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Datum
Místo:

]-9.6.2022
Praha

Pohlaví fena Patelly: O/O

Váha kg 4Ą, la
Barva béžová černá Genetická vyšet ení

Jméno a chovatelská stanice:

Čip: 94100002562z5go
Datum narození: I.8'2oŻo číslo zápisu: 8303/-2r/2o
Otec: Amor Luciin sen číslo zápisu: SPKP 3680/19
Matka: Mon Cheri Pug ze Sametu číslo zápisu: SPKP 3755

Jméno a adresa chovatele: Coculová Jana, Chmelová 44, o8oo5 Prešov, SK

Jméno a adresa majitele

Telefon, Email:

Pes/Fena zenla do chovu

členové komise: ł1 r. Bn ĺ5n Ąuĺb*

ł
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Podpis majitele psa / feny:



Jméno. a chovatelská stanice:
Chip: " Aľqsls EęE?lfr

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)

nestandardní, bílé znaky1 x béžová apricot st íbrná
s pnmesr

cerne
riho í pruh

chvběĺící
nestandardní2 tiho ípruh správn X tlho í pruh rozlit1i

černě-hněd1i

nádech
nestandardní3 černá správná

zbarvení
srsti

bíl'i zn. zrudní
neoatrnÝ

bíl'i1zn.

hrudní větší
rozsáhlri znak na hrudi/znaky na

tĺapách/iiné nestandardní znakv
4

hrubá nebojako vlnasrst 5 x
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší

zcela netypick
pohlavní

vÚraz
6 .k typick'ŕ ne zcela typick,

qiraz opačného
pohlaví
velkÝ nestandardnívelikost 7 Ą st ední mal

na vysok1ich nebo nízk ch
nohou/štíhhŕ/j ĺna k nesta nda rd n í

celkov
rámec

8 \,
kvad ratickli,
kompaktní,
vyvážen'ich proporcí

dlouh,
na mírně
vyšších/nižších
nohou

p íliš slabá
stavba
kostrv

9 X silná st edně silná

dobré nedostačuiícíosvalení 10 Ą rnŕborné velmĺ dobré
velmi dobré dobré nedostačuiící/těžká obezitakondice 1A Ą rn borné

Viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristĺcké znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem / fyzická kondice není
rlnętĺčl liící

celkor{ typ
Ą

vzhled vykazuje
typícké vlastnosti
plemene



il. a) b) c) d) e)

H

t
A
V
A

celkově 1

X
spráVně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky z X v razné vrásnění
dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestandardní, bez vrásnění nebo

p ehnanévrásněnínosní
vráska

3 x spravna delší než nosní
h bet

p ekn vající nosní
dírky

p erušovaná oka/zabra ujícíp evislá/zasahujícído
dtichání/nevyvĺn utá

horní čelist 4 X správné ší ky užší čelist
krátká široká
čelist nesta ndardn í/r'izká

spodní
čelist

5 X
široká správně
zak ivená

užší čelist více zak ivená ,jzká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelist

nos 6 X
správně vtištěn ,
dostatečně šĺrokri

delšíčenichová
partie

nízko utvá ená
čenichová partie

l razně dlouhá čenichová partie/p ílĺš
krátk nosní h bet/rnŕrazné poruchy
pĺgmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 X otev ené mírně zr]žené st edně zljźené uzavrene
pvskv 8 X správně utvá ené delšĹ těžší krátké nestandardní

maska 9
Ą

tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 ł správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 Ą černohnědá hnědá světle hnědá každé oko jinri odstín, p íliš světlé,
poruchy pĺgmentu

skus, chrup 12 Ą těsn p edkus
p edkus do 0,5
cm

velk'' p edkus nad
0,5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zkŕíźe kus skus

13

^
knoflíkové ruzrcove každé ucho jĺné nestandardní

t4 ł spravne nasazene vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 ł
správně
pismentované sVětlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš

velké
nestandardní

celkov typ
ł

hlava vykazuje
typĺcké vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fvzická kondíce není

hrubší va uje

Aľuvs E?aęIł



ilt. a) b) c) d) e)
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B

A

1

^

silnri a mohutnri,
dostatečné délkv

slab',i krátkli dlouh špatně nasazen1i a nesen , v(,lrazn(1 la\ok
2 x správně klenutrŕ bez klenutí nestandardní

hrudník

krk

3

^

správné ší ky a

hloubky málo p edhrudí ,jzkí1 mělk nestandardní

h bet 4 x pevnli, rovnli měkk, dlouh'i klenut /
prohnutrŹ nestandardní

bedra 5
^

spravna mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
zád' 6 Ą pIná, široká ,jzká spáditá krátká nestandardní

7 x správně nasazen ,

nesenlT
nízko nasazenri/
správně nesenÝ

volně nesen1i nesta nda rdně nesenrf', zalomen1iocas
I 2x zatočen1i X 1x zatočen\7 mohla

spodní linie 9 Ą spravne Wažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k' ly

p ední
končetiny

10 X
správně postavené a
za hlené

neui razně
zarihlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
volnrŹ loket

nestandardní

loket 11 x správně p itisknut'ŕ dovnit vtočen'i ven vytočen17 nestandardní
p edloktí t2 X rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13

^
správné strmé měkké nestandardní

tlapy t4

^

uzavrene otev ené
vtočené/
Vytočené "zaječí nebo kočičí"

drápv 15 x cerne světlejší sVětlé nęstandardní bez pigmentu
zadní

končetiny
16 X správně za hlené

nev razně
zarihlené/ strmé
zarjhlení

p erihlené nestandardní

postavení t7 Ą správné sudovité ,jzké rozbíhavé nestandardní
tlapy 18 x uzavrene otev ené

vtočené /
vytočené nestandardní

drápv 19 { tmavé světlejší sVětlé nestąndardní bez pigmentu

chody 20 x
pravidelné,
prostorné, valini
pohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jinri nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

DSa

2t Ą vyvinuté kryptorchid

celkou typ X
tělesná stavba
vykazuje typĺcké
vlastnosti plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / tyzická kondice není

viditelné hru n zu]e

POVAHA I ł
vyrovnaná,
temperamentní agresivní, bojácná

IV

Atb, g EP.-RIŮ
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Mops klub české republiky, z.s.

Ú

BONITACE

Datum:
Místo:

19.6.Żo22
Praha

Pohlaví fena Patelly: OIO

Váha kg

Barva béžová černá Genetická vyšet ení:

Jméno a chovatelská stanice: GREGORlZ KLESĺNSKE NoRY

Cĺp: 956000006370960
Datum narození: 19.6.2019 číslo zápisu: 77oo/19
Otec: Celeja Dule číslo zápisu: 74o3/-L8/1'4/L8
Matka: Emma Black GirlArcita číslo zápisu: 7IoŻlI7 lL8

Jméno a adresa chovatele: Frantĺšek Kalnri, Kaškova 343,342 01- Sušice ll

Jméno a adresa majitele:

Telefon, Emaĺl:

' lo' IEDL:o ,uaĄ 31.o zś/0ao/2Jł
Pes/Fena zen/adochovq.' eza chovu

B
pes

Y
ĺel

Členové komise
eXteriérU psu

1.

2.

3.

X I
X I

ĽK

Podpis majitele psa / feny



Jméno a chovatelská stanice:
Ch'ip:' &EC)R- / z KrEiĺV( (E r/)BY

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)

1 X béžová apricot st íbrná
s pnmest

cerne
nestandardní, bílé znaky

2 X tiho í pruh správn1i ĺiho í pruh rozlit1i
tiho ípruh
chvběiící

nestandardní

3 černá správná
černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl'i1 zn. zrudní
nepatrnÝ

bíIy zn.
hrudní větší

rozsáhlri znak na hrudi/znaky na

tlapách/jiné nestandardní znakv

srst 5 X
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vĺna

pohlavní
v(lraz

6 í typick,ŕ ne zcela typick,i
rniraz opačného
pohlaví zcela netypĺck17

velikost 7 t st ednĺ mal'ŕ Y velk'ŕ nestandardní

celkovt
rámec

8 Y
kvadratick ,

kompaktní,
vyvážen'ich proporcí

dlouh
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok1ich nebo nízk1ich

nohou/štíh hilj ina k nesta nda rd n í

stavba
kostrv

9 Y silná st edně silná p íliš slabá

osvaIení 10 ,X uí'borné velmi dobré dobré nedostačující
kondice tt v'ŕborné velmi dobré dobré nedostaču iícíltěžká obezita

celkov'typ (
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelne hrubŠí vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem /fvzická kondice není
dostačuĺící



t!.. a) b) c) d) e)

H

L

A
V
A

I

celkově !
ĺ

správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá
klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 X vyrazne vrasnent
dostačující
vrásnění

slabé vrásnění nestandardní, bez vrásněnĺ nebo
p ehnané vrásnění

nosní
vráska

3 Y spravna
delší než nosní
h bet

p eknivající nosní
dírkv

prerusovana
p evislá/zasahující do oka/zabra ující
dr7chání/newvinutá

horní čelist 4 správné ší ky užší čelist
krátká široká
čelist

nesta nda rdn í/rizká

spodní
čelist

5 v široká správně
zak ivená

užší čelist více zak ĺvená ,jzká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelist

nos 6 v
správně vtištěn ,

dostatečně širok
delšíčenĺchová
partĺe

nízko utvá ená

čenichová partĺe

qirazně dlouhá čen ichová pa rtie/p ílĺš

krátk' nosní h bet/u razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 Y otev ené mrrne zuzene st edně z žené uzavrene

pvskv 8
^

správně utvá ené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9

1
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10

ľ
správné kulaté menšíkulaté mandlové

chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p ílĺš vystouplé oko

barva očí 11 X černohnědá hnědá světle hnědá
každé oko jinti odstín, p íliš světlé,
poruchv piHmentu

skus, chrup a2
a

ĺ těsn' p edkus
p edkus do 0,5

cm

velk p edkus nad

0,5 cm
chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zk íženÝ skus' oodkus . klešťovÝ skus

13 x knoflíkové ruztcove každé ucho iiné nestandardní

t4 K správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 K spravne
pigmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš

velké
nestandardní

celkov'typ í
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znakv/
neodpovídá typu požadova nému

standardem /fvzická kondice není
clostačuiící

cą;ecR 1 z lĄLE śĺĺvŚKE ĺvcR ľ



1il. a) b) c) d) e)

T

Ě

t
E

s
N

^

s
T

A
V
B

A

1 x silnli a mohutnyi,

dostatečné délkV
slab' krátk' dlouh'1i špatně nasazen a nesen1i, v raznli lalokkrk

2 Y správně klenutÝ bez klenutí nestandardní

hrudník 3 v správné ší ky a

hloubky
málo p edhrudí ,jzkí1 mělk' nestandardní

h bet 4 Y pevnli, rovn měkk'i dlouh'
klenut'ŕ /
orohnutÝ

nestandardní

bedra 5 X správná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
zád' 6 X plná, široká ,jzká spáditá krátká nestandardní

7

^

správně nasazen1i,

nesenrŹ

nízko nasazen /
sorávně nesen

volně nesen1i nestandardně nesenri, zalomen1iocas
I 2x zatočenÝ ,X 1x zatočenr7 p íliš krátk'ŕ, abv mohl b t zatočenÝ

spodní linie 9 správné vtažené b icho rozsáhlé pupečnía t íselné kl ly

p ední
končetiny

10
správně postavené a
zarihlené

nev razně

zarihlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/

volnÝ ĺoket
nestandardní

loket tt X správně p itisknut'ŕ dovnĺt vtočen ven vytočenri nestandardní

p edloktí t2 2< rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13 ,X spravne strmé měkké nestandardní

tlapy t4 X uzavrene otev ené
vtočené/
wtočené

"zajećí nebo kočičí"

drápy 15 cerne sVětleiší světlé nestandardní bez pismentu

zadní
končetiny

16 X správně zar1hlené
nevyrazne
zarihlené/ strmé
zar1hlení

p erihlené nestandardní

postavení t7
^

spravne sudovité ,jzké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 7 uzavrene otev ené
vtočené /
wtočené

nestandardní

drápv 19 x tmavé světleĺší sVětlé nestandardní bez pismentu

chody 20 X
pravidelné,
prostorné, valiui
oohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin17 nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

psa
2l x vyvinuté kryptorchid

celkou typ ,r
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znakv/
neodpovídá typu požadovanému

štandardu / Íyzická kondice není
cJostačuiící

POVAHA 1 A vyrovnana,
temperamentní

agresivní, bojácnáIV.
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Mops klub české republiky, z.s.
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7B Datum:
Místo:

30.70.202L

Pohlaví

Barva

Otec:

Matka:

pes

béžová

Praha Uh iněves
fena Patelly:

Váha:

černá Genetická vyšet ení:

Jméno a chovatelská stanĺce: 
-'ffiffieoLDVANAMY

čĺp: ffil %30ł0oo-ffiłs?
Datum narození: 19'05.2020 číslo zápisu: cMKU/MoP /7939/20

Gold Pug Helza číslo zápisu: cMKU/MoP /5966/L2/13
Noami lstako číslo zápisu: CMKU/MOP /6839/1'6/17

Jméno a adresa chovatele: Vladimír Vašíček, Krásné Údolí tgz,381 0L česk' Krumlov

Vladimír Vašíček, Krásné vdolí ĺ92,381 01 Česk' Krumlov

957 697, vladimir.vasicek@email.cz

Pes/Fena ŕazen/a do chovu

Členové komise:
ł'|eziĺ; 1rc : :lĺ n::,, ĺ ovaLel r/

Mgr arova

ełĺĺ? a ,rł/,.4rŽ

Jméno a adresa majitele:

Telefon, Email: 00420

1

2

3

>a
X r

tll

mova

Podpis majitele psa / feny

Alen



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

Cłą lp olE/Ąl,/Ą14r

l. a) b) c) d) e)

c
E

t
K

o
V
Y

V
z
H

t
E

D

zbarvení
srsti

1 X béžová apricot st Íbrná
s p íměsí
černé

nestandardní, bílé znaky

2 tiho ípruh správn\i Y tiho í pruh rozlit'
tiho í pruh

chvběiící nesta n da rd n í

3 cerna spravna
černě-hnědl
nádech nestandardní

4 bíl zn. zrudní
neoatrnÝ

bíl'i zn.

