Klub chovatelů německých dog

Bonitační list
Pes



Fena



Barva:

žlutá



žíhaná  skvrnitá



černá  modrá  čer.do m. 

Jméno:
Č.zápisu:

Narození:

Tet.č.:

DKK č.:

Výsl.:

Majitel:
Adresa

Místo:
Dne:
Bonitační komise:

Celkově 01-10

Povaha 11-13

Hlava 14-22

Uši 23-24

Oči 25-28

Chrup 29-31

Krk 32-33

Hřbet 34

Záď, ocas 35-38

Hrudník 39-41

Tlapy 53

Chody 54-60

Barva 61-70

Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Hrudní konč.42-48 Pánev.konč. 49-52

Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný
Při bonitaci je třeba předložit průkaz o původu zvířete. Tetovací číslo bylo zkontrolováno a identifikováno.

Opakování (6 měs.)




Opakování (12 měs.)



Nechovný



Chovný:
Bonitační komise:
(podpisy)
Poradce chovu:
(podpis)

Celkový vzhled 01-10
01
02
03

04

05

06
07
08
09
10

Velikost

Příliš malá (0), jinak zapsat
naměřenou velikost: ______ cm
Varlata
Vada varlat (0)
Dvě varlata (1), u feny zapište F
Poměr výšky k délce:
Příliš dlouhý (3), kvadratický (2)
poněkud delší (1)
Pohlavní výraz Pes s výrazem feny (0)
Lehce (4), málo vyjádřený (3),
fena s výrazem psa (2),
vyjádřený (1)
Celkový
vzhled
Neharmonický (3)
málo harmon. (2), harmonický (1)
Kůže
Volná (2), suchá (1)
Výraz
Málo ušlechtilý (3),
normální (2), ušlechtilý (1)
Kostra
Lehká (3), střední (2), těžká (1)
Osvalení
Málo vyvinuté (3), normální (2),
pevné a výrazné (1)
Kondice
Slabá (3), normální (2), velmi
dobrá (1)

Oči 26-28
26

Tvar

27

Barva

28

Třetí víčko

Chrup 29-31
29

Tvar

30

Počet zubů

31

Velik. zubů

13

Práh vzruš.
Temperament

Délka

Sebejistota

Kůže na hrdle
Agresiv. (0), nízký (2), vysoký (1)
Nervózní/hektický (4), apatický
(3)
živý (2), vyrovnaný (1)
Kouše ze strachu (0), bázlivý (0)
málo sebejistoty (3)
rezervovaný (2), sebejistý (1)

20

Delší tlama (3), delší mozkovna (2)
Ideální 1:1 (1)
Tvar
Klínovitá (5), jablkovitá (4), široká
Mozk.(3), dostat.typ (2), typická (1)
Konvergence Spadající (3) stoupající (2)
souběžné (1)
Tlama
Orlí nos (4), klabonos (3),
sedlovitý nos (2), rovný (1)
Pysky
Příliš málo (5), plápolavé (4),
těsné (3), zaoblené (2), hranaté (1)
Nosní houba Rozštěp (0), játrová barva (0)
masová (3) skvrnitá (2) černá(1)
Hřbet nosu
Úzký (2) široký a hranatý (1)

21

Stop

22
23

Lícní svaly
Kůže na hlavě

15
16
17
18
19

Délka

Plochý (3), tvořený nadočnicemi (2)
výrazný/markantní (1)
Silně vyjádřené (2) naznačené (1)
Volná (2), požad.přiléhající (1)

Nasazení
Nesení

Hřbet 34
34

35
36

37

38

Hřbet

Spadající (0), kapří (0)
Měkký (5) výrazně klenutý (4),
trochu klenutý (3)
lehce stoupající (2), rovný (1)

Nízko (3) vysoko (2) správně (1)
Ploše přiléhající (3), odstávající
do stran (2), středně velké dobře
nesené (1)

Záď

Příliš silně spáditá (0), silně spáditá (3)
vodorovná (2), lehce spadající (1)
Ocas
Zalomený (0), kupírovaný (6),
otlučený (5) příliš silný (4),
dlouhý (3) krátký (2) normální (1)
Nesení ocasu Háčkuje (5), kroužkuje (4), nesený
do strany (3), příliš vysoko nad
hřbetem (2), přirozeně visící (1)
Nasazení
hluboko nasazený (2), vysoko a
ocasu
široce nasazený (1)

Hrudní partie, linie břicha 39-43
39

Předhrudí

40

Hloubka
hrudníku
Šířka hrudníku Nedostatečná (3) méně (2) korektní (1)
Hrudní koš
Úzký (3) sudovitý (2)
dobře klenutý (1)
Linie břicha Málo vtažená (3) dostatečná (2)
dobře vtažená (1)

41
42
43

Uši 24-25
24
25

Krátký a silný (5), jelení (4), středně
dlouhý s dostatečným obloukem (3),
dlouhý bez oblouku (2), dlouhý
dobře klenutý (1)
Lalok (4), volná kůže na hrdle (3)
trochu volná (2), suchá (1)

Záď, ocas 35-38

Hlava 14-22
14

Předkus/podkus/zkřížený skus/
kleště (0), nepravidelný skus (2),
nůžky (1)
Chybějící zuby (kromě P1 v dolní
čelisti) (0); chybějící 2xP1 dole (3)
chybějící 1xP1 dole (2) plnochrupý (1)
Malé (3), středně velké (2), velké (1)

