
Bonita ční karta KCHJ ČR 

Jméno psa/feny: _________________________________________________________________  

Člp: _____________________________ Datum narození:________________________________  

 
I.       BARVA OKA: 
tmavá 0 
tmavě hnědá 1 
hnědá 2 
světle hnědá 3 
světlá 4 
depigm.duhovky M 

 (forma zápisu kódu: I. II./III. /IV. – V.) 
Bonitační kód je vyjádřen na prvním místě číslem, které označuje barvu 
oka, na druhém místě písmenem, označujícím barvu srsti. Za lomítkem 

jsou velká písmena, určující zjištěné přednosti a nedostatky jedince, 
za dalším lomítkem číslo značící povahu a velikostní ráz a druh osrstění. 

 
    II.                    BARVA SRSTI: 

čistě červená a tmavého divočáka n  
červená se slabou přím. černé b světlého divočáka… o  
červená s příměsí černé c divočáka s hnědým pigmentem p 
červená se silnou příměsí černé d suchého listí q 

červená s černým krycím vlasem a maskou e žíhaná s 

červená s hnědým pigmentem f tygrovaná (pravidelné skvrny bílé či stř.. T 

červenožlutá - světlá g tygrovaná (ojedinělé bílé či stř. skvrny) t 

mahagonová h tygrovaná (pravidelné pigmentované skvrny) U 

černá s pálením - standardní i tygrovaná (ojedinělé pigmentované skvrny) u 

černá s pálením (nevýrazným) j velké bílé plochy na základní barvě V 

černá s pálením (příliš rozšířeným)… k malá náprsenka W 

hnědá s pálením l velká náprsenka, příp. bílé tlapky, brada X 

divočáka m nestandardní zbarvení (krémové, strakáč, divočáka u hladkos.) z 

 
III.             PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY A VADY: 

mimořádně ušlechtilá hlava A strmé zaúhlení O1 

méně ušlechtilá hlava (B) - krátká morda B1 krátké rameno O2 

špičatá, slabá morda B2 vytočená tlapka O3 

široká mozkovna B3 vtočená tlapka O4 

vysoký stop B4 otevřená tlapka O5 

chybějící stop B5 úzký postoj O6 

vystouplé nebo zapadlé oči B6 široký postoj O7 

„štičí“ čenichová partie B7 překlubní postoj O8 

nedostatečně vyjádřený pohlavní výraz C mírně volnější lokty O9 

klešťový skus D výrazně volné lokty O10 

nepravidelný skus / podkus / předkus D1 zavěšený v loktech O11 

H
ru

d
n

í ko
n

četin
y 

vpáčené špičáky D2 strmé zaúhlení P1 

odchylky od normálního počtu zubů: chybějící zuby Z1 přeúhlené P2 
zuby navíc Z2 úzký postoj P3 
vady v nasazení či nesení slecha: vysoko nasazené slecho E1 sbíhavé v hleznech P4 
nízko nasazené slecho E2 sudovitý postoj P5 

Pánevní 
končetiny 

odstávající slecho E3 Vynikající mechanika pohybu R 
otevřeně nesené nebo srolované  slecho E4 Nedoastatečná mechanika pohybu S1 
krátký krk F1 krátký krok vzadu S2 
krátký tělesný rámec F2 podsazené pánevní končetiny S3 
příliš dlouhý tělesný rámec F3 „pádluje“ hrudními končetinami S4 

H
la

va
, k

rk
 a

 rá
m

ec
 

volná kůže na krku G vysoká akce  hrudních končetin („parádní“ krok) S5 

M
echanika 
pohybu 

krátký hrudník H1 nadprůměrná kvalita srsti V 
mělký hrudník H2 řídké a nedostat. osrstění DL a HL,nevýrazné znaky  DR W 
sudovitý hrudník H3 zvlněné, kadeřavé, příliš bohaté osrstění u dlouhosrstých X 
chybějící předhrudí H4 měkčí srst na končetinách a hlavě X1 
odsazený hrudník H5 měkčí srst po celém těle X2 
chrtovitě vtažené slabiny H6 Nestandardní osrstění (chybějící znaky DR, dlouhé u HL) X3 

osrstění 

nedostatečný odstup od země (nízký) T slabá kostra Y1 Sp
od

ní
 li

ni
e 

odstup od země vyšší U silná kostra Y2 

kos
tra 

mírně pronesený či měkký hřbet I  agresivní  0 
klenutá bedra J  bázlivý, kousavý  1 
klenutý hřbet K  bázlivý, nervózní  2 
ideální průběh hřbetní linie L  nedůvěřivý, plachý  3 
mírně přestavěná záď M  nedůvěřivý, klidný  4 
spáditá, sražená záď N  vyrovnaná povaha  5 
vady v nasazení a nesení prutu - vysoko nasazený Q1  nedůvěřivý, agresivní  6 

IV.                
Povaha: 

nízko nasazený Q2  V. RÁZ:   
srpovitě nesený Q3 Hmotnost:    

ho
rn

í l
in

ie
 

Vada prutu Q4 Obvod hrudníku:   
Pozn.: Rázy: HLS – hladkosrstý standardní, HLT – hladkosrstý trpasličí, HLK – hladkosrstý králičí, DLS – dlouhosrstý standardní, DLT – dlouhosrstý trpasličí, 

DLK – dlouhosrstý králičí, DRS – drsnosrstý standardní, DRT – drsnosrstý trpasličí, DRK – drsnosrstý králičí 

 
Výsledek výběru do chovu:   VYBRÁN - NEVYBRÁN     Chybějící zuby: ________   Bonitační kód: ________________ 
Rozhodčí:                                                                             
                                                                                             Datum:____________          Místo:________________________   