hrudní většÍ

rozsáhlri znak na hrudi/znaky na

tlapách/iné nestandardní znakv

sľst 5 x
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená h ru bšÍ hrubá nebo jako vlna

pohlavní
vÝĺaz

6

^

typick' ne zcela typick'
v1iraz opačného
pohlaví zcela netypĺckri

velikost 7
^

st ední malt velk nestandardní

celkov
rámec

8 K
kvadratickri,
kompaktní,
vyváženrich proporcí

dlouh,
na mírně
vyšších/niŽších
nohou

na vysol<1ich nebo nízl< ch

nohou/štíh l'ljina k nestandardní

stavba
kostrv

9 x silná st edně silná p íliš slabá

osvalení 10 a\ vrźborné velmi dobré dobré nedostačuiící
kondice 11 ,ł v borné velmi dobré dobré nedostačuiící/těžká obezita

celkov typ X
(neavyuazuie

typické vlastnosti
plemene

vĺditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem / fvzická kondĺce není
rlnętnčr liírí



a) b) c) dl e)

H

L

A
V
A

ce!kově 1 Y
správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jĺnak nestandardní

vrásky 2 vyrazne vrasnent Y dostačující
vrásněnÍ

slabé vrásnění nestandardni bez vrásnění nebo
nane vrasnenl

nosní
vráska

3 spravna X delší neŽ nosní
h bet

p ekr vající nosní
dírky

p erušovaná
p evislá/zasahující do oka/zabra ující
dÝchání/nevvvinutá

horní če]ist 4 X správné ší ky užšíčelist
krátká šĺroká
čelist nestandardní/ zká

spodní
čelist r šĺroká správně

zak ivená
užšíčelist více zak ivená zká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelĺst

nos 6 Y správně Vtištěn\ŕ,

dostatečně širokl
delšíčenichová
partie

nízko utvá ená
čenichová partie

v razně dlouhá čenichová partie/p ílĺš
krátk nosní h bet/vrirazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 X otev ené mlrne zuzene st edně zljžené uzavrene

pvskv 8 Y správně utvá ené delší, těžší krátké n estanda rdn í

maska 9 X tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pĺgmentace

st edníintenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nesta ndardní

oko 10 X správné kulaté menší l<ulaté mandlové
chybně utvá ené entropium, ektropium,
vĺditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 X černohnědá hnědá světle hnědá
každé oko jinl odstín, p íliš světlé,

ooruchv oismentu

skus, chľup L2 X těsnti p edkus
p edkus do 0,5
cm

velk' p edkus nad
0,5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zk ížen'ŕ skus, podkus , klešťovrŕ skus

ucho

13 knoflÍkové rtižicové každé ucho iiné nestandardní

L4 X spravne nasazene vysoko nasazené nízko nasazené nestanda rdní

15 K správně
piŔmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p ílĺš
velké

nestandardní

celkov typ X hlava vykazuje
typické vlastnostĺ
plemene

Cłąp eovfrL,A[4Y



!ll. a) b) c) d) e)

T

Ě

L

E

s
N

A

s
T

A
V
B

A

krk I X sllnr a mohutnri,
dostatečné délkv

slab' krátk dlouh' špatně nasazenr/ a nesen1Í, uirazn' lalok

2 Á sorávně klenutÝ bez klenutí nestandardní

hrudník 3 X správné ší ky a

hloubkv
málo p edhrudí tizkti mělk nestandardn Í

h bet 4 X pevn , rovn měkk' dlouh'
klenut' /
orohnutÝ

nesta ndardní

bedra 5 a\ správná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
záď 6 Y plná, šĺroká zká soáditá krátká nestandardní

ocas 7 X správně nasazen ',

nesen

nízko nasazen'yi/

správně nesenr7
volně nesenri nestandardně nesen1i, za lomenri

8 X 2x zatočenÝ 1x zatočenÝ p íliš krátkÝ' abv mohl btit zatočenri

spodní linie 9 x správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné ktily

p ední
končetiny

10 r správně postavené a
zarjhlené

neui razně
za hlené/ strmé
rjhlení

chyby
v postavení/

volnri loket
nestandard n í

loket 11 X správně p itĺsknut, dovnit vtočenri ven vytočenri nesta ndardn Í

p edloktí L2
^

rovné krátké zak ĺvené nesta ndardní
nadprstí 13 x spravne strmé měkké nestandardní

tlapy L4 Y uzavrene otev ené
vtočené/
vvtočené

"zaječí nebo kočičí"

drápv 15 )í cerne světleĺší světlé nestandardní bez pigmentu

zadní
končetiny

16 X správně zaÚhlené
nev' razně
za hlené/ strmé
zarihlpní

p e hlené nesta ndardn í

Dostavení L7 x spravne sudovité Úzké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 X uzav ené otev ené
Vtočené /
wtočené

nestandardní

drápv 19 X tmavé světleĺší světlé nestandardní bez pigmentu

chody 20 í
pravidelné,
prostorné, valiv
oohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázanéf
sbíhavé

oboustranně
vázané/
shíhavé

mĺmochod, kulhání, jinri nestandardní
pohyb

pohlavnĺ
oľgány u

DŚä

2t Ť vyvinuté kryptorchid

celkov typ

^

tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

štandardu / tvzická kondice není
clostačuiící

tv. POVAHA t X vyrovnaná,
temoerementní agresĺvní, bojácná

oł-łĺp Coal/Đvfr|l Y
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Mops klub české republiky, z.s.
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BONITACE

B Datum:
Místo:

19.6.2022
Praha

Pohlaví pes fena Patelly: 0/0
Váha: kg

Barva béžová cerna Genetická vyšet ení

Jméno a chovatelská stanice: Cassius ze Skalnatého návrší

čip: 2o3164000129335
Datumnarození: L2.9.2o2o číslo zápisu:

číslo zápisu:
číslo zápisu:

8Or2/20
Otec:
Matka:

Glorio us Future Deklareishen Men
Laveli Endzhel Cherchez La Femme

Jméno a adresa chovatele: Dominik Skála, 788 05 Libina 703

Jméno a adresa majitele:

Telefon, Email:

Miroslav Havlíček, Vilémova 81o,533 41'Lázně Bohdaneč

Pes/Fena zen/a do chovu ra

členové komise: HD/

6277/-74/t3hs
7sgtl-Ls/L8/Is

T

2

3

X

X

I
I

-xf I

Podpis majitele psa / feny



CĄ3sĺ u3 ztr cĺGh/ TEfro
1 \'-/

ĺvA /8ś ĺ
I

Jméng a chovatelská stanice:
Chĺp:

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)

t béźová apricot st íbrná
s pnmesr

černé
nestandardní, bílé znaky

2 tiho ípruh správn1i tiho í pruh rozlitri
riho í pruh

chvběĺící
nestandardní

3 Y černá správná
černě-hněd,
nádech

nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl' zn. zrudní
nepatrnÝ

bíl zn.

hrudní větší
rozsáhl znak na hrudi/znaky na
tlapách/ĺiné nestandardní znakv

srst 5 r jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebo jako vlna

pohlavní
vílraz

6 Y typick'ŕ ne zcela typick'
v1iraz opačného
pohlaví zcela netypĺckli

velikost 7 X st ední mal'ŕ veĺk'ŕ nestandardní

celkou
rámec

I
kvadratick ',

kompaktní,
vyváženrich proporcí

dlouh'
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok ch nebo nízk1ich

nohou/štíh l}i/j ĺn ak nesta nda rd n í

stavba
kostrv

9 x silná st edně silná p íliš slabá

osvalení 10 X vti borné velmi dobré dobré nedostačuĺící
kondice 11 Y uiborné velmi dobré dobré nedostačuiící/těžká obezita

celkou typ ŕ
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem /fyzická kondice není
dostačuiící



a) b) c) d) e)

celkově t
í

správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tva ru jablka/jina k nestanda rdní

vrásky 2 ĺ v,(1razné vrásnění dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestandardní, bez vrásnění nebo

ehnanénosní
vráska

3 ĺ správná delší než nosní
h bet

p ekąivající nosní
dírky

p erušovaná oka/zabra ujícíp evislá/zasahující do
d chání/nevyvĺnutá

horní čelist 4 X správné ší ky užšíčelist krátká široká
čelĺst nesta ndardn í/rizká

spodní
čelist

5 Y široká správně
zak ĺvená

užší čelist více zak ivená rjzká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelist

nos 6
ľ

správně Vtištěn}i,

dostatečně širok1i
deĺší čenichová
partie

nízko utvá ená
čenĺchová partĺe

rni razně dlouhá čenichová partie/p ílĺš
krátk1i nosní h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 ĺ otev ené mírně zr]žené st edně z žené uzavrene
pysky I

^
správně utvá ené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

neprgmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 { správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí tl Y černohnědá hnědá světle hnědá každé oko jinri odstín, p íliš světlé,

skus, chrup t2 x těsnii p edkus
p edkus do 0,5
cm

velkri p edkus nad
0,5 cm

chybějící špĺčák, trvale ukazuje zuby,
zkŕíženi1 skus, podkus, klešťovrŕ skus13 ,} knoflíkové ruzrcove každé ucho iiné nestandardní

t4 X správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 Y správně
pigmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p ílĺš
velké

nestandardní

celkov typ Y
hlava vykazuje
typícké vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristĺcké znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondice není

ecuJe

H

L

A
V
A

\,/-
ĆnssĺL,Ś 2, śł^/-łvĄ1Ť,łłoĺ, Ą l/8-ľ ĺ



e)c) d)a) b)!il.

T
Ě

L

E

s
N

^

s
T

A
V
B

A

1 X siln a mohutnli,
dostatečné délkv

slab krátk' dlouh' špatně nasazen a nesen ', rni razn'i lalokkrk
2 v správně klenutri bez klenutí nestandardní

hrudník 3 X správné ší ky a

hloubkv málo p edhrudí ,jzkí1 mělk' nestandardní

h bet 4 X pevn , rovnli měkkt dlouh klenut /
prohnutÝ nestandardní

bedra 5 správná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
záď 6 plná, široká ,jzká spáditá krátká nestandardní

7 7 správně nasazen ,

nesenrŹ
nízko nasazen1i/

správně nesenÝ
volně nesen nesta nda rdně nesenrf', zalomenocas

8 2x zatočen\i 1x zatočen p íliš krátkti, aby mohl b t zatočenti
spodní linie 9 Y správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné kl ly

p ední
končetiny

10
správně postavené a
zarihlené

nevri razně
za hlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
volnrŹ loket

nestandardní

loket 11" v správně p itisknut'ŕ dovnit vtočenri ven vytočen1i nestandardní
p edloktí 12 rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13 X správné strmé měkké nestandardní

tlapy 14 X uzavrene otev ené
vtočené/
wtočené

"zaječí nebo kočičí"
drápv 15 cerne světlejší sVětlé nestandardní bez entu
zadní

končetíny
16 X správně zarjhlené

nevyrazne
za hlené/ strmé
za hlení

p e hlené nestandardní

postavení t7 .X správné sudovité lizké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 X uzavrene otev ené
vtočené /
wtočené

nestandardní

drápv 19 x tmavé sVětleiší světlé nestandardní bez entu

chody 20 X
pravidelné,
prostorné, valiny'
pohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin1i nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

psa
2t ž vyvinuté kryptorchid

celkov typ 2( zuje typické
vlastnosti plemene

á stavba
viditelné hrubší vadyl nevykazuje obecně
p ijímané charakterĺstické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu /tyzická kondice není
dostačuĺící

POVAHA 7 K vyrovnaná,
temperamentní I agresivní, bojácnátv.

ĺus Z /v
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Mops klub české republiky, z.s.
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Pohlaví

B Datum:
Místo:

19.6.zoŻ2

pes
Praha
fena Patelly: 0lO

Váha:
Barva béžová černá Genetická vyšet ení

Jméno a chovatelská stanice: Joe Dempsie Meskalin

Čip: 94loooo248oo451
Datum narození: 6.10.2020 číslo zápisu: 80Ż6/20
otec: Laveli Endzel Timberlake Justĺn číslo zápisu: 7350/-t8/t7h8
Matka: Antoanetta Meskalin Balios Bull číslo zápisu: 72L4h7 /L8

Jméno a adresa chovatele: lrena Ko ínková, Pašĺnka L9,z8o 02 Ko|ín

Jrnéno a adresa majĺtele:

Telefon, Email:

Pes/Fena azenla do

kg 44t0

chovu
{Írf .-:

-:::n.. :-iia za

ir1.:ziĺ,:ĺc."'l i xl.,l l z cl ateI

c)t.-,,_, j ĺ-.llČlenové komise: 1.

2

3

X I

-

X

)i7

Podpis majitele psa / feny:



Jmého a chovatelská stanice: ]oá D H?!ĺE 'ĺ1EŚąGL/^/
Chip:

t.

