Kritéria hodnotenia pre bonitačnú kartu
1. Celkový vzhľad

veľký, elegantný, ušľachtilý, svalnatý, odzrkadľuje harmóniu sily a krásy, výrazný
4 – 10 stredne
pohlavný ráz, u MDS o niečo robustnejšia stavba
1–3
0

2. Hlava

0

4. Chrup a záhryz

5. Ušnice

1–2

krátky alebo dlhý, mierne špicatý nos

0

nerovný nosný chrbát (klabonos), previsnuté otvorené, slintajúce pysky, ružový, sivý,
škvrnitý, čierny ňucháč, vlčie hrdlo, zajačie pysky

3–5

úplný, pravidelný, dokonale utváraný chrup, 42 silných zubov bielej farby, nožnicovitý
záhryz, u MDS môže chýbať jedna P1

1–2

kliešťový a nepravidelný chrup, podhryz do 2 mm

0

chýbajúce a nadpočetné zuby, deformácia čelustí, predhryz a podhryz a ich kombinácia,
neviditeľné zuby sa považujú za chýbajúce

3–5

stredne dlhé s tvarom zaoblené V, stredne vysoko nasadené, priliehajúce k lícu, ich dĺžka
je asi 3/4 dĺžky hlavy

1–2

vysoko alebo nízko nasadené, dlhšie alebo kratšie ako 3/4 hlavy

mierne oválne oči strednej veľkosti, viečka priliehajú, farba očí harmonizuje s farbou
srsti, žiadúca je tmavohnedá farba živý, rozumný výraz

1–2

okrúhle oči, svetlejšie oči,

dobre osvalený, mierne klenutý, stredne dlhý krk a hrdlová časť je suchá

1–2

kratší alebo dlhší, mierny lalok
silne lymfatický, výrazný lalok s ovisnutou kožou

3–5

pevný, rovný, súmerný, výrazný kohútik dobre osvalený, bedrá stredne dlhé, zadok
dostatočne dlhý, široký, a dobre osvalený

1–2

mäkší, mierne klenutý, dlhý a úzky chrbát, zrazený alebo prerastený zadok, úzka panva,
nedostatočne alebo príliš stiahnuté brucho
príliš mäkký alebo kaprí chrbát

3–5

mierne nižšie nasadený, stredne hrubý, postupne sa zužujúci, vodorovne nesený,
neskrátený siaha až po kolená, u MKS môže byť skrátený o 1/4, u MDS o 1/3

1–2

vyššie a nižšie nasadený, nesprávne kupírovaný a nesený, nad chrbát sa točiaci

0
10. Hrudník

ektropium a entropium, odchlípené viečko, distichiosis (dvojité mihalnice) príliš malé
alebo veľké, vypuklé oči, rôznofarebné, žlto sfarbené, čierno pigmentované viečka, bridlicovosivá dúhovka

3–5

0
9. Chvost

stočené, nesúmerné, odstávajúce, dlhé a ťažké

3–5

0
8. Chrbát

netypická hlava, silne lymfatická s vráskami, príliš široká alebo úzka lebka
súmerne dlhý, rovný nos, dobre osvalené, správne vyvinuté čeluste, ňucháč pomerne
veľký, široký, guľatý, nozdry sú pohyblivé, mäsitej farby

0
7. Krk

mierne lymfatická, špicatá, kopulatá, výrazný stop

3–5

0
6. Oči

netypický pohlavný ráz, slabá kostra poloskryté a skryté varlatá

suchá, ušľachtilá, súmerná, mierne široká lebka, je v strede delená miernou brázdou,
4 – 10 od stredne vyvinutého krčného stavca smerom k čelu; lícová časť je o niečo kratšia ako
polovica dĺžky hlavy
1–3

3. Nos, pysky, ňucháč

menej usľachtilý, ľahší alebo ťažší, pritom harmonický vzhľad, asymetrická stavba tela,
prestavaný zadok

krivý a do boku točený

3–5

stredne široký a priestranný, hĺbka dosahuje úroveň lakte, rebrá sú mierne klenuté,
hrudná kosť je dlhá, silná, výrazné predhrudie

