a) b) c) d) e)

p ijímané charakteristické znaky/
neod povídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondĺce není

oruiteln VAhlava vykazuje
typícké vlastnosti
plemene

Ycelkov typ

nestandardní
dlouhé/p íliš
velké

krátké/p íliš maĺésvětlé
správně
pigmentovanéX15

nestandardní

nestandardnítnekaždé ucho

nízko nasazenévysoko nasazené

rrjžicové

správně nasazené

knoflíkové

{t4ucho

špičák, trvale ukazuje zuby,
sku skus

ntu
chybějící

odstín, p íliš světlé,každé oko jin'i

velkri p edkus nad
0,5 cm

p edkus do 0,5
cm

těsn, p edkus

13

tzskus, chrup

světle hnědáhnědáčernohnědá\<ltbarva očí

chybně utvá ené entropium, ektropium,
ditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulatésprávné kulatéx10oko

nestandardní

nestandardní

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzity

krátké

p esahující,
neohraničená

tezsrrávně utvá ené

tmavá, správně
ohranĺčenáX9maska

uzav enést edně z ženémírně zrjženéotev enéx
8

7nosní dírky

zně dĺouhá čenichová partie/p íliš
krátkri nosní h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená
čenichová partĺe

delší čenichová
partie

správně vtištěn' ,
dostatečně širok}iX

6nos

trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelistzká, rovnávíce zak ivenáužší čelist
široká správně
zak ivenáx5

spodní
čelist

nestandardn í/rizká
krátká široká
čelist

užší čelistsprávné ší ky>í4horní čelist

ující do oka/zabra ujícíp evislá/zasah

utá
p erušovaná

p eknivající nosní
dírkv

delší než nosní
h bet

správnáY3
nosní

vráska

nestandardní, bez vrásnění nebo
ntehnané

slabé vrásněníł
dostačující
vrásnění

v,(1razné vrásnění2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
jabl kaljĺnak nestandardní

p íliš maláp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k těluXtcelkově
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agresivnĹ bojácná

vyrovnaná,

ramentníX1POVAHA

ma né chara kteristické znaky /
neodpovídá typu požadova nému
štandardu / tyzická kondice není

ecnnhru
p ijívykazuje typické

astnosti plemene

stavba

X
celkorĺ typ

kryptorchíd
uté2torgány u

pohlavn
mimochod, kulhání, jin1i nestandardní
pohyb

vázané/
stranněvzadu vázané/

sbíhavéXsbíhavé
vázané/

eznestandardní bpravĺdelné,
prostorné, valini20chody

světlé
19drá nestandardníe

vtočené /otev enéX ndardnínesta
uzav ené

rozbíhavé
18tlapy

,jzkésudovitéravnet7
nestandardní

p erihlené
ent

nev1irazně

za hlené/ strmé

beznestandardní
vně zarjhlené{

t6končetiny
zadní

světlésvětl15d "zaječí nebo kočičí,.

vtočené/otev enéY rdnínestanda
uzav ené14tlapy

měkkéstrmé nestandardnívne13 zak ĺvenékrátkérovné!2 nestandardní
ven vytočendovnit Wočen'ŕvně p itisknutY11loket

nestandardní
vol

chyby
v postavení/

hle

nevri razně
za hlené/ strmé

správně postavené a
tjhlenéł

10
p ední

končetiny

rozsáhlé pupeční a t íselné kl ly
vtažené b icho

mohlišk
vneY9spodní lin

1x2x zatočeI nesta ndardně nesen , zaĺomenri
ě nesen1in

nasazen(1/nízko nestandardnísprávně nasazen ,

neseX7
krátká

ocas

ditázkáš|roká ntnestandarddlouhá6záď klenutáutámírně klen
5bedra nestandardní

klenutri /dlouh'iměkklpevn , rovnliK4h bet
nestandardnímělk'i,izktjmálo p edhrudíubht

právné ší ky a rdnínestanda
\<3hrudník

bez klenutírávně kle2 špatně nasazen1i a nesen , v razn lalok
h)tkrátklislabrid

n1i a mohutn ,

neX7krk

IV
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Mops klub české republiky, z.s.
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B Datum:

Místo:
15.10.2022
Roudnice nad Labem

Pohĺaví fena Patelly: O/O

Váha kg
Barva béžová černá Genetická vyšet ení

Jméno a chovatelská stanice:

čip: 94L000024827348

Abĺgailod Cĺhláku

Datum narození: 1''2.Żo2o číslo zápisu: cMKU/MOP /81't9/2o
Otec Bright Brilliant Maestro číslo zápĺsu: cMKU/M oP/7193/,17/3,6/1.8
Matka: Amálka z Tĺsk' ch skal číslo zá pisu: CMKU/MOp /6827 /1,6/17

Jméno a adresa chovatele: Milan Holec,Tisá 46.J.,4o3 36 Ústí nad Labem

pes

Jméno a adresa majĺtele

Telefon, Emaiĺ:

Pes/Fena

členové komise

Milan Holec,Tisá 461',403 36 Ústínad Labem

ŕazen/a do chovu

Jakub Kadlec
MVDr Jana kulová

zenfa do chovu

T,

2.

3.