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

c) d) e)a) b)

nestandardní, bílé znakyst íbrná
s pnmesr

cerneI 4 béžová apricot

nestandardní
riho í pruh

chvběiící
2 riho ípruh správn1i rlho í pruh rozlit'

nestandardníčerně-hněd,
nádech

3 Y černá správná

bíl' zn.

hrudní větší

rozsáhl'i znak na hrudi/znaky na

tlapách/ĺiné nestandardní znaky
bíl'(1 zn. zrudní
nepatrnÝ

zbarvení
srsti

4

hrubší hrubá nebojako vlnaX
iemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev enásrst 5

zcela netypick
rni raz opačného
oohlavíX typick'i ne zcela typick'ŕ

pohlavní
lŃraz

6

nestandardnímalÝ velk'velikost 7 X, st ední

na vysokrich nebo nízkl ch

nohou/štíh l'lj ĺna k nesta nda rd n í

na mrrne

vyšších/nižších
nohou

celkov
rámec

I X
kvadratick ,

kompaktní,
vyvážen ch proporcí

dlouh'i

p íliš slabástavba
kostrv

9 silná X st edně silná

nedostačuiícívelmi dobré dobréosvalení 10 K v borné
nedostačuiící/těžká obezitavelmi dobré dobrékondice tl .Y v\iborné
viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijíma né chara kteristické znaky /
neodpovídá typu poŽadovanému

standardem / tyzická kondĺce není
rlnęte r l iící

vzhled Wkazuje
typické vlastnosti
plemene

celkovr typ
ł



il. a) b) c) d) e)

H

L

A
V
A

celkově
,

1
ł

spráVně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p ílĺš malá
klenuté (vypouké) čeĺo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 vyrazné vrásnění X dostačující
vrásnění

slabé vrásnění
nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnané vrásnění

nosní
vráska

3 X spravna
delší než nosní
h bet

p eknivající nosní
dírkv

p erušovaná
p evislá/zasahující do oka/zabra ující
dÝchání/newvĺnutá

horní čelist 4 X správné ší ky užšĺ čelist
krátká široká
čelist

nesta nda rdn í/rizká

spodní
čelist

5 X široká správně
zak ivená

užší čelist více zak ivená zká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelist

nos 6 X
správně vtištěn ,
dostatečně šĺrok

delšíčenichová
partie

nízko utvá ená

čenichová partĺe

vrirazně d louhá čen ichová pa rtie/p íl ĺš

krátkri nosn í h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 X otev ené mrrne zuzene st edně z źené uzavrene

pvskv 8 Y správně utvá ené delší' těžší krátké nestandardní

maska 9
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 X správné kulaté menší kulaté mandlové
chybně utvá ené entropium, ektropium,
vidítelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 X černohnědá hnědá světle hnědá
každé oko jin' odstín, p ílĺš světlé,
poruchv pigmentu

velk' p edkus nad

0.5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,

zkŕíženÝ skus. podkus ' kĺešťovri skus
skus, chrup Ĺ2 X těsn' p edkus

p edkus do 0,5
cm

13 X knoflíkové ruzlcove každé ucho ĺĺné nestandardní

t4 T správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardní
ucho

15
správně
pismentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš

velké
nestandardní

celkov typ ł
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému

standardem /fvzická kondice není
clostačrliící

Joĺ DEl1ps( ĺZ YEąI,G t_ľ 

^,/



b)a) c) d) e)

T

Ě

t
E

s
N

^

s
T

A
V
B

A

I "Y
silnli a mohutnli,
dostatečné délkv

slab' krátk' dlouhri špatně nasazen a nesen1i, v raznri lalokkrk

2 správně klenutrŕ bez klenutí nestandardní
hrudník 3 X správné ší ky a

hloubkv málo p edhrudí ,izk mělk'i nestandardní

h bet 4 ł pevn , rovnrf' měkk' dlouh' klenut /
prohnutri nestandardní

bedra 5 ł správná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
zád' 6 X plná, široká tjzká spáditá krátká nestandardní

7 X správně nasazen1i,
nesenrŹ

nízko nasazenri/
správně nesenr7

voĺně nesen1i nestandardně nesen , zalomenocas

I 4 2x zatočen1i 1x zatočen\i p íliš krátk'li, aby mohl b1h zatočen,i
spodní linie 9 { správné Wažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k' ly

p ední
končetiny

10 Ą
správně postavené a
zarjhlené

nev17razně

za hlené/ strmé
ĺjhlení

chyby
v postavení/
volnri loket

nestandardní

loket 11 X správně p itisknut, dovnit Vtočen\i ven vytočen nestandardní
p edloktí t2 Y rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13 4 spravne strmé měkké nestandardní

tlapy 7.4 X uzavrene otev ené
vtočené/
wtočené

"zajećí nebo kočičí"
drápv 15 X cerne světlejší sVětlé nestandardní bez
zadní

končetiny
16 X správně zarihlené

nev razně
zar1hlené/ strmé
za hlení

p e hlené nestandardní

postavení t7 X spravne sudovité ,jzké rozbíhavé nestandardní
tlapy 18 ą uzavrene otev ené

vtočené /
Wtočené

nestandardní
drápv 19 tmavé sVětlejší sVětlé nestandardní bez ntu

chody 20 k
pravidelné,
prostorné, valiny'
pohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jinri nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

DSa

zt ł vyvinuté kryptorchĺd

celkov typ
Ą

tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / tyzická kondice není

rubší e

POVAHA t *
vyrovnaná,
temperamentní agresivní, bojácnátv.

Joá -DE|1 pśi Hás ĺ/ Ą Lln-/



oPs

Bt\Ś

BONITACE
Mops klub české republiky, z.s.6

o(

Datum

Místo:
30.r0.202I
Praha blhĚł+łěyes )0 Lpt ?o o7 Bpĺ ct

Pohlaví pes fena Patelly:

Váha:
Dlo

kg tŁ,6
Barva béžová černá Genetická vyšet ení:

Jméno a chovatelská stanice: U t// HAx Tue ŁF 3n /ł rrU
Čĺp: 4 ''ił Ora O Lłq ffi6q6
Datum narození ł číslo zápisu: noP łĺ í ł4

{i
Íł,t /s /ł/K

Pes/Fena za azenfa do chovu nezaŕazenfa do chovu

otec: ŤW ś/Ý/u? ÉLleK číslozápisu:
Matka: číslo zápisu:

Jméno a adresa chovatele: ł/ ŕ)'ł ŕ/,cuA ł0p H1Lą

Jméno a adresa majitele: tfłrzn n0 pn t/ coĺ/h / ?F{w uB {a
Telefon, Email: łÜŕ 1oq 3 r* ĺ LUBŤ nn ľ 'a 6tk/:Ptĺ ' C Ł

4ol aą ďsrr'i 
'n 

l3a-ą

iĺ]ezi;',.:-c- ill pl3l.:; ;1.3,i.1členové komise: L

2

3

M
Alena

r. Vá Rybárová

Y I

-J a
irutková L

Podpis majitele psa / feny:
Ati



' 
Jméno a chovatetská stanice: Unli H N r Đĺle LĹ śRve il
Chip:

t. a) b) c) d) e)

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

zbarvení
srsti

1 X béžová apricot st íbrná
s pnmest

cerne
nestandardní, bílé znaky

2 tiho í pruh správn ) tiho í pruh rozlit
tiho í pruh
chvběiící

nesta ndardní

3 černá správná
černě-hnědti
nádech nestandardní

4 bĺlr zn. zrud ní
neoatrnri

bíl'(1zn.

hrudní větší
rozsáhl znak na hrudi/znaky na

tlapách/iiné nestanda rdní znakv

srst 5 X
jemná, hladká,
měkká' krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebo jako vlna

pohlavní
uŕraz

6 x typick' ne zcela typick'i
v 'raz opačného
pohlaví zcela netypick'

velikost 7 st ední malÝ Y velk n esta nda rd n í

celkov
rámec

I X
kvadratickri,
kompaktní,
vyvážentich proporcí

dlouhr
na mírně
vyšších/nĺŽších
nohou

na vysol<rich nebo nízk1ich

nohou/štíh l,/jinak nesta nda rd ní

stavba
kostrv

9 X silná st edně silná p íliš slabá

osvalení 10 X v borné velmi dobré dobré nedostačuiící
kondice 11 t vriborné velmi dobré dobré n edostaču i ící / těźká obezit'a

celkov typ ł
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

Viditelne hrubŚĺ Vady/ newkazuje obecně
p ijímané charakterístické znaky/
neod povídá typu požadovanému

standardem / fvzická kondice není
dostačuiící



a) b) c) d) e)

H

L

A
V
A

ceIkově 1 X
správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá
klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandard ní

vrásky 2 x vyrazne vrasnent
dostačující
vrásnění

slabé vrásnění
nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnané vrásnění

nosní
vráska

3 správná X
delší než nosní
h bet

p ekn vající nosní
dírkv

p erušovaná
p evislá/zasahující do oka/zabra ující
dríchání/newvinutá

horní čelist 4 X správné ší ky užší čelist
krátká široká
čelist

nesta nda rdn í/rizká

spodní
čelist

5 ł
široká správně
zak ivená

užšíčelist více zak ivená ,jzká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní če|ist

nos 6 X
správně vtištěn1i,

dostatečně širok'
delší čenichová
partíe

nízko utvá ená
čenichová partie

uirazně dlouhá čenichová partie/p íliš
krátkl nosní h bet/vl razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírĘ 7

^
otev ené mtrne zuzene st edně zljž.ené uzavrene

pvskv 8 \ správně utvá ené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9 ł tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st edníintenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10
Y správné kulaté menší kulaté mandlové

chybně utvá ené entropium, ektropium,
Viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí L! ł černohnědá hnědá světle hnědá
každé oko jint odstín, p íliš světlé,
poruchv pismentu

skus, chrup L2 x těsnti p edkus
p edkus do 0,5
cm

velk,i p edkus nad
0,5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zk ížen'ł skus, podkus , klešťovrí'skus

ucho

13 Ę knoflíkové ruztcove každé ucho iiné nestandardní

Ĺ4 X spravne nasazene vysoko nasazené nízko nasazené nestandardní

15 *
spravne
pigmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p ílĺš
velké

nestandard n í

celkov typ ł
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakterístĺcké znaky/
neod povídá typu požadovanému

standardem / tvzická kondĺce není
dostačĺliící

Uul T-łĄX P,J ZE śnv E-tJ



lll. a) b) cl d) e)

T

Ě

L

E

s
N

Á

s
T

A
V
B

A

krk L X
siln' a mohutn ,

dostatečné dé!kv
slabr krátk dlouh' špatně nasazen a nesenry', r'ni raznri lalok

2. X sorávně klenutrŕ bez klenutí nestandardní

hrudník 3 X
správné ší ky a

hloubkv
málo p edhrudĺ ,jzkł1 mělk nestandardní

h bet 4 X pevny, rovny měkk'ŕ dlouh'ŕ
klenut' /
orohnutÝ

nestandardní

bedra 5 Ą sorávná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní

záď 6 t plná, široká zká spáditá krátká nestandard n í

ocas
7 X

správně nasazen ',

nesen\i

nízko nasazen1i/

sorávně nesenÝ
volně nesenri nestandardně nesenri, za lomenri

I 2x zatočen .^ lx zatočenÝ p í|iš krátkÝ' abv mohl brit zatočenrŹ

spodní linie 9 \ správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k ly

p ední
končetiny

10 ł
správně postavené a

zar]hlené

nevri razně
zar]hlené/ strmé
r]hlení

chyby
v postavení/

volnri loket
nestanda rd n í

loket 11 X správně p itisknut, dovnit vtočenri ven vytočen nestandardní

p edloktí L2 Ą rovne krátké zak ĺvené nesta ndardn Í

nadprstí 13 Ť spravne strmé měkké nestandardní

tlapy L4 ł uzav ené otev ené
vtočené/
vvtočené

"zaječí nebo kočičí"

drápv 15 { cerne světleiší světlé nestandardní bez pigmentu

zadní
končetiny

16 Ą správně za hlené
nev razně
zatihlené/ strmé
zarihlení

p e hlené nesta ndardn í

postavení L7 ł sDravne sudovité ljzké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 X uzavrene otev ené
Vtočené /
wtočené

n esta nda rd n í

drápY 19 .T tmavé světleiší svět|é nestandardní bez pigmentu

chody 20
Ť

pravidelné,
prostorné, valini
oohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázanéf
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin1Í nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

DSe

2l k vyvinuté kryptorchid

celkov typ
Ł

tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

Vĺditelné hrubŠÍ Vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

štandardu / tvzická kondice není
rloętačrliící

tv. POVAHA I ł
vyrovnana,
temoeramentní

agresĺvní, bojácná

Uľvľ \-{ĄX pÜđ '2^E 9ĄH E71)



oPs
Mops klub České republiky, z.s.@

C?(

Otec:

Matka

BONITACE

B
Pohlaví

Barva béžová

Jméno a chovatelská stanice:

Čĺp: 2o3og34gooog424

hotel Svornos! praha

Datum:

Místo:
79.06.2022

pes fena Patelly:

Váha: kg
černá Genetická vyšeľáni -

EBBY LEE GOLD SAFFRON

Datum narození 31.07.2019 číslo zápisu: 7763/19

- 
číslozápisu: 6966/-L6/15/17

Pancho de Lamico

slo zápisu: 6722/-75/1'5h7
Jméno a adresa chovatele: Markéta Palmová, 378 L8st íb ec ].58,

Jméno a adresa majítele

Telefon, Email:

V.Valdhans, Pionrirská 339, 33o L1T emošná

Z eridanu dog love Stella cĺ

Pes/Fena

členové komĺse:

azenfa
i;,:.:lľ. ili!:l'';

ill*.z inái'c'.: :li pr''.

Ü..-- '-. i i
neza a

.:/
L.

2.

3.

(

r E
x I

J^J tEr

Podpis majitele psa / feny:



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

Euoy lĐr eory śĄrayĺÝ

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)
1 Y béžová aprĺcot st íbrná s prĺmesl

cerne
nestandardní, bílé znaky

2 r1ho í pruh správn1i ,ŕ riho í pruh rozlit'
tiho í pruh

chyběiící nestandardní

3 černá správná
černě-hněd,
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíI'í1zn. zrudní
nepatrnyi

bíl'(1zn.

hrudní větší
rozsáhl' znak na hrudi/znaky na
tlapách/jiné nestandardní znakv

srst 5 Y
jemná, hladká,
měkká, krátká a

ĺesklá
jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vlna

pohlavní
vÚraz

6 X typíck' ne zcela typick,
v1iraz opačného
pohĺaví zcela netypick

velikost 7 st ední mal velk'i nestandardní

celkov
rámec 8 Y kvadratick ,

kompaktní,
vyvážen1ich proporcí

dlouh'
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysoktich nebo nízk ch
nohou/štíh l'ŕljina k nesta nda rd n í

stavba
kostrv

9 silná X st edně sĺlná p íliš slabá
osvaIení 10 uiborné velmi dobré dobré n
kondice T1 vri borné .X velmi dobré dobré ká obezitan

celkou typ X vzhled vykazuje
typícké vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

/ fyzická kondice není

ru zuje obecně



il.