Krk 32-33

Povaha 11-13
11
12

Ektropium/entropium (0)
Štěrbinovité (4)
Zřetelně otevřené (3) lehce otevř.(2)
Mandlové uzavřené (1)
Výrazně světlá (5), světlá/jantarová
(4), dvoubarevná/skvrnité (3),
světle hnědá (2), tmavě hnědá (1)
Chybí (0), silně vystupující (3)
nepřiléhá (2) hladce přiléhá (1)

Nevyjádřené (4) málo (3) hrudní
kost vystupující (2), vyjádřené (1)
Nedostatečná (3) méně (2) korektní (1)

Hrudní končetiny 44-50
44

Lopatka

Strmá (3) příliš šikmá (2) šikmá
s úhlem v rameni cca 100 – 110° (1)
Volné (3), příliš těžké (2), dobře
osvalené (1)
Příliš krátké, kratší než lopatka (2)
správné délky (1)
Vytočené ven (3), podstavené, úzce (2)
přiléhající (1)
Zahnuté (3), naběhlé (2), rovné (1)

45

Plece

46

Nadloktí

47

Lokty

48
49

Předloktí
Přední nadprstí

50

Postavené příliš šikmo (měkké)(3)
příliš strmé (2), rovné (zepředu) a
lehce skloněné (ze strany) (1)
Postavení končetin (při pohledu zepředu)
Tlapy vytočené ven (5), vbočené
dovnitř (4), sudovitý postoj (3),
úzký postoj (2), rovnoběžný (1)

52

53

54

Úhlení koleno

64

65
66

67

Pánevní končetiny 51-54
51

Žlutá 64-67

Nevýrazné (5), příliš vyjádřené (4)
méně výrazné (3) dostatečné (2)
správné (1)

Postavení
kolena
Bérec

Izabell (0)
Špinavě žlutá (5)
Jelení červeň (4) světle žlutá (3)
Žlutá (2) zlatožlutá (1)
Předhrudí / vnitřní strana končetin
Sazová (3) světlá (2) normální (1)
Bílé znaky
Chyby dle standardu (0),
malé znaky na hrudi a/nebo
prstech (2), bez znaků (1)
Maska
Modrá maska (0), bez masky (3),
málo masky (2), výrazná maska (1)

Žíhaná 68-71
64

65
66

Úhlení-hlezno
Nevýrazné (3), příliš vyjádřené (2)
korektní (1)
Vytočeno ven (3), vbočeno
dovnitř (2), rovné zepředu, ze
strany téměř svisle pod kyčlí (1)
Příliš krátký (3), příliš dlouhý (2),
správně dlouhý (1)

Barva

67

Barva

Základní barva stříbřitě modrá nebo
izabell (0)
Jednostranně žíhaná (5) slité žíhání (4)
slabé žíhání (3) silné žíhání (2)
stejnoměrné žíhání (1)
Předhrudí / vnitřní strana končetin
Sazová (3) světlá (2) normální (1)
Bílé znaky
Chyby dle standardu (0),
malé znaky na hrudi a/nebo
prstech (2), bez znaků (1)
Maska
Modrá maska (0), bez masky (3),
málo masky (2), výrazná maska (1)

Skvrnitá 72
72

Barva

Tlapy 55-56
55

Přední

56

Zadní

Zaječí (4), povolené prsty (3),
dlouhé (2), kočičí tlapy (1)
Zaječí (4), povolené prsty (3),
dlouhé (2), kočičí tlapy (1)

Černá 73-74
73

Barva

74

Bílé znaky

Chody 57-63
57

Celkový dojem

58

Hrudní konč.

59
60

Plece
Lokty

61

Pánevní konč.

62

Prostornost

63

Hřbet

Stálý mimochod (0), občas
mimochod (4)
neharmonický (3), nekontrolovaný (2)
plynulý s vyrovnanými silami (1)
volné lokty (4), vbočuje (3),
vybočuje (2), správný pohyb (1)
Volné (2) správné pevně uzavřené (1)
Volné, silně vytáčí (3), lehce
vytočené (2) uzavřené, pevně
přiléhající (1)
Příliš úzké (4) sudovité (3)
hákovité (2) správné, rovnoběžné
s hrudní končetinou (1)
Strnulý pohyb (4), krátké kroky (3)
normální (2), prostorný (1)
Klenutý (5), neklidný, houpavý (4)
lehce klenutý (3) lehce povolený (2),
pevný a stabilní (1)

Porcelánový, šedý tygr (0)
Velké žlutošedé nebo modrošedé
skvrny (5) silně nečistá základní
barva (4) lehce nečistá základní
barva (3) základ čistě bílý, skvrnitost
nevyhovující (2) základní barva
čistě bílá, skvrnitost dobrá (1)

Žlutočerná (5) hnědočerná (4)
modročerná (3) černá (2) lakově
černá (1)
Plotny (5), plášťové zbarvení (4),
znaky na hrudi, krku a tlapách (3),
velké znaky na hrudi (2), malé
znaky na hrudi nebo bez znaků (1)

Modrá 75-76
75

Barva

76

Bílé znaky

Žlutomodrá (4) modročerná (3)
šedomodrá (2) ocelově modrá (1)
Lysina, bílý obojek, bílé ponožky,
bílá špička ocasu (0)
bílé znaky na hrudi a tlapách (4)
velký bílý znak na hrudi (3)
malý bílý znak na hrudi (2)
bez bílých znaků (1)