I
I
E

X

I-_-l

Podpis majitele psa / feny:
Helena Kecová



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

c
E

L

K

o
V
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V
z
H

L

E

D

viditelné h ru bší vady/ nevykażu.1e obeđE
p ijímané charakteristĺcké znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / Íyzická kondĺce není
dostačuiící

vzhled vykazuje

Ępĺcké vlastnosti
plemeneYcelkorĺ typ

ká obezĺtaneddobrévelmi dobrérnŕbornéx11kondice
tctdobrévelmi dobréxuŕborné10osvalení

p íliš slabást edně silnásilná{9
stavba
kostrv

na vysok1ich nebo nízk1ich
nohou/štíhl, /jinak nesta ndard ní

na mrrne

vyšších/nižších
nohou

dlouh'i
kvad ratickli,
kompaktní,
vyvážentich proporcíYIcelkov

rámec

nestandardnívelk'malst edníX7velikost
zcela netypickri

v1iraz opačného
pohlaví

ne zcela typick,Ępick'Y-6
pohlavní

v(lraz

hrubá nebojako vlnahrubšíotev enájemná delší

jemná, hladká,

měkká, krátká a

leskláX5srst

rozsáhl znak na hrudi/znaky na

dardnínetla

bíly zn'
hrudní větší

bíl' zn. zrudní
nepatrnrl

4

nestandardní
černě-hněd,
nádech

černá správná3

nestandardní
tiho í pruh

chyběiící
tiho í pruh rozlitrixtiho í pruh správn1i2

nestandardní, bílé znaky
s pnmest

cerne
st íbrnáapricotbéžováX7

zbarvení
srsti

e)d)c)b)a)



lt.

H

t
A
V
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a) b) c) d) e)

viditelné hrubší vadyl nevykazujé obéčnE-
p ijímané charakteristĺcké znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondĺce není
ďostačuĺící

hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

{celkov typ

nestandardní
dlouhé/p íliš
velké

krátké/p íliš malésvětlé
správně
pigmentovanéY15

nestandardnínízko nasazenévysoko nasazenésprávně nasazené/14
nestandardníkaždé ucho jinéruztcoveXknoflíkové13

ucho

chybějící špĺčák, trvale ukazuje zuby,

skusskuzk

velk' p edkus nad
0,5 cm

p edkus do 0,5
cm

těsn'i p edkus1LZskus, chrup

každé oko jin, odstín, p íliš světlé,světle hnědáhnědáčernohnědáX11barva očí

chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

mandlovémenší kulatésprávné kulatéY10oko

nestandardní

neptgmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

pigmentace

st ední intenzĺty

p esahující,
neohranĺčená

tmavá, správně
ohraničená{

9maska

nestandardníkrátkédelší, těžšísprávně utvá ené2\8pvskv
uzavrenest edně z ženémtrne zuzeneotev ené/7nosní dírky

ui razně dlouhá čen ichová partĺe/p íl iš
krátk nosn í h bet/v' razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nízko utvá ená
čenichová partie

delšíčenichová
partie

správně Vtištěn}i,

dostatečně širokv6nos

trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelistr]zká, rovnávíce zak ĺvenáužší čelist
široká správně
zak ivenáX5

spodní
čelist

nesta ndardní/rizká
krátká široká
čelist

užší čelistsprávné ší kyX4horní čelist

ující do oka/zabra ujícíp evislá/zasah

utá
p erušovaná

p ekąivající nosní
dírkv

delší než nosní
h bet

spravnaX3
nosní

vráska

ne vrasnenteh

nestandardní, bez vrásnění neboslabé vrásnění
dostačující
vrásněníYv,(Jrazné vrásnění2vrásky

klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jina k nesta nda rdní

p íliš maĺáp íliš velká
správně utvá ená v
poměru k těluK1celkově



d)c)a) b)ilt. e)
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A

agresivní, bojácná

vyrovnaná,
temperamentní\/7POVAHA

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / fyzická kondice není

orulné nevy
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemeneYcelkou Ęp

kryptorchidvWĺnuté27

pohlavní
orgány u

psa

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

oboustranně
vázané/
sbíhavé

vzvplavázaf,él

a(/frq,0ŕ(ą
ĺ

/
vp edu vázané/
sbíhavé

pravidelné,
prostorné, valiv1i
pohvb

20chody

nestandardní bezsVětlé I5Větlejšítmavé19drápv
nestandardní

vtočené /
Wtočené

otev enéxuzavrene18tlapy
nestandardnírozbíhavétjzkésudovitéspravnext7postavení

nestandardníp e hlené

nev1irazně

za hlené/ strmé
za hlení

správně zar]hlené{16
zadní

končetiny

nestandardní bezsVětlésvětleišícerne15drápv
"zaječí nebo kočičí"

vtočené/
vytočené

otev enéxuzavrenet4tlapy
nestandardníměkkéstrmésprávnéX13nadprstí
nestandardnízak ivenékrátkérovnet2p edloktí
nestandardníven vytočen1idovnit Vtočen\isprávně p itisknut\iX11loket

nestandardní

chyby
v postavení/

volnri loket

nev1irazně

za hlené/ strmé
hlení

správně postavené a
zarjhlenéY10

p ední
končetiny

rozsáhlé pupeční a t íselné kr,iĺy
Vtažené b ichosprávnéX9spodní linie

mohlíliš k1x zatočenx2x zatočenÝ8

nesta nda rdně nesenrf', zalomen1ivolně nesen1i
nízko nasazen /
správně nesenrl'

správně nasazen'1i,

nesenriX7ocas

nestandardníkrátkáspáditá,jzkáplná, širokáX6záď
nestandardnídlouháklenutámírně klenutáspravna5bedra
nestandardní

klenut /
prohnutri

dlouh'1iměkk'pevnrl, rovnY4h bet

nestandardnímělk'izkmálo p edhrudí
správné ší ky a

hloubkyY3hrudník
nestandardníbez klenutísprávně klenutrŹ2

špatně nasazen a nesen1i, rnirazn lalokdlouh'ikrátk'slab'i
silnri a mohutn'i,
dostatečné délkVX1krk

IV