H

L

A
V
A

a) b) c) d) e)

celkově 7 Y správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 v(1razné vrásnění x dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestandardní, bez vrásnění nebo

p ehnané vrásněnínosní
vráska

3 í správná delší než nosní
h bet

p eknivající nosní
dírkv

p erušovaná
p evislá/zasa hující do oka/zabra lŤ ující
d chání/nevyvĺnutá

horní čelist 4 X správné ší ky užší čelist krátká široká
čelist nestandardní/ zká

spodní
čelist

5 Y široká správně
zak ivená

užší čelist více zak ivená ljzká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelist

nos 6 Y správně Vtĺštěn\',
dostatečně širok'

delší čenichová
partie

nízko utvá ená
čenĺchová partie

v1irazně d louhá čen ichová pa rtie/p íl iš
krátkri nosn í h bet/ v(1 razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 X otev ené mírně z žené st edně z žené uzavrene
Pvskv 8 ,t\ správně utvá ené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9 í
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzĺty

neprgmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 Y správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 ,x černohnědá hnědá světle hnědá každéoko jin odstín, p ílĺš světlé,
entu

skus, chrup tz { těsn1i p edkus
p edkus do 0,5
cm

velk p edkus nad
0,5 cm

chybějící špĺčák, trvale ukazuje zuby,
zk ížen}i skus, podkus , klešťovri skus

13 knoflíkové ruztcove každé ucho jiné nestandardní

14 Y správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 X správně
pigmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p ílĺš

velké
nestandardní

celkov typ Y
(lava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovĺdá typu požadovanému
standardem / fyzická kondice není

n VA ecn

rŕ)bY lÄE aOry ŚĄFRÜ 
^/



e)d)b) c)a)ilr..

T

Ě

L

E

s
N

Á

s
T

A
V
B

A

E-

7 Ĺ
silnri a mohutn17,

dostatečné délkv
sla b'i krátk'ŕ dlouh, špatně nasazen a nesentf', v razn lalokkrk

2

^
správně klenut bez klenutí nestandardní

hrudník 3 Y správné ší ky a

hĺoubkv málo p edhrudí (tzk'i1 mělk'1i nestandardní

h bet 4 { pevnli, rovn měkk' dlouh'
klenuttŕ /
prohnut nestandardní

bedra 5 ,X spravna mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
zád' 6 X plná' široká ljzká spáditá krátká nestandardní

7 { správně nasazen ,

nesen\Ź

nízko nasazen17/

správně nesenÝ
volně nesen1i nestanda rdně nesenrf', zalomenriocas

I >( 2x zatočen 1x zatočenti p íliš krátk , aby mohl b t zatočen1i

spodní Iinie 9 X spravne Wažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k' ly

p ední
končetiny

10 X správně postavené a
zarjhlené

nev razně
zarihlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
volnÝ loket

nestandardní

loket tt í správně p itisknut, dovnit Wočenr' ven vytočen nestandardní
p edloktí t2 x rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13 X spravne strmé měkké nestandardní

tlapy t4 uzavrene otev ené
vtočené/
wtočené

"zaječí nebo kočičí"

drápv 15 cerne sVětleiší sVětlé nestandardní bez mentu
zadní

končetiny
16 X správně zarihlené

nevri razně
zarihlené/ strmé
zarjhlení

p e hlené nestandardní

postavení t7 x spravne sudovité zké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 í uzavrene otev ené
vtočené /
wtočené

nestandardní

drápv 19 ň tmavé světleiší světlé nestandardní bez entu

chody 20 X
pravidelné,
prostorné, valiqi
oohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

psa
21 vyvinuté kryptorchid

celkou typ Y
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / tyzická kondice není
dostačuiící

POVAHA I Y vyrovnana,
temperamentní agresivní, bojácnáIV

LE ďo ĄtrŔ D



oPs
Mops klub české republiky, z.s.

@
ś?( BONITACE

B
Pohlaví

Barva béžová

Jméno a chovatelská stanice:

čip: 203098L0051'L74o

hote I Svornost, praha

Datum:

Místo:
19.06.2022

pes fena Patelly: 0/O
Váha kg

cerna Genetická vyšet ení

GITA KELLY BOHEMIA

Datum narození: 1,L.O7.2020
Otec: Jaka rd Wejherstaff Don Antonio
Matka: Yana Hejakral

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majítele:

Telefon, Email:

Pes/Fena

Členové komise:

7rgs/-17/77/1.8
7Or2/17/18

Vlasta Šubrtová, Janáčkova 1'oo2,27713 Kostelec n/L

Vĺasta šubrtová, Janáčkova Loo2,277 13 Kostelec n/L

ŕazen/a d
i:l :-:| ľ. i.,:iiĺ:;'- ľ<,

číslo zápĺsu:
číslo zápisu:
číslo zápisu:

796!2A

ze do chovu

1.

2.

3.

i,i.izi,-i jic.. 
. ii !....t i.,J!atel

-* U r-O

r
x I

rIt

Podpís majitele psa / feny

()t A
-l Ę 

''l

A



Jmého. a chovatelská stanice:
Chip:

đnn t;LLr %au1VlĄ

I

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)
! X béžová apricot st íbrná s pnmest

cerne nestandardní, bílé znaky

2 tiho í pruh správnri X riho í pruh rozlitri Úho í pruh

chvběiící nestandardní

3 černá správná černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíly zn- zrudní
nepatrntT

bíl,i1zn.

hrudní větší
rozsáhl znak na hrudi/znaky na
tla né nestandardní zna

srst 5 'l\
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá
jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vlna

pohlavní
v(lraz 6

7

X typickt ne zcela typick'

ma

4iraz opačného
pohlaví zcela netypick

nestandardní

celkou
rámec ),

kvadratickri,

kompaktní,
vyvážen1ich proporcí

dlouh'
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok1ich nebo nízk1ich
nohou/štíh ĺ'ljĺna k nesta nda rd n í

stavba
kostrv 9

11
10

./, silná

orne

st edně sĺlná

velmi dobré dobré

p íliš slabá

nedostaču

celkov' typ X
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

dobré dobré

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / Íyzická kondice není

nevyka e
n žká obezita

hru



il. a) b) c) d) e)

H

t
A
V
A

celkově 7 X
správně utvá ená v
poměru k tělu

p ílĺš velká p ílĺš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 v,(1razné vrásněn í Y dostačující
vrásnění

slabé vrásnění nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnané vrásnění

nosnr

vráska
3 správná delší než nosní

h bet
p eknivající nosní
dírkv

prerusovana
p evislá/zasahující do oka/zabra ující
dtŕchání/nevyvĺnutá

horní čelist 4 X správné ší ky užší čelist
krátká šĺroká
čelist nestandardní/rizká

spodní
čelist

5 ł
šĺroká správně
zak ivená

užší čelist více zak ĺvená r]zká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelist

nos 6 X
správně Vtištěn ,
dostatečně šĺrok

delší čenichová
partĺe

nízko utvá ená

čenichová partie

v1irazně dlouhá čenĺchová pa rtĺe/p íliš
krátk nosní h bet/Wrazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 x otev ené mtrne zuzene st edně zrjžené uzavrene
pvskv 8 správně utvá ené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9
ł

tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 X správné kulaté menšíkulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 )( černohnědá hnědá světle hnědá každé oko jinri odstín, p íliš světlé,
ntu

skus, chrup t2 X těsn1i p edkus
p edkus do 0,5
cm

velk p edkus nad

0,5 cm
chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zkŕížen , skus, podkus , klešťovlŕ skus

13 r' knoflíkové ruztcove každé ucho iiné nestandardní

!4 X správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 Y
správně
pĺsmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš
veĺké

nestandardní

celkov typ X
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

dardem / fyzická kondice není

ecnru VA nevykazu

C,ĺu KÜLY Boł{EI'łĺr



b) c) d) e)

T

Ě

t
E

s
N

^

s
T
A
V
B

A

a)

t v silnri a mohutnri,
dostatečné délkv

slab, krátkli dlouhri špatně nasazen a nesen , v1irazn1i lalokkrk
2 { správně klenutri bez klenutí nestandardní

hrudník 3 K správné ší ky a

hloubky
málo p edhrudí ,izk(y mělk'i nestandardní

h bet 4 X pevn , rovnli měkk'i dlouhlT
klenut'ŕ /
prohnutÝ nestandardní

bedra 5 správná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
záď 6 Y plná, široká ,jzká spáditá krátká nestandardní

7 X
správně nasazen1i,

nesen'
nízko nasazen1i/

správně nesenr7
volně nesen17 nesta nda rdně nesen , zalomen1iocas

8
^

2x zatočen1i 1x zatočenri p íliš krátk'i, aby mohl b1it zatočen1i
spodní linie 9 X spravne vtažené b icho rozsáhlé pupečnía t íselné k' ly

p ední
končetiny

10 Y
správně postavené a
zarihlené

nev1irazně

zarÍhlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/

volnÝ loket
nestandardní

loket 11 X správně p itisknut' dovnit vtočenri ven vytočen1i nestandardní
p edloktí t2 rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí t3 správné strmé měkké nestandardní

tlapy t4 ł uzavrene otev ené
vtočené/
wtočené

"zaječí nebo kočĺčí"
drápv 15

^
cerne světleĺší světlé nestandardní bez pigmentu

zadní
končetiny

16 .Y správně zarjhlené
nev17razně

zarihlené/ strmé
zar1hlení

p e hlené nestandardní

postavení 17 správné sudovité tizké rozbíhavé nestandardní
tlapy 18 t uzavrene otev ené

wočené /
wtočené nestandardní

drápv 19 X tmavé světleiší sVětlé nestandardní bez pigmentu

chody zo
Y

pravidelné,
prostorné, vali4i
pohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin;i nestandardní
pohyb

pohIavní

orgány u
psa

2t vyvinuté kryptorchid

celkov typ

^

tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu poŽadova nému
štandardu / tyzická kondice není
dostačuíící

POVAHA t ł
vyrovnaná,
temperamentní agresivní, bojácnáIV

C ta KEU-y BeHEľłĺł
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BL\SY

BONITACE
Mops klub české republiky, z.s.

@
o(

Datum

Místo:
L9.06.2022
hotel Svornost, Praha

Pohlaví

Barva

pes fena Patelly: O/O

béŽová cerna
Váha: kg

Genetická vysátŕenĺ:

Jméno a chovatelská stanice: NELLYNA PlBARO

Čip: 94500000613L186
Datumnarození: žl.oz.zotg číslo zápisu:

číslo zápisu:
číslo zápisu:

otec: Domĺno Effect oasis
Matka: Jasmina Pibaro

Jméno a adresa chovatele: Patrik Pan1irek, 2g477 Mečeŕíź62

Jméno a adresa majĺtele:

Telefon, Email: 9O7

Dana Hniličková, osvobození788 32 Staré Město

Pes/Fena ŕazen/a do chovu

7go:_/+e

6373/-L4/1.4/1.s

6602/1.s/1.6

o chovu
.: .-l

Členové komĺse:

Podpis majitele psa / feny:

'ile gŕĘic'',lĺ pclllzJvatel
L.

2.

3.

/4\44.\

/f.*

r E
X r

-vf I

a, á)ł-,,2'e./ę-_4 V0 ĺv
L,



Jméno a chovatelská stanice:
Chip: NELYNĘ Fr6 Rc

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)
t X béžová apricot st íbrná

s prĺmesl

cerne
nestandardní, bílé znaky

2 tiho í pruh správn1i .y tiho í pruh rozlit
tiho í pruh

chvběiící nestandardní

3 černá správná
černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl1i zn. zrudní
nepatrnÝ

bíl zn.

hrudní větší
rozsáhl' znak na hrudi/znaky na
tla nestandardní z

srst 5 K
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vlna

pohIavní
v(lraz

6 X typickr ne zcela typick' 4iraz opačného
pohlaví zcela netypick

velikost 7 V st ední maltŕ velk'ŕ nestandardní

celkou
rámec

8 ľ
kvadratickri,
kompaktní,
vyvážen' ch proporcí

dlouh'
na mrrne

vyšších/nižších
nohou

na vysok ch nebo nízk1ich

nohou/štíhl,ŕ/jinak nesta ndardní

stavba
kostrv

9 X silná st edně silná p íliš slabá

osvalení 10 X u borné velmi dobré dobré nedostačující
kondice 11 ő uŕborné velmi dobré dobré nedostačující/těžká obezita

celkov' typ (
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
standardem / fyzická kondice není
dostačuiící



It. a) b) c) d) e)

H

L

A
V
A

celkově 1 ĺ
správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 vyrazne vrasnent
dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestandardní, bez vrásnění nebo

p ehnané vrásněnínosní
vráska

3 x správná
delší než nosní
h bet

p ekąivající nosní
dírkv

p erušovaná
p evisĺá/zasa hující do oka/zabra ující

hán n

horní čelist 4 X správné ší ky užší čelist krátká široká
čelist nestandardní/ zká

spodní
čelist

5 X široká správně
zak ivená

užší čelist více zak ivená rjzká, rovná trvaĺe ukazuje jazyk, k ivá spodníčelíst

nos 6 F správně vtištěn' ,
dostatečně širok17 Y delšíčenichová

partĺe
nízko utvá ená
čenichová partĺe

ui razně dlouhá čen ichová partie/p íliš
krátk1i nosn í h bet/v razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 X otev ené mlrne zuzene st edně z žené uzavrene

Pvskv 8 správně utvá ené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9 X tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 X správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 ) černohnědá hnědá světle hnědá každé oko jinr odstín, p íliš světlé,
mentu

skus, chrup t2 , těsn p edkus
p edkus do 0,5
cm

velkri p edkus nad

0,5 cm
chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zkŕižen(1 skus, podkus, klešťovri skus