1–2

príliš plochý alebo sudovitý hrudník, nevýrazné pred hrudie, ploché rebrá, chýbajúca
hĺbka

0

slabý, plytký a plochý

11. Hrudníkové
končatiny

3–5
1–2
0

12. Panvové končatiny

13. Laby

pevné, pravidlene postavené, dobre osvalené a správne zauhlené

1–2

slabšie osvalené, menej zauhlené, mäkší postoj

0

sudovitý alebo kravský postoj, vybočené kolená

3–5

mierne oválne, vyklenutí, dobre uzavreté, prsty silné, vankúšiky tvrdé, veľké a hrubé,
pazúry pružné

1–2

ploché, oválne laby, voľnejšie prsty

3–5

1–2

MKS - riedke, hodvábne, tenšie
MDS - mäkšie, vlnité, menej výrazné fúzy, brada a obočie, slabšia podsada

0

koža s výraznými vráskami
MKS – osrstenie nie krátke alebo myšie
MDS – krátke, bez fúzov,brady a obočí, grifónové, s pútcom na chrbte, chýbajúca podsada, kučeravé, hodvábne a dlhé, chýbajúca kefa na končatinách

3–5

rovnomerne žemľové alebo pieskovo-žlté, pigmentácia nosa, okrajov viečok, papule ,
dúhovky a pazúrov harmonizuje s farbou srsti

1–2

biela škvrna na hrudi a na labách menšia ako 5 cm nerovnomerne žltá farba

0

17. Pohyb

vybočené , zajačie a medvedie laby, vlčie pazúry
koža pevná bez vrások, dobre pigmentovaná
MKS – srsť krátka,tvrdá, rovná, priliehajúca, dostatočne hustá, lesklá; brucho mierne
osrstené, na ušiach jemnejšia, chvost hrubšie osrstený
MDS – srsť na papuli krátka a hrubá s výrazným fúzom, bradou a obočím; na hlave
krátka a tvrdá, na ušiach jemnejšia ale nie mäkká, na krku a trupe je priliehajúca
a tvrdá, tvorí 2-3 cm dlhé drôtovité osrstenie bez lesku, s výraznou podsadou, na
končatinách, hnudníku a na bruchu kratšie, na chvoste husté, tvrdé, na hrotoch
krku a na zadnej časti končatín vytvára kefu v tvare V

14. Osrstenie a koža

16. Povaha

krátke, krivé

3–5

0

15. Zafarbenie
a pigmentácia

rovné, svalnaté, úmerne vzdialené od seba, s uzavretými lakťami, lopatka je šikmá, plece
pohyblivé a svalnaté
slabšie osvalené, menej zauhlené, mierne zbiehajúce a rozbiehajúce, mäkší postoj,
voľnejšie lopatky a lakte, vybočené a vbočené lakte, voľné a ovisnuté zápästie,

biela škvrna na hrudi väčšia ako 5 cm, biele laby, strakatosť, hnedá, mahagónová farba
srsti, sivá a čierna pigmentácia ňucháča a papule, svetlosivé, rôznofarebné oči, ružový
ňucháč alebo celkovo chýbajúca pigmentácia

3–5

kľudná, odvážna, pritom temperamentná

1–2

mierne agresívna

0

nervózna, bojazlivá, celková nervová slabosť, agresivita na ľudí

3–5

ľahký, elegantný, harmonický, priestorný, pohyb trupu je pevný

1–2

viazaný, užší a kratší chod

0
18. Výška

silne viazaný, chybný pohyb, hadí a vtáčí (vytočené končatiny)
symetria, dynamika a statická rovnováha je dôležitejšia, ako výška vyjadrená v cm,
zvýšenie kohútikovej výšky nie je žiadúce, cieľom je dosiahnuť stredne veľké plemeno
psy

suky

5

63-64

59-60

4

61-62

57-58

3

59-60

55-56

2

65

61

1

66

62

0

pod 59

pod 55

0

nad 66

nad 62

MKS, MDS

Bodový limit pre chov

pes

65 b (bez 0)

suka

55 b (bez 0)

