
KcHMpp_ česxÝ sTRAKATÝ prs
goNlrnční pRotoxol-

Jméno psa/feny: Babou z Kraje Thurn Taxisů

Datum narození: 30.5.201 3

Otec: RoyalAnibob

Zbarven í: ěe+ne/h nědo-žl uto-b ílé

čip e.: 97227oooo3oo77g

Čísto zápisu v PK: N Reg/CSP t1567l13

Matka: Adélka Barunidlo

Srst: k+átkádlouhá

Majitel: Karin Mikolášková, Zřídelní 10217,736 01 Havířov, tel.: 607 561 9O9, e-mail: karin@komondor.cz
Výstava (datum, typ, ocenění):

Kohoutková výška (cm): *4, l- DKK: AlA LP: 0/0 (MVDr. Milan Dvořák)

Kohoutková výška (cm) Tolerance
standardu (cm)

Standard
(cm)

Tolerance
standardu (cm)

Psi 43,0 _ 44,5 45,0 - 53,0 53,5 - 55,0
Feny 41 ,0 - 42,5 43,0 - 51,0 51,5 - 53,0

Tolerance standardu = omezení chovnosti na 1
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c. Kons;lituční typ
(9 střední
2. |ehký
3, těžký
4, jiný:,.,...,...,...,,

Tělesný formát
(ll mírný obdélník
'2. příliš dlouhý
3. čtverec
4. jiný;...,.,..,......,

E. Poh}ayní vÝraz
( Y typický
"2. méně výrazný
3. výraz opačného pohlaví

F. Povafi4
1 1) vyrovnaná, přátelská,

sebejistá
2, nervózní, bojácná,

agresivní
3. submisivní ažbojácná

bez agrese
4. klidná až flegmatická
5. dominantní bez agrese
6. dominantníagresivní
7. jiná:...,,,....,,,...

G. Hlava
í i-\ xtínouitá s nevýrazným

stopem, plochá
mozkovna, poměr
mozkovny a čenichu je
1:1

2. dlouhá, úzká
3. krátká, široká
4. s kulatou mozkovnou
5. příliš hrubá
6. příliš jemná
7. klabonos
8. výrazný stop
9. jiná:.,.,,..,....,,..

H. Oko -.
{J-J

2.
3.
4.

tmavé, odpovídající
zbarvení hlavy
středně hnědé
světlé
iiné:,......,,...,...

l. Uši /-,\
, 1.1 dopředuklopenéve\--' tvaru ,,V" s ohbím těsně

nad úrovní temene,
přiléhající těsně ke
skráním
nízko nasazené
vysoko nasazené
těžké
lehké

6,
7.
8.
9.
10.

delší
kratší
odstávající, složené
s kulatou špičkou

2.
3.
4.
5.
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J. Krk _"
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K. Hřbet
.' ,l ,}\/

2.
3.
4.

2.
3.
4.

5.

nepří|iš dlouhý, šikmo
nesený, zužující se
směrem k hlavě
kratší
delší
lymfatický, s výrazným
lalokem
1iný: ...,............

mírně se svažující
směrem k zádi, pevný
pronesený
kapří
jiný: ..,,.,,,,.......

P. Ocagr
1 1.1 šavlovitý, zužujicí se do

špičky, délka dosahuje
min. k hleznům

2, zakroucený nad úrovní
hřbetu

3. zakroucený do strany
4. krátký, nedosahující k

hleznům
5. se zálomkem či jinak

deformovaný
6. jiný:..,.,...,,......

3.
4.

5.
6.
7.

W.

Bedra*
1)) rovná, spíše delší

2, klenutá
3" krátká
4. jiná:,............,..

Zá+\
( 1J rovná nebo mírně spáditá
a. spáditá

3. přestavěná
4. jiná:...,,........,..

HruQník
, 1.) prostorný, dolní okraj

hrudníku dosahuje
k lokti

s.

2. nedostatečně prostorný,
úzký

3. dolní okraj hrudníku
nedosahuje k lokti

4. sudovitý
5. úzký, málo prostorný

hrudn ík
6. nedostatečnépředhrudí
7. jiný:.........,,.,,.

O. Spo$Ň"linie a břicho
\-f břicho pevné, vtažené

2, jiné: .....,

T.

U.

a, Hrqdní končetiny
t '|j správně úhlené,

paralelní
2. sbíhavý postoj
3, rozbíhavý postoj
4. jiné: ....................:}.......,..,,

Lokty
l 1J přiléhajícíq. volné

3. vbočené
4. jiné:.....,..,,......

Pánevní končetiny
. 'Ť.) správně úhlené,

paralelní
2, rozbíhavý postoj
3. strmý postoj
4. přeúhlené
5. jiné:

Tlaplqt
1.) kočičí s dobře

lJ klenutými prsty
2. zaječí
3. prošlápnuté
4. rozevřené
5. jiné:................

Pohyb
-1i plynulý,prostorný,

|.*/ vydatný,pravidelný
2. vázaný,nedostatečně

prostorný
3. jiný:...,.,..,,......

V. Srst
/ í:,
\___/

krát*á/dlouhá, na těle
přiléhající, s patrnou
podsadou
příliš krátká
s nedostatečně vyvinutou
podsadou
přechodná
celkově slabší osrstění u
dlouhosrstých jedinců
dlouhá kadeřavá
hrubá
jiná: ..,..,,.........

Zbarveqí hlavy
1 'l.) převládající ěe+nálhnědáV s pálením nad očima a po

stranách
2. se žlutou maskou
3, převážně žlutá
4. jiné:.,,............

Zbarvení těla a sytost pálení
1. tříbarevné,vyrovnaný

poměr mezi tmavými a
bílými p|ochami a
sytým pálením

1 z.j trinarevné, Více tmavýchv ploch
3. tříbarevné, více bílých

ploch
4. nevýrazné páleni
5. jiné:.,...........,.,

Y. Tečlgoyání
( 1) přiměřené tečky, dobře

oddělené
2. husté až splývající
3. řídké, málo výrazné
4. jiné:.......,........

Z--Va+|€ta
1. obě sestouplá v šourku
2. kryptorchid
3. jiné:..,....,.....,..

Závěr:.

Chybějící body k dosažení chovnosti: Výstava pořádaná KCHMPP
chovnýjedinec l nezařazen do chovu - důvod:

zařazenla do chovu s omezením na 1 vrh/krytí- důvod:

Datum a místo konání bonitace: 24,1,2015 Zlonín u Měšic

Majitel se proti výsledku této bonitace může odvolat dle Chovatelského a zádisního řádu KCHMPP.

Bonitačni komise:

1 I}t*"A,KsštáloT§

2. Zdeňka Vaňourková

3. J i i7a1 tl,.O"b rL'/t'

Podpis majitele:,,.....
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