13 l knoflíkové ruzrcove každé ucho iiné nestandardní

14 v správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 Y správně
pigmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p ílĺš
velké

nestandardní

celkov'typ {
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

vĺditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znakyl
neodpovídá typu požadova nému
standardem / fyzická kondĺce není
dostačuiící

NEtl-YMa P lblĄRo



T

Ě

L

E

s
N

A

s
T

A
V
B

A

ilt. a) b) c) d) e)

I X silnli a mohutnli,
dostatečné délkV

slabt krátk\ŕ dlouh'i špatně nasazen a nesenrf', v razn1Ź lalokkrk
2 X správně klenutlŕ bez klenutí nestandardní

hrudník 3 ł
správné ší ky a

hloubkv
málo p edhrudí ,izki1 mělk'i nestandardní

h bet 4 X pevn , rovn měkk, dlouh'
klenut' /
orohnutrT

nestandardní

bedra 5 x spravna mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
záď 6 x plná, široká zká spáditá krátká nestandardní

7
správně nasazeny,
nesenti

nízko nasazenri/
spráVně nesen\i X volně nesen17 nesta ndardně nesenri, zalomenriocas

I 2x zatočen

^
1x zatočenri p ílĺš krátkri, aby mohl b\it zatočen\Ź

spodní linie 9 ,X správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k'1ily

p ední
končetiny

10 T správně postavené a
zarihlené

nevyrazne
zar1hlené/ strmé
rjhlení

chyby
v postavení/
volnrT loket

nestandardní

loket 11 ,\ správně p itisknut'ŕ dovnĺt Wočenlŕ ven vytočenri nestandardní

p edloktí t2 rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13

^
spravne strmé měkké nestandardní

tlapy t4 uzavrene otev ené
vtočené/

wtočené
"zajećí nebo kočĺčí"

drápv 15 A cerne světleiší sVětlé nestandardní bez pigmentu

zadní
končetiny

16 správně za hlené
nevri razně

zarihlené/ strmé
zarjhlení

p e hlené nestandardní

postavení 17 ) spravne sudovité zké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 X uzavrene otev ené
vtočené /
Wtočené

nestandardní

drápv 19 K tmavé sVětleiší sVětlé nestandardní bez pigmentu

chody 20 í
pravidelné,
prostorné, valivri

oohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázanéf
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin17 nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

DSa

2! vyvinuté kryptorchid

celkovr typ r tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

vidĺtelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakterĺstické znaky/
neodpovídá typu poŽadovanému
štandardu / fyzická kondice není
dostačuiící

POVAHA ! X vyrovnana,
temperamentní agresivní, bojácnátv.

ĺveLYľvn Pi ĺ?cRQc



oPs
Mops klub Ceské republiky, z.s.

@
(D( BONITACE

B Datum:
Místo:

1.9.06.2022

hotel Svornost, praha
Pohlaví

Barva

Otec:

Matka

béžová

pes fena Patelly:

Váha:
černá Genetická

o/o

nt:

Jméno a chovatelská stanice: QUEEN FoR ME HEJAKRAL

Cip: 900215000099813
Datum narození 19.02.2021

Gábinka lstako

Uno Momento My Little Giant 6442/-1.4/L3/1.4

61,62/B/14

MVDrJana Šikulová, Masarykova 5L9, 417 4zKrupka

MVDrJana šikulová, Masarykova 51g,417 42 Krupka

číslo zápisu:
číslo zápĺsu:
číslo zápísu:

8212/ŻL

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majitele

Telefon, Email:

,ár"n,

členové komise

za azenfa do cW vuĺ,
\= -,-' rl

neza
l,]gziĺ' "';rc. ,tr

L.

Ż.

3.

ex:ericru psŮ

L/t4

r
x r

E

Podpis majitele psa / feny
leĺ 1aUł



Jméno a chovatetská stanice:
Chip: QveEĺJ ]=ca- Hg +1 EJhtGĐl-

I

c
E

L

K

o
V
Ý

*v

z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)
7 X béžová apricot st íbrná s p íměsí

černé nestandardní, bílé znaky

2 tiho í pruh správn Y tiho í pruh rozlit
tiho í pruh

chyběiící nestandardní

3 černá správná černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl,(1 zn. zrudní
nepatrn\i

bíl,i1zn'

hrudní větší
rozsáhl znak na hrudi/znaky na

ne ardní
srst 5

X

jemná, hladká,
měkká, krátká a
lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vlna
pohlavní
v raz 6

7
X typick ne zcela typick'

ma

rniraz opačného
pohlaví zcela netypick

nestandardní

celkovr
rámec X

kvadratickli,
kompaktní,
vyvážen ch proporcí

dlouh'
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok'ich nebo nízk1ich
noh oulštíh l,ŕ/jĺna k nesta ndard n í

stavba
kostrv 9

10
11

silná X st edně silná

velmidobré
velmi dobré dobré

p íliš slabá

tct

celkorĺ typ N
vzhled vykazuje
typĺcké vlastnosti
plemene

dobré

p ijímané charakteristické znaky /
neodpovídá typu požadova nému
standardem / fyzická kondice není

obezita
lné uje obec



t!. a) b) c) d) e)

H

t
A
V
A

celkově t
Y

správně uWá ená v
poměru k tělu

p íĺiš velká p íliš malá kĺenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestanda rdní

vrásky 2 x vrirazné vrásnění Y
dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestandardn í, bez vrásnění nebo

n vrasnentnosní
vráska

3 x správná delší než nosní
h bet

p ekąivající nosní
dírky

p erušovaná bratiujícíp evislá/zasahující do
utá

horní čelist 4 x správné ší ky užší čelist krátká široká
čelist nesta ndardní/ zká

spodní
čelist

5 X
široká správně
zak ívená užší čelist více zak ivená ,jzká, rovná trvale ukazuj e jazyk, k ivá spodní čelist

nos 6 X
správně Vtištěnl ,
dostatečně šírokri

delšíčenichová
partie

nízko utvá ená
čenichová partĺe

zně dlouhá čenichová partie/p ílíš
krátkri nosn í h bet/rnirazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7

8
x otev ené

rávně utvá ené d tezsr

mírně zrjžené st edně z žené

krátké

uzavrene

maska 9
X tmavá, správně

ohraničená
p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

nestandardní

oko 10 X správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropĺum,
ditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 x černohnědá hnědá světle hnědá každéoko jin odstín, p íliš světlé,

skus, chrup t2

13
X těsn p edkus

p edkus do 0,5
cm

velk p edkus nad
0,5 cm

špičák, trvale ukazuje zuby,chybějící

s kt skusX knoflíkové rr]žĺcové každé ucho jiné nestandardní
t4 x správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 x správně
pigmentované světĺé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš
velké nestandardní

celkov typ X
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

/ fyzická kondice není

ecneen VA n

&uEE^/ Foą TąE c{E{{ĄKRFl-



ilr. a) b) c) d) e)

T

Ě

t
E

s
N

^

s
T
A
V
B

A

I {
silnr a mohutnri,
dostatečné délkv

slab' krátkt dlouh'i špatně nasazen1i a nesen , l razn1i lalokkrk
2 )Ą správně klenut,ŕ bez klenutí nestandardní

hrudník 3 x správné ší ky a

hloubkv málo p edhrudí tizk,, mělk nestandardní

h bet 4 Y pevn , rovn měkkl dlouh' klenut /
prohnutÝ nestandardní

bedra 5 x Spravna mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
záď 6 ( plná, široká ,jzká spáditá krátká nestandardní

7 X správně nasazen ,

nesen\i
nízko nasazenri/
správně nesenr7

volně nesen1i nesta ndardně nesen1i, zalomen1iocas

I 2x zatočenri V 1x zatočenrŹ p íliš krátk , aby mohl b'iť zatočen1i
spodní linie 9 X správné vtažené b ĺcho rozsáhlé pupečnía t íselné k' ly

p ední
končetiny

10 X
správně postavené a
za hlené

nevri razně
zarihlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/

volnÝ loket
nestandardní

loket 11 Y správně p itisknut, dovnĺt vtočenri ven vytočen1i nestandardní
p edloktí t2 x rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13 x spravne strmé měkké nestandardní

tlapy t4 X uzavrene otev ené
vtočené/
wtočené "zajećí nebo kočičí"

drápy 15 7 cerne světlejší sVětlé nestandardn í bez pigmentu
zadní

končetiny
16 v správně zarjhlené

nevri razně
zarihlené/ strmé
za hlení

p e hlené nestandardní

postavení t7 spravne sudovité ljzké rozbíhavé nestandardní
tlapy 18 Y uzavrene otev ené

vtočené /
wtočené nestandardní

drápv 19 v tmavé světleiší sVětlé nestandardní bez pigmentu

chody 20 X
pravĺdelné,
prostorné, valiv1i
pohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhánĹ jinri nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

psa
27 vyvinuté kryptorchid

celkou typ
)(

tělesná stavba
vykazuje typĺcké
vlastnosti plemene

viditelné hrubší vadyl nevykazuje obecnE
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
štandardu / tyzická kondice není
dostačuĺící

POVAHA t aná,
ramentní agresivní, bojácnáIV

QuaE ľĐR- I1E ilEJ n ĄL



oPs

BL\ď

BONITACE

Mops klub České republiky, z.s.
É

c)(

Datum:

Místo:
L9.06.2022
hotel Svornost, praha

Pohlaví pes fena Patelly: O/O

Váha:
černá Genetická

kgBarva béžová

Jméno a chovatelská stanice: scALLA HEJAKRAL

Čip: 9oo215000100L39
Datum narození: 10.o5.202r
Otec:

Matka
Uno Momento My Little Giant

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majitele

Telefon, Email:

pś/rena

Členové komĺse

6442/-L4h3/1,4
61,08/73/74

MVDrJana šikulová, Masarykova 51rg,4L7 42 Krupka

MVDrJana šikulová, Masarykova 5L9, 4t7 4zKrupka

za azenfa do cho-vu neza
..3ziŕl jíc. I i pĺ:-:t l;:va1el

e,'.l:,-;!. 'J p.-'ł'|

nt:

Alletta Pejsek Ko lodějsk'

číslo zápĺsu:
číslo zápĺsu:
číslo zápisu:

8209/21

hovu

1..

2.

3.

r
X r

Podpis majitele psa / feny:



Jméno a chovatelská stanĺce:
Chip:

śCauł ł-łEąerffiA/_

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)
t x béźová apricot st íbrná s pnmest

cerne
nestandardní, bílé znaky

2 tiho í pruh správn Y rlho í pruh rozlit
tiho í pruh

chvběĺící nestandardní

3 černá správná černě-hněd,
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl'i1 zn. zrudní
nepatrnri

bíl'(1zn.

hrudní větší
rozsáhl' znak na hrudi/znaky na
tlapách/jiné nestandardní znakV

srst 5
Ď

jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebo jako vlna

pohlavní
vílraz

6 x typick' ne zcela typick'
niraz opačného
pohlaví zcela netypick

velikost 7 x st ední mal velk'ŕ nestandardní

celkou
rámec 8 X

kvadratick,
kompaktní,
vyvážen' ch proporcí

dlouh'
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok ch nebo nízk'ich
nohou/štíhl'ŕ/jina k n esta nda rd ní

stavba
kostrv

9 silná x st edně sĺlná p íliš slabá
osvalení 10 Y u1iborné velmi dobré dobré nedostačující
kondice 11 Y vri borné velmi dobré dobré nedosta obezita

celkou typ

X
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadova nému
standardem / fyzická kondice není
dostačuiící



il., a) b) c) d) e)

H

L

A
V
A

celkově 7
'^

správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p ílíš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jina k nestanda rdní

vrásky 2 v{1razné vrásnění V dostačující
vrásnění

slabé vrásnění nestandardní, bez vrásnění nebo
vrasnentnosní

vráska
3 x správná delší než nosní

h bet
p eknivající nosní
dírkv

prerusovana
p evislá/zasa hující do oka / zabralující

a nutá
horní čelist 4 x správné ší ky užší čelist

krátká široká
čelist nestanda rdní/r1zká

spodní
čelist

5 x široká správně
zak ivená

užší čelist více zak ĺvená rizká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelist

nos 6 X
správně vtištěn, ,
dostatečně širokri

delší čenichová
partie

nízko utvá ená
čenichová partie

v razně dlouhá čenichová partie/p íliš
krátk nosní h bet/rnŕrazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 X otev ené mrrne zuzene st edně z žené uzavrene

Pvskv I
^

správně utvá ené delší, těžší krátké nestandardní

maska 9 x
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pĺgmentace

nestandardní

oko 10 X správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 x černohnědá hnědá světle hnědá každé oko jin odstín, p íliš světlé,
poruchy pigmentu

skus, chrup 12 X těsn' p edkus
p edkus do 0,5
cm

velkri p edkus nad
0,5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
s kus skus

13 x knoflíkové ruzlcove každé ucho iiné nestandardní

14 X správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 v správně
pigmentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš
velké

nestandardní

celkov typ X
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

dardem / fyzická kondĺce není

ru n e

śchu ]YáJ frI,(aĐL



ilr. a) b) c) d) e)

T

Ě

t
E

s
N

Á

s
T

A
V
B

A

1

2
x

sĺlnri a mohutnri,
dostatečné délky slabr

bez klenutí

krátkr dlouhrlikrk
nasazen a nesenrf', vrirazn lalok

hrudník 3 v
správné ší ky a

!]-q!łbkv
málo p edhrudí zkÝ1 mělkti

nestandardní

nestandardní
h bet

bedra
zád'

4

5
6

X

ln široká

pevnri, rovnri

vna

měkk1i

mĺrně klenutá
lizká

dlouh',i

klenutá

klenut /
prohnutÝ nestandardní

nestandardní

7

8
)

správně nasazen ,
nesen1Ź

nízko nasazen /
správně nesenrŹ

volně nesen1i

ditá krátká

ocas
nestandardně nesenri, zalomen1i

nestandardní

spodní linie 9 Y ravne vtažené b icho
rozsáhlé pupečnía t íselné kl ly

mohlts

p ední
končetĺny 10 x správně postavené a

hlené

nevri razně

za hlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
volnti loket

nestandardní

loket

loktí

11

12
13

x
s vne

správně p itisknutl

rovne

dovnit Wočen

krátké

ven vytočen

zak ĺvené

nestandardní

nestandardní

tlapy 74

15
) uzav ené

světl

strmé

otev ené vtočené/
vytočené

nestandardní

"zaječí nebo kočĺčí"

nestandardní bez
zadní

končetiny

t7

15
) správně zarjhlené

s

nevri razně
zarihlené/ strmé
za hlení

p erihlené

tjzké rozbíhavé

nestandardní

tlapy 18

19

Y uzav ené otev ené

světl

vtočené /
vytočené

nestandardní

nestandardní bez

nestandardní

chody 20 X
pravídelné,
prostorné, valivrf'
pebvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhánĹ jinri nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

psa
27 vyvinuté

celkovr typ x
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

/ tyzická kondice není

agresivní, bojácná

kryptorchid

ne uJe

POVAHA ! xl; mentní
vyrovnaná,tv.

