Jméno psa /feny/… LANDY Pikimusta …………………..…….člp:CMKU/KMP/709/12
Bonitace – KMP(místo) Kostelní Střímelice

dne…6.9.2014

Jméno psa /feny/…LANDY Pikimusta….................................................…nar.: 15. 8. 2012.
Otec:… Lucky Bjornehusets……………………Matka:…Gima Pikimusta……………….
Chovatel:…Dopitová Jítka, Šeříková 16, 798 01 Prostějov…..……………………………..
Majitel:… Janoušek František, Láz 5, 349 01,Stříbro …..........................................……...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výška v kohoutku…58………..…. Délka těla…63…..…obvod hrudníku…74……………
CELKOVÝ VZHLED
1) Štíhlý středně velký, robustní, silný, trochu delší než vyšší, s bohatým límcem,
ušlechtilý, temperamentní
2) Pes menší, jemnějšího vzhledu – netypické vzezření psa, fena – spíše samčího vzhledu
(typu), ale ušlechtilá
3) Drobný, nohy, málo osrstění, slabá kostra, štíhlá hlava
Poznámka:

HLAVA
1) Zepředu trojúhelníková, morda dostatečně silná a vysoká, hlava suchá,
ušlechtilá; vrchol temene je dobře vyvinutý, lícní oblouk poměrně široký;
v poměru k velikosti psa je hlava poměrně velká, aniž vzbuzuje dojem těžkosti a
hrubosti; hlava psa se musí zřetelně lišit od hlavy feny, která se jeví trochu delší
než hlava psa a má mít lehkost a ušlechtilost
2) Hrubá, těžká, není rozdíl mezi hlavou feny a psa
3) Úzká, nízká morda, příliš klenuté čelo
Poznámka

PYSKY
1) Tenké pysky, pevně sevřené, netvoří lícní vak
2) Tenké, volné koutky
3) Masité, volné koutky
Poznámka:

ČENICH
1) Vysoký, rovný, směrem k nosu trochu zúžený; nos černý, silně vyvinutý
2) Nos (houba) málo pigmentovaný
3) Špičatý, krátký
Poznámka:
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UŠI
1) Vzpřímené, středně velké, mírně zakulacené na hrotech; poměr mezi délkou a
šířkou je asi 8:7; při vztyčených uších je hrana poměrně svislá; na dobré hlavě je
ucho v souladu s temenem hlavy; uši feny se zdají pro skromnější osrstění větší
než uši psa
2) Velké, špičaté
3) Zavěšené uši nebo svěšené špičky uší - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

ČELO
1) Trochu klenuté, stop málo výrazný, nadočnicové oblouky jsou mírně vyvinuté,
čelní sklon je zřetelný
2) Úzká lebka, silně klenuté čelo
3) Příliš pozvolný přechod čela k čenichu, nezřetelný sklon
Poznámka:

OČI
1) Poměrně malé a hnědé, pohled pozorný, často ohnivý
2) Barva světle hnědá,
3) Světle žluté, modré skvrny na rohovce, jiné barvy než hnědé - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

SKUS
1) Nůžkový
2) Předkus, podkus - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

ZUBY
1) Plnochrupost
2) Mohou chybět maximálně 2 zuby, ale nikdy špičáky
3) Chybí špičáky, více zubů než 2 - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

KRK
1) Svalnatý, středně dlouhý, klenutý suchý, výrazný kohoutek
2) Volná kůže pod krkem
Poznámka:
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HRUDNÍK
1) Hrudník je prostorný, nepříliš široký, dosahující přibližně na úroveň lokte, břišní
linie mírně se zvedající
2) Hrudník nadměrně hluboký, břišní linie rovná
3) Sudovitý, mělký, nedosahující k lokti
Poznámka:

ZÁDA
1) Rovná, pružná, zádové svalstvo dobře vyvinuté, mírně delší než délka nohou, široká,
mírně skloněná
2) Slabý hřbet, příliš dlouhá záda, přestavěná (vyšší v zadu)
3) Prohnutá, pronesená záda
Poznámka:

PŘEDNÍ KONČETINY
1) Silné, lopatky mírně sešikmené a svalnaté; lokty směřující dozadu, předloktí
rovné, zápěstí pružné, jen mírně klenuté
2) Slabší končetiny, rovné
3) Úzký postoj, vytočené lokty, vybočené nebo vybočené lokty, stojaté lopatky
Poznámka:

PŘEDNÍ TLAPKY:
1) Sevřené, vysoké a dosti kulaté
2) Protáhlé, nízké
3) Sešikmené, vybočené, ze stran je nepokrývá srst
Poznámka:

ZADNÍ KONČETINY
1) Svalnaté, silné, při pohledu zezadu rovné a souběžné; horní část stehna široká;
přední linie končetiny rovnoměrně klenutá. Patní úhel středně velký. Tlapky
sevřené, trochu delší než přední.
2) Štíhlé, málo osrstěné (krátká srst na zadní části stehna) rozevřené tlapky.
3) Kravský postoj, sbíhavá hlezna, rovné nebo příliš zaúhlené nohy, úzký nebo široký
postoj, vybočení tlapek
Poznámka:
OCAS
1) Vysoko nasazený, středně dlouhý, klenoucí se nad záda a dotýkající se špičkou
rámce na boku nebo na zádech; dobře osrstěný
2) Dobře osrstěná, kruhovitě stočená
3) Rovný, krátká srst, srpovitý - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:
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SRST
1) Pesíky hrubé a rovné. Na krku, zádech a na zadních končetinách (stehna) delší
než jinde. Zbarvení černé, nejraději s nádechem dohněda (tzv. medvědí hněď)
s bílými ostře ohraničenými skvrnami nebo znaky na hlavě, končetinách, krku,
hrudi a břichu.
2) V bílé barvě Černé skvrny
3) Vlnitá srst, řídká, otevřená, vlčí zbarvení – VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

POVAHA
1) Vyrovnaná, trochu uzavřená, odvážná, srdnatá
2) Bázlivá
3) Agresivní na lidi - VYŘAZUJÍCÍ VADA
Poznámka:

Pokud nemá pes sestouplá obě varlata, vyřazuje se z chovu bez posuzování.
Háravé feny se posuzují až po skončení bonitace všech přítomných psů a fen.

Celkové hodnocení: PROSPĚL
Elegantní pes s výborným pohybem a skvělým osvalením. Světle hnědé oko.

Vyřazen pro vady:

Posuzovatel:
Karel Hořák

Poradce
vz. Tomáš Válek
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Člen klubu:
Veronika Koderová