9auą ł-łe,lrĄ KąĐ L



oPs

C?( BONITACE

B Datum:

Místo:
19.06.2022

Pohlaví
hotel Svornost, Praha
fena Patelly: O/O

Váha kgBarva pncot černá Genetická vyšet ení:

Jméno a chovatelská stanice: scHASTlE ETo YULL]

Cĺp: 643093300L9L433
Datum narození: 27:.7.2020 číslo zápisu: 82oo/-z7/2o

pes

cE Mops klub české repub|iky, z.s.

číslo zápisu RFK 5319089
RFK 5310930

Otec:

Matka
Olegrin Tantau

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majitele

Telefon, Email:

Pes/Fena

členové komise:

Scha stie Eto Monetka Zolotom číslo zápĺsu:

Timakova O.1., Abramova_Sokolova 17, Otel, RU

Radka Dědková, Ve Smyčce 21'56/8,4oo 71'Ústí nad Labem

za azenfado chov6f, :t
[.-, j\ .../

\*t;z

-'::n, -

lriezii'rt rc.
neza do

!o 3:i231'61o1

1.

2.

3.

c.'..-'l_''j 
í_

r
X r

'ĺr @

Podpis majitele psa / feny: Cr



Jméno a chovatelská stanice:
chip:

.lkogg ETD YUĹl-1

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)
t béžová X apricot st íbrná

s p íměsí
černé

nestandardní, bílé znaky

2 tiho í pruh správn1i Y tiho í pruh rozlitr
tiho í pruh

chvběiící nestandardní

3 černá správná
černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíIli zn. zrudní
nepatrn\i

bíl'í1zn.

hrudní větší
rozsáhl znak na hrudi/znaky na

tlapách/jiné nestandardní znakV

srst 5 Y
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá
jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vlna

pohlavní
vÝraz

6 { typĺck ne zcela typick,
qiraz opačného
pohlaví zcela netypickli

velikost 7

^
st ední mal velk'ŕ nestandardní

celkov
rámec

8 t kvad ratickri,

kompaktní,
vyváženrich proporcí

dlouhti
na mírně
vyšších/niŽších
nohou

na vysok1ich nebo nízk17ch

nohou/štíh l'ljĺna k nesta ndard ní

stavba
kostrv

9 í silná st edně silná p íliš slabá

osvalení 10 uŕborné velmi dobré dobré nedostačující
kondice 11 vrŕborné veĺmi dobré dobré nedostaču obezita

celkovr typ Y vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu poŽadovanému
standardem / fyzická kondice není

obecněditelné h VA n



'lt.

H

L

A
V
A

a) b) c) d) e)

celkově 7 K správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá
klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 í vyrazne vrasnent
dostačující
vrásnění

slabé vrásnění
nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnané vrásnění

nosnr
vráska

3 spravna
delší než nosní
h bet

p ekąivající nosní
dírkv

p erušovaná
p evislá/zasahující do oka/zabra ující
drÍchání/newvĺnutá

horní čelist 4 X správné ší ky užší čelist
krátká široká
čelist

nestandardn í/ĺ1zká

spodní
čelist

5 X šĺroká správně
zak ivená

užší čelist více zak ivená r]zká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ĺvá spodníčelist

nos 6 Y správně Wištěnti,
dostatečně širok'i

delšíčenichová
partie

nízko utvá ená

čenichová partie

v17razně dlouhá čenichová pa rtie/p íliš

krátkti nosní h bet/rnŕrazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 X otev ené mtrne zuzene st edně z žené uzavrene

pvskv 8 v správně utvá ené delšĹ těžší krátké nestandardní

maska 9 Y tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 ( správné kulaté menší kulaté mandlové
chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí tt Y černohnědá hnědá světle hnědá
každé oko jinri odstín, p íliš světlé,
poruchv pismentu

skus, chrup t2 X těsn' p edkus
p edkus do 0,5

cm

velk'i p edkus nad

0,5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,

zkŕíženÝ skus, podkus, klešťovrŕ skus
13 a\ knoflíkové ruztcove každé ucho iiné nestandardní

t4 K spravne nasazene vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 í
správně
pismentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš

velké
nestandardní

celkov typ X hlava vykazuje
typĺcké vĺastnostĺ
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem / tyzická kondice není
rla<t:čl liírí

\Głn<nE E1Đ YÚul



T

Ě

L

E

s
N

A

s
T

A
V
B

A

- ilt. a) b) c) d) e)

Y silnli a mohutn ,

dostatečné délkv
slabt krátk' dlouh' špatně nasazen 'a nesen1i, rni raznli laIokt

nestandardní
krk

z X správně klenutÝ bez klenutí

málo p edhrudí ,izki1 mělk' nestandardníhrudník 3 n
správné ší ky a

hloubkv

nestandardníh bet 4 Y pevnli, rovn měkk' dlouh'ŕ
klenut /
prohnutÝ
dlouhá nestandardníbedra 5 x spravna mírně klenutá klenutá

spáditá krátká nestandardnízáď 6 Ą plná, široká (lzká

volně nesenri nestandardně nesenri, zalomen7 X spravne nasazeny,

nesenrŹ

nízko nasazen1i/

správně nesen\i
)Í' 1x zatočenrŹ p íliš krátk'ŕ, abv mohl bth zatočen

ocas
8 2x zatočen

vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k, lyspodní linie 9 Y správné

nevri razně
zarihlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
volnÝ loket

nestandardní
p ední

končetiny
10 r správně postavené a

zarjhlené

nestandardníloket tt X správně p itisknut, dovnit wočen'' ven Wtočen}i

nestandardníp edloktí a2 rovne krátké zak ivené
nestandardnínadprstí 13 7 spravne strmé měkké

vtočené/
wtočené

"zaječí nebo kočičí"tlapy t4

^

uzavrene otev ené

nestandardní bez pismentusvětleĺší světlédrápy 15

^
cerne

p e hlené nestandardnízadní
končetiny

16

^

správně za hlené
nevyrazne
zarihlené/ strmé
zar1hlení

lJ:zké rozbíhavé nestandardnípostavení t7
^

spravne sudovité
vtočené /
wtočené

nestandardnítlapy 18 K uzavrene otev ené

nestandardní bez pismentusvětlédrápv 19
^

tmavé světlejší
oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin1i nestandardní
pohyb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzaduvázanéf
sbíhavé

chody 20 í
pravidelné,
prostorné, valiv1i

oohvb

kryptorchid2t vyvinuté
pohIavní

orgány u
psa

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristĺcké znaky/
neodpovídá typu požadovanému

štandardu /fyzická kondice není
clostačuiící

celkov typ X
tělesná stavba

vykazuje typické
vlastnosti plemene

agresivní, bojácnáPOVAHA/)r t
t,^ f)* A vyrovnaná,

teÍR ĺerđmenłní, , l )
lv.



Ęu^l-lvrc
OPs

Mops klub české republiky, z.s.
É

o( BONITACE

B Datum

Místo:
Pohlaví

Barva béžová

Jméno a chovatelská stanice: Valeri HELZA

Praha Uh iněves
fena Patelly:

Váha: kg

černá Genetic vyšet ení

30.ro.202L

pes

čip: 945ooooo2293518
Datum narození: L3.06.2o20 číslo zápĺsu: cMKU/MoP /795L/2o

číslo zápisu: cMKU/MOP /755L/L8/L7 l1'8lOtec:

Matka
CSILIZRADVANYI Dodo
Lady HELZA číslo zápisu: cMKU/MoP /6620/15/77

Jméno a adresa chovatele: Helena Kecová,Mostiště 26,338 28 Radnice

Jméno a adresa majitele: Radek Holoubek,Horní Bory 244,594 61 Bory

Telefon, Email: holoubkova244@gmail.com

Pes/Fena ŕazen/a do chovu neza azen/a do chovu

členové komise Rybárová

Alena
7.

2.

3.

I E
X I

I.XJ
mova

Podpis majitele psa / feny:
AI



Jméno a chovatelská stanice: Valeri HELZA
Chip: 945000002293s18

I a) b) c) d) e)

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

t
E

D

zbarvení
srsti

t Y béžová apricot st íbrná
s pnmesr
aerne

nestandardní, bílé znaky

2 riho í pruh správn ,Y tiho í pruh rozlitri
riho ípruh
chvběiící

nestandardní

3 černá správná černě-hněd'i
náclpch

nestandardní

4 bíl,i1zn' zrudní
neoatrn

bíly zn.
hrudní větší

rozsáhl znak na hrudĺ/znaky na

tlaoách/iiné nestandarc]ní znakv

srst 5 (
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebo jako vlna

pohlavní
m,fea

6 Y typick, ne zcela typickr
v raz opačného
oohlaví

zcela netypickli

velikost 7 st ední )< malrT velk nestandardní

celkov
rámec

8 í
kvad ratĺckri,

kompaktní,
vyvážen ch proporcí

dlouh'
na mlrne
vyšších/nižších
nohou

na vysokrich nebo nízk1ich

nohou/štíhl'ŕ/jina k nestanda rd n í

stavba
kostrv

9 silná X st edně silná p ílĺš slabá

osvalení 10 vriborné

^.,
velmidobré dobré nedostačuiící

kondice 11 vríborné ,a\ velmidobré dobré ned ostaču i íc í / těźká obezita

celkov typ
{

vzhled vykazuje
typické vlastnostĺ
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem / tyzická kondice není
A^-Ł^x',i!^(



l. al b) c) d) e)
celkově 1 X správně utvá ená v

poměru k tělu
p ĺliš velká p ĺliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve

jablka/jinak nestandardní
vrásky 2 v razné vrásnění dostačujÍcĺ

slabé vrásněnÍ nestandardní, bez vrásněnÍ nebo
nosn!

3 X vna delší než nosní p ekr vajÍcí nosnÍ
p erušovaná p evislá/zasa hujĺcí do oka/zabra ující

horní čelist 4 správné ší ky užší čelĺst krátká široká
nestanda rdn í/ zká

spodní
5 X iroká správně

užší čelist více zak ivená tizká, rovná trvaĺe ukazuje jazyk, k ĺvá spodní čelĺst

nos 6
dostatečně širok

právně vtištěnri,

partie
čenichová nízko utvá ená

čenichová partie

vlirazně dlouhá čenichová partie/p ílĺš
krátk nosní h bet/vrirazné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 otev ené mírně z žené st edně zr]žené
8

uzavrene
enés rávně d tezsi krátké nestandard ní

maska 9 tmavá, správně
ohraničená

p esahujícĺ,

neohra ničená
pigmentace

st ední intenzity

pigmentace
ráska/ slabá

nepigmentov
aná nosní

nestandard ní

oko 10 X správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
Viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí LL X černohnědá hnědá světle hnědá každé oko jinri odstín, p íliš světlé,

skus, chrup 12 těsnri p edkus p edkus do 0,5 velk p edkus nad chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,
k13 knoflíkové r žicové ucho ln n nl

Lą X správně nasazené nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 správně
světlé krátké/p Íliš malé dlouhé/p íliš

nestandardní

H

L

A
V
A

celkov typ
hlava vykazuje
typické vlastnostĺ
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakterĺstické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

ndardem / Íyzická kondice není

lĺłtE"ąí ír g2ry



I I a) b) c) d) e)
1 í

a mohutnlŕ,
slab krátk' dlouh' patně nasazen a nesen , vl razn' lalokkrk

2 kt bez klenutí ardní
hrudník 3

správné ší ky a
málo p edhrudÍ tjzkil mělkti nestandardní

h bet 4 pevn , rovn měkkt dĺouhti klenut,i / nestandardní

bedra 5 ravna mírně klenutá klenutá dlouhá nt
záď 6 na široká tizká nt

7 X správně nasazen1i,

n e

nízko nasazen / volně nesen nestandard ně nesen'1Ź, zalomen1iocas

8 2x 1x nlts a mohl zato

spodní linie 9 X spravne é b icho rozsáhlé pupečnĺ a t íselné kri ly

p ední
končetiny

10 X správně postavené a
za hlené

nevri razně
za hlené/ strmé

chyby
v postavení/ nestandardní

loket LL rávně p itisknutri dovnit vtočenri n vytočen1i nestandardní

L2 rovne krátké za nestandardní
rstí 13 s měkké nestandardní

tlapy L4 uzavrene otev ené vtočené/
"zaječí nebo kočičí"

d 15 cerne st e nestandardní bez tu

zadnÍ
končetiny

16 x správně zarjhlené
nevyrazne
za hlené/ strmé p e hlené nestandard ní

I L7 su t]zké rozbíhavé nesta I

tlapy 18 x uzavrene otev ené nestandardní

19 ave světlé ardní bez

chody 20 x pravĺdelné,
prostorné, valiv

vp edu vázané/
sbíhavé

adu vázané/ oboustranně
vázané/

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u 2t nuté kryptorchid

T

Ě

L

E

s
N

Á

s
T
A
V
B

A

celkov typ X
astnostĺ plemene

stavba
typické

ĺtelné hrubšÍ vady/ nevykazuje obecně
p ijĺmané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

rdu / Ęzická kondice není

tv. POVAHA I [ä,
bojácná



oPs
Mops klub české republiky, z.s.

@
o(

B Datum

Místo:
Pohlaví pes

Otec: Los Chatos Del Norte poker Face
Matka: Vanĺlle Del RuzJivile

Jméno a adresa chovatele

Jméno a adresa majitele:

Telefon, Email: 176

Pes/Fena

čĺenové komise

EST 01366/L6

Stolyarova O.V. Lavochkina 62-120,Smolensk, RU

Markéta Palmová, 378 L8 St íb ec 158

za azenfa do chovu

BONITACE

L9.06.2022

fena Patelly: OlO

Váha: kg

Genetická vyšet éníl

číslo zápĺsu:

číslo zápisu:
číslo zápisu:

7876/-20/Le

Barva béžová cerna

Jméno a chovatelská stanice: VANlLLE DEL RUZ MoRGANA

Čĺp: 6430 39050o7L24
Datum narození: żi.oz.zotg

RFK 4705640

neza raze chovu

L.

2.

3.

,i í')",t' lĺ 1l:L;rv'aiel

r E
X r

fÄJ r

Podpis majitele psa / feny: q

T* v ŕ,s'/



Ĺffi:'a 
chovatelská stanice: Vĺvl ur )ac Q.u> HoBefrÁ)+

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)
7 Y béžová apricot st íbrná s pnmest

černé
nestandardní, bílé znaky

2 tlho ípruh správn Y tiho í pruh rozlitri
tiho í pruh

chvběiící nestandardní

3 černá správná černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl' zn. zrudní
nepatrn\i

bíl,i1zn'

hrudní větší
rozsáhl' znak na hrudi/znaky na

rne I Zna

srst 5 X
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá
jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vlna

poh!avní
v(lraz

6 Y typíck, ne zcela typĺck'ŕ
v raz opačného
pohlaví zcela netypickri

velikost 7 st ední malt velk' nestandardní

celkov
rámec

I K
kvadratick\i,

kompaktní,
vyváženrich proporcí

dlouh,
na mírně

wšších/nižších
nohou

na vysok1ich nebo nízk1ich

nohou/štíhl,/jinak nestandardní

stavba
kostrv

9

^

silná st edně silná p íliš slabá
osvalení 10

^
v borné velmí dobré dobré tctkondice 17 h v1iborné velmi dobré dobré n ed osta ču j íc í / téźká o bez ĺta

celkovr typ
ĺ

vzhled vykazuje
typĺcké vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vadyl nevykazuje obéćnä
p ijímané charakteristické znaky/
neod povídá typu poŽadovanému
standardem / Íyzická kondice není
dostačuiící



a) b) c) d) e)
celkově 7 r správně utvá ená v

poměru k tělu
p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve

ru jablka/jinak nestandardní
vrásky 2 vyrazné vrásněn í .{

dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestandard ní, bez vrásnění nebo

ehnané vrás nentnosní
vráska 3 Y správná delší než nosní

h bet
p ekąivající nosní
dírkv p erušovaná

p evislá/zasahující do okalzabra ující
a nutá

horní čelist 4 í správné ší ky užší čelist krátká široká
čelist nesta ndardní/rizká

spodní
čelist

5 ŕ
široká správně
zak ivená užší čelist více zak ivená rjzká, rovná le ukazuje jazyk, k ivá spodníčelist

nos 6
správně Wištěn ,
dostatečně širok ś

delší čenichová
partie

nízko utvá ená
čenichová partie

47razně dlouhá čenichová partie/p íliš
krátk1i nosn í h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7

I
X otev ené

utvá ené del těžší

mírně z žené st edně z žené

krátké

uzavrene

nestandardní

maska 9 {
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 K správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí tt X černohnědá hnědá světle hnědá
mentu

každéoko jin' odstín, p íliš světlé,

skus, chrup t2

13

X těsn p edkus
p edkus do 0,5
cm

velkri p edkus nad
0,5 cm

chybějícíšpĺčák, trvale ukazuje zuby,
kus skus

^
knoflíkové ruzrcove každé ucho iiné nestandardní

t4 { správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 í
správně
pigmentované sVětlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš
velké nestandardní

celkov Ęp
ĺ

hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakterĺstické znaky/
neod povídá typu požadova nému
standardem / tvzická kondĺce není

hru e

H

L

A
V
A

VĄNILĺE )eL ?ĺ)z HoBe0M



ilt.

T

Ě

t
E

s
N

Á

s
T

A
V
B

A

a) b) c) d) e)
1

2

x n1Ź a mohutn ,

dé
rávně klenu

slab'

bez klenutí

krátklikrk
dlouh špatně nasazenr/ a nesen , vyiraznri lalok

hrudník 3 X rávné ší ky a
hlou málo p edhrudí zk měĺkti

nestandardní

nestandardní

bedra
záď

h bet 4

5

6

X pevnli, rovn

široká

měkkl

mírně klenutá
zká

dlouh,

klenutá

klenutli /
prohnutÝ nestandardní

nestandardní

7

8
Y správně nasazen1i,

nesen
2x

nízko nasazen1i/
správně nesenr7

ditá

ě nesen1iocas
krátká

nestandardně nesenri, zalomen;i

zatočena mohl

nestandardnĺ

spodní linie 9

^

správné vtažené b icho
rozsáhlé pupeční a t íselné k' lyp ední

končetiny 10 ĺ
správně postavené a
zarjhlené

nev1irazně

zarÍhlené/ strmé
Úh vol ket

chyby
postavení/

nestandardní

loket

p 
"dl.ktínadprstí

11

t2
13 s

správně p itisknutl

rovné

dovnit Wočen}i

strmé
krátké

ven vytočen1i nestandardní

nestandardní

tlapy

drápy

t4

15
Y uzav ené

černé

otev ené

světl

Vtočené/

Wtočené "zaječí nebo kočičí.,

nestandardní

zadní
končetiny

17

16 Y právně zarjhlené

ravne

nev';irazně

zarihlené/ strmé
zaÚhlení

p e hlené

,jzké rozbíhavé

nestandardní bez

nestandardní

ntu

tlapy

drá

18

19

uzav ené

ave

otev ené vtočené /

světlé

nestandardní

nestandardní

chody 20 ŕ
pravidelné,
prostorné, valiv1i vp edu vázané/

sbíhavé
vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhánĹ jinri nestandardní
pohyb

nestandardní bez

pohlavní
orgány u

Psa
zt vyvinuté

celkovr typ

^

tělesná stavba
zuje typické

vlastnosti plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / tyzická kondice není

n e

kryptorchid

hru

POVAHA 7
vyrovnaná,
temperamentní agresivní, bojácná

tv.
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o PS
Mops k|ub Ceské republiky, z.s.Eo( BONITACE

B Datum:

Místo:
L9.06.2022
hotel Svornost, praha

Pohlaví pes fena Patelly: OlO

Váha kg
Barva béžová cerna Genetická vyšet ení:

Jméno a chovatelská stanice: V|TARA HELZA

čip: 945ooooo22g35L4
Datum narození: 13.06.2020 číslo zápisu: 7954/20otec: Czilizradványi Dodo cts lozápisu: 735L/-].8/17/1'8Matka: Lady Helza číslo zápĺsu: 662oh5/L7
Jméno a adresa chovatele: Helena Kecová, Mostĺště 26,33828 Radnice

Jméno a adresa majitele

Telefon, Email:

Naděžda Pažoutová, 507 45Mladějov L07

Pes/Fena zaĺazen/a do ch neza:., -.._-.i'. , :t

ile :iĺ'jrc,' 'li .l t.r1-J! ate
členové komise: 1..

2.

3.

4...- ,* : l:

r
I
E

X

Ň-u

Podpis majitele psa / feny:



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

ilnma ŕłEĺ2+

t.

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)

t í béžová apricot st íbrná
s pnmesr

cerne
nestandardní, bílé znaky

2 tiho ípruh správn Y tiho í pruh rozlit
tiho í pruh

chvběiící nestandardní

3 černá správná
černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíli1 zn. zrudní
nepatrntT

bíl, zn.

hrudní větší
rozsáhl znak na hrudi/znaky na
tlapách/jiné nestandardní znaky

srst 5 X
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vlna

pohlavní
uŕraz

6 Y typicktŕ ne zcela typick, 4iraz opačného
pohlaví zcela netypíck

velikost 7 Ž st ední malli velk'ŕ nestandardní

celkovr
rámec

8 X
kvadratickri,
kompaktní,
vyvážen' ch proporcí

dlouh'i
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok1ich nebo nízk ch
nohou/štíhl'ŕÍĺnak nesta ndard ní

stavba
kostrv

9 silná X st edně silná p íliš slabá

osvalení 10 uiborné velmĺ dobré dobré nedostačuiící
kondice tl

^
Wborné velmi dobré dobré nedostačuiící/těžká o bezita

celkotł' typ
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

dardem / tyzická kondice není

vadite



il. a) b) c) d) e)

H

L

A
V
A

celkově t
{

5práVně utvá ená v
poměru k tělu

p ílĺš velká p íliš malá
klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 vyrazne vrasnenr K dostačující
vrásnění

slabé vrásnění
nestandardní, bez vrásnění nebo
p ehnané vrásnění

nosní
vráska

3 í správná
delší než nosní
h bet

p eknivající nosní
dírkv

prerusovana
p evisĺá/zasahující do oka/za braĺiující
drichání/newvĺnutá

horní čelist 4 x správné ší ky užší čelist
krátká široká
čelist

nestandardn í/r1zká

spodní
čelist

5 r široká správně
zak ivená

užší čeĺist více zak ivená zká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelist

nos 6 Y
správně vtĺštěn ,
dostatečně širok\i

delšíčenichová
partie

nízko utvá ená

čenichová partie

rni razně dlouhá čenichová partie/p íliš
krátk nosn í h bet/u razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 ł otev ené mrrne zuzene st edně zljžené uzavrene

pvskv 8 X správně utvá ené delší' těžší krátké nestandardní

maska 9 Y tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 { správné kulaté menšíkulaté mandlové
chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditeĺné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 ŕ černohnědá hnědá světle hnědá
každé oko jinli odstín, p íliš světlé,

ooruchv oismentu

skus, chrup 12 r těsnti p edkus
p edkus do 0,5

cm

velk' p edkus nad

0.5 cm

chybějící špičák, trvale ukazuje zuby,

zkŕíženÝ skus, podkus ' klešťornÍ skus
13 X knoflíkové ruztcove každé ucho iiné nestandardní

!4

^

správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 X spravne
oiementované

světĺé krátké/p íliš malé
dlouhé/p íliš

velké
nestandardní

celkov typ (
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijíma né charakteristické znaky /
neodpovídá typu požadovanému

standardem / fvzická kondĺce není
clostačrliící

U ITFŔA t1E(2ft



a) b)ilt.
e)d)c)

T

Ě

L

E

s
N

^

s
T

A
V
B

A

U

1

2
X- silnri a mohutn ,

dostatečné délkv slab'

bez klenutí

krátk' dlouhrkrk špatně nasazen a nesen , rnirazn1i lalok

hrudnft 3 X správné ší ky a

hloubky málo p edhrudí zkÝ1 mělk'

nestandardní

nestandardní

h bet

bedra
záď

4

5
6

{
s vna

a široká

pevnli, rovn měkk,

mĺrně klenutá

dlouh'1i

klenutá

klenut /
prohnutri nestandardní

nestandardní

7

8

X správně nasazen1i,
nesen\i

nízko nasazen /
správně nesenrŹ

s itá

volně nesen1i

krátká

nesta nda rdně nesen , zalomen1i

nestandardní

íliš k mohl

ocas

spodní linie 9 Ą správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k, ĺy
p ední

končetiny 10 v správně postavené a
zarjhlené

nev razně
za hlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
yoĺn loket

nestandardní

loket

edloktí

11

!2
13

Ż\ správně p itisknut,ŕ dovnit vtočen '

krátké

ven vytočen1i

zak ivené

nestandardní

nestandardní

tlapy t4

15

uzavrene

cerne světl I

strmé

otev ené vtočené/
wtočené

nestandardní

"zajećí nebo kočičí"

nestandardní bez
zadní

končetiny

t7

16 X správně zarihlené
nev1irazně

zarihlené/ strmé
za hlení

p eÚhlené

lJzké rozbíhavé

nestandardní

nestandardní
tlapy 18

t9
K uzav ené otev ené vtočené /

Wtočené nestandardní

nestandardní bez

chody 2D í
pravidelné,
prostorné, valir4i
pohyb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin1i nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

ose
21 vyvinuté

kryptorchid

celkov typ X
tělesná stavba
vykazuje typické
yłästnosti plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / tyzická kondice není

rubší

POVAHA 7 )
vyrovnaná,
temperamentní agresivní, bojácná

IV

ITBB Ýĺ EDą



o(

oPs

Cip: 2O3L64OOO091848

B Datum:
Místo:

Pohlaví

Barva béžová

Jméno a chovatelská stanice: WALLY BARD

cerna Genetická vyšet ení

é
@

Mops klub české republiky, z.s.
BONITACE

19.06.2022
hotel Svornost, praha

pes fena Patelly:

Váha: ks

Datum narození 26.07.2020 číslo zápisu: 7974/2o
Otec: Csilizradványi Dodo
Matka: Tifany Bard

lo zápisu: 7351'/-1'8h7h8
ctslo zápisu: 7029h7/78

Jméno a adresa chovatele: Věra Plachá, Letiny L7, 33601 Btovice

Jméno a adresa majitele:

Telefon, Emaĺl:

ing Hana Medlínová, Rodopská 3L57/7Ż,143 oo Praha 4

crs

Pes/Fena

členové komise:

za azenfa .' '. \
oo cnotru..
l_- __. I _J ,Vrr

'1

ziĺl:ĺc, i]l lc:Lla
ext:ĺĺ- ' u p:il

neza

1.

2.

3.

r E
X I

-Áf ril

Podpis majitele psa / feny:



Jméno a chovatelská stanice: 
\,v n LLY

Chip:
tsnp

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)

I í béžová apricot st íbrná
s p íměsí
černé

nestandardní, bílé znaky

2 tiho í pruh správn tiho í pruh rozlit
ĺiho í pruh

chvběiící
nestandardní

3 cerna spravna
černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl zn. zrudní
nepatrnÝ

bíl,i1zn'

hrudní větší
rozsáhl 'znak na hrudĺ/znaky na

tlapách/iiné nestandardní znakv

srst 5 X
iemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebojako vĺna

pohIavní
v(lraz

6 x typick ne zcela typick,
v1iraz opačného
pohlaví zcela netypickri

velikost 7 X st ední mal velkÝ nestandardní

celkov
rámec

8 Y
kvadratick ,

kompaktní,
vyvážen ch proporcí

dlouh
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok' ch nebo nízk17ch

nohou/štíh l'lj ĺna k nesta nda rd n í

stavba
kostrv

9 silná X st edně sĺlná p íliš slabá

osvalení 10 A vri borné velmi dobré dobré nedostačuiící
kondice tt /1 v'ŕborné velmidobré dobré nedostačuiící/těžká obezita

celkovr typ K ízhled vykazuje
typĺcké vlastnosti
plemene

vĺditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neod povídá typu požadova nému

standardem / tyzická kondice není
rlostačrliící



lt.

H

t
A
V
A

a) b) c) d) e)
celkově ! ( správně utvá ená v

poměru k tělu
p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve

tvaru jablka/jinak nestandardní
vrásky 2 vyrazné vrásnění X dostačující

vrásněnĺ slabé vrásnění

p evislá/zasahující do bra ující

nestandardní, bez vrásnění nebo
ané vrásněnínosní

vráska 3 r správná delší než nosní
h bet

p ekryivající nosní

!írky
p erušovaná

horní čelist 4 ĺ správné ší ky užší čelist krátká šĺroká
čelist nesta ndardn í/r1zká

spodní
čelist 5 v široká správně

zak ivená užší čelist více zak ĺvená tizká, rovná le ukazuje jazyk, k ĺvá spodníčelist

no5 6 r správně Vtĺštěn ,
dostatečně široklŕ

delší čeníchová
partie

nízko utvá ená
čenichová partĺe

dlouhá čen ichová partie/p ílĺš
krátk nosní h bet/u razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7

8 ^
otev ené

utvá ené de těžší

mírně zrjžené st edně z žené

krátké

uzav ené

nestandardní

maska 9 í
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity vráska/ slabá
pigmentace

nepigmentov
aná nosní

nestandardní

oko t0
ĺ správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,

viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko
barva očí tt K černohnědá hnědá světle hnědá

entu

každé oko jin' odstín, p íliš světlé,

skus, chrup t2

13

ŕ těsn p edkus
p edkus do 0,5
cm
rrjžicové

velkri p edkus nad

Q,5 cm
špičák, trvale ukazuje zuby,chybějící

nestandardní
kus skus

t4 K správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 ( správně
pigmentované sVětlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš
velké nestandardní

celkorĺ typ
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristĺcké znaky/
neodpovídá typu požadovanému

/ fyzická kondice není

ecnn vady ule

\ľ,l x LLY bA



e)
a) b) c) d)

T

Ě

t
E

s
N

A

s
T

A
V
B

A

7

z
K.

silnli a mohutnri,
dostatečné délkv slab'

bez klenutí

krátk' dlouhrkrk špatně nasazen a nesen1i v razn ĺaĺok

nestandardní
hrudník 3 správné ší ky a

hloubky málo p edhrudí zk mělk' nestandardní

h bet

bedra
záď

4

5

6

X
široká

pevnri, rovn

ravna

měkk,

mírně klenutá

dlouh'

klenutá

klenut' /
prohnutrŹ nestandardní

nestandardní

7 X správně nasazen ,

nesenli
nízko nasazen /
správně nesenr7

itá

volně nesen17

krátká

ocas nestanda rdně nesenri, zalomen

nestandardní

8 2x zatočen\i lx zatočenri
mohlnlrs

spodní linie 9 X správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k, ly
p ední

končetiny 10 r správně postavené a
zarjhlené

nev1irazně

za hlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
voln loket

nestandardní

loket

nad rstí

11

t2
13

^
s vne

správně p ĺtisknut,

rovne

dovnit Wočenri

krátké

ven vytočen

zak ivené

nestandardní

nestandardní

tlapy

drá

t4

15
x

e

uzav ené

I

strmé

otev ené Wočené/
vytočené "zaječí nebo kočĺčí"

nestandardní

zadní
končetiny

!7

16 K správně zarjhlené

ravne

nev1irazně

za hlené/ strmé
za hlení

p erihlené

,jzké rozbíhavé

nestandardní bez

nestandardní

nestandardní

ntu

tlapy 18

19
X uzav ené

tmavé

otev ené

světl

vtočené /
vytočené

entu

nestandardní

nestandardní bez

chody 20 í
pravídelné,
prostorné, valinf'

Pohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázanéf
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jinri nestandardní
pohyb

orgány u 2t vyvinuté
kryptorchid

celkov typ X
tělesná stavba
vykazuje typĺcké
vlastnosti plemene

p ijíma né chara kteristické znaky /
neodpovídá typu požadova nému

dardu / fyzická kondice není

agresivní, bojácná

vady uje obecn

POVAHA 1 Ąllvyrovnaná,

mentní
tv.

\ĹL



oPs
Mops klub české republiky, z.s.

BONITACE

B Datum

Místo:
1.9.06.2022

hotel Svornost, Praha
Pohlaví fena Patelly: O/O

Váha: kg
Barva béžová černá Genetická vyšet ení

Jméno a chovatelská stanice:

čip: 94L000025623856

WINNIE IIMAD-MOPS

Datum narození 25.O8.2020 číslozápisu: 8o8o/-2o/2o
Grof Legend paton Gold Shot

É
et(

pes

Otec:

Matka: Wiwien Mad-M ops
číslo zápisu:
číslo zápisu:

SPKP 3621
sPKP 3358

Jméno a adresa chovatele: Nagy Kornét, 93o L4 Mad 145

Jméno a adresa majitele:

Telefon, Email:

Mĺlena čermáková, 471'26 Dubnice 50

Pes/Fena za azen/a do ch :'::n., :

i,l.: z iĺ, j lc .'

Členové komise:

/-f.-,
ovfrr- 1

Li
\ ;l

neza do

1..

2.

3.

---'-

r
r
E

x

|i:,:,' Ä

Podpis majitele psa / feny:



Jm.éno a chovateIská stanice:
Chip:

[ľ,/ĺl'/ĺV t', ( }'/ĄD'YĐaJ

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)

nestandardní, bílé znaky1 X béžová apricot st íbrná
s pnmesr

cerne

nestandardní2 tiho í pruh správn1i Y r1ho í pruh rozlit1i
ho í pruh

chvběiící

nestandardní3 cerna spravna
černě-hněd,
nádech

bíl,i1zn.

hrudní větší
rozsáhlri znak na hrudi/znaky na

tlaoách/iiné nestandardní znakv

zbarvení
srsti

4
bíl' zn. zrudní
nepatrnri

otev ená hrubší hrubá nebojako vlnasrst 5 Y
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší

X typicktŕ ne zcela typick,
v1iraz opačného
pohlaví

zcela netypĺckri
pohIavní

vłraz
6

nestandardnívelikost 7 X st ední mal velk,ŕ

na mrrne

vyšších/nižších
nohou

na vysok ch nebo nízk ch
nohou/štíhl,/jĺnak nesta ndard ní

celkovr
rámec

8 X
kvadratick ',

kompaktní,
vyvážen'ich proporcí

dlouh'

X st edně silná p íliš slabá
stavba
kostrv

9 silná

nedostačuiící

^,
uŕborné velmi dobré dobréosvalení 10

nedostačuiící/těžká obezĺtakondice t! ,a\ vÝborné velmi dobré dobré
viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem / fyzická kondice není
clostačrliící

celkov' typ Y vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene



lt. a) b) c) d) e)

H

L

A
V
A

celkově 1 X správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jinak nestandardní

vrásky 2 X v'í1razné vrásnění dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestandardní, bez vrásnění nebo

p ehnané vrásnění
nosní

vráska
3 Ą správná

delší než nosní
h bet

p eką7vající nosní
dírkv

prerusovana
p evislá/zasa hující do oka/zabra ující
dtichán í/nevyvinutá

horní čelist 4 í správné ší ky užší čelist
krátká široká
čelist nestandardní/ zká

spodní
čelist

5 Y široká správně
zak ivená

užší čelist více zak ivená zká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodní čelist

nos 6 X správně Vtištěn}i,

dostatečně šĺrok
delšíčenĺchová
partie

nízko utvá ená

čenichová partĺe

v razně dlouhá čenichová partie/p ílĺš
krátk'i nosní h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7 Y otev ené mtrne zuzene st edně z žené uzavrene
pvskv I správně utvá ené deĺšĹ těžší krátké nestandardní

maska 9 í
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10
/{

správné kulaté menší kulaté mandlové chybně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 X černohnědá hnědá světle hnědá každé oko jin odstín, p íliš světlé,
ntu

skus, chrup t2 v těsn p edkus
p edkus do 0,5
cm

velk'i p edkus nad

0,5 cm
chybějící špĺčá k, trvale u kazuj e zuby,
zkŕížen'(1 skus, podkus , klešťovli skus

13 Ą knoflíkové ruztcove každé ucho iiné nestandardní

14 správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15
spravne
pismentované světlé krátké/p íliš malé

dlouhé/p íliš
velké

nestandardní

celkov typ
{

hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

viditelné hrubší vady/ nevykazuje obecně
p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondice není
dostačuiící

},l ľ,'ttľí {l y1Đ -Ya-D



Iil. b) c) d) e)

T

Ě

L

E

s
N

A

s
T

A
V
B

A

a)

I

2

Y silnri a mohutn ,

dostatečné délkv
slab,

bez klenutí

krátklŕ dlouh patně nasazen1i a nesen1i, v,razn' lalok

nestandardní

krk

hrudník 3 ĺ
správné ší ky a

hloubky málo p edhrudí zk mělk'1i nestandardní

záď

h bet

bedra

4

5
6

í pevnli, rovnli

široká
s

ln

měkk,

mírně klenutá

dlouh'1i

klenutá

klenut /
prohnutri nestandardní

nestandardní

7

I

(\ správně nasazen17,

nesenli
nízko nasazen1i/
správně nesen

voĺně nesen

krátká

nestanda rdně nesen1i, zalomen1i

a mohl

nestandardní

rlĺ ls

ocas

spodní linie 9 x správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné kr1ily

p ední
končetiny 10

správně postavené a
zarjhlené

nev1irazně

za hlené/ strmé
hlení

chyby
v postavení/
volnrT loket

nestandardní

nad

loket 11

12
13

^
s

správně p itisknut'

rovne

dovnit vtočen

krátké

ven vytočen1i nestandardní

nestandardní

tlapy

drá

14 .> uzavrene

strmé

otev ené vtočené/
vytočené "zaječí nebo kočičí"

nestandardní

15 cerne sVětleiší světlé nestandardní bez
zadní

končetiny

t7

t6 v správně zar1hlené

ravne

nev1irazně

za hlené/ strmé
za hlení

p e hlené

tjzké rozbíhavé

nestandardní

nestandardní
tlapy 18

^

uzav ené otev ené vtočené /
Wtočené nestandardní

19 x tmavé světleiší světlé nestandardní bez entu

chody zo X
pravidelné,
prostorné, valiuf'
pohyb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

DSa

21 vyvinuté
kryptorchid

celkov typ ł
tělesná stavba
vykazuje typické
ylastnostĺ plemene

p ĺjímané chara kteristické znaky /
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / tyzická kondice není

uJe o

POVAHA I ana,

ramentní agresivní, bojácná
tv.

]'v ľ^J /V ĺtr lĺ Mb>-}-/0ť:



oPs

Bt\s{'

BONITACE
Mops klub Ceské republiky, z.s.o

ś)(

Datum:
Místo:

L9.06.202,2
hotel Svornost, Praha

Pohlaví

Barva

Otec:

Matka:

X

pes

béžová

fena Patelly: O/O

Váha ks
cerna Genetická vyšet ení:

Jméno a chovatelská stanice: YUL| HELZA

Čip: 945ooooo233447L
Datum narození: 12.04.2021 číslo zápisu: 8772/ŻL

číslo zápisu: 735t/-L8/L7h8Csilizradvánĺy Dodo

číslozápisu: 7473/18h9
Jméno a adresa chovatele: Helena Kecová, Mostiště 26,338 28 Radnĺce

Jméno a adresa majitele: manž. Vanišovĺ, Jiráskova L66,332 os Šťáhlavy

Telefon, Emaiĺ:

Pes/Fena azen/a do cbov{ĺ/Ťŕ'' :1

L.. :--l

ni'i:-!lĺ. ;li!:';:

Tequila Helza

:',1.:z i li rt:.:,..:rlaLel
členové komise: 1_.

2.

3.

r
r

-xl

Podpis majitele psa / feny:



Jméno a chovatelská stanice:
Chip:

/tl:l łłu+

c
E

L

K

o
V
Ý

V
z
H

L

E

D

a) b) c) d) e)

t X béžová apricot st íbrná
s pnmesr

černé
nestandardní, bílé znaky

2 tlho ípruh správn k tiho í pruh rozlit'
tiho í pruh

chvběiící
nestandardní

3 cerna spravna
černě-hněd'
nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bil'i1 zn. zrudní
nepatrnÝ

bíl' zn.

hrudní větší
rozsáhl' znak na hrudi/znaky na

tlapách/ĺiné nestandardní znakv

srst 5 X
jemná, hladká,
měkká, krátká a

lesklá

jemná delší otev ená hrubší hrubá nebo jako vlna

pohlavní
vílraz

6 K typick ne zcela typick'i
rni raz opačného
pohlaví zcela netypĺck

velikost 7 X st ední mal velk'ŕ nestandardní

celkov'
rámec

8 {
kvadratick ,

kompaktnĹ
vyvážen ch proporcí

dlouhri
na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok1ich nebo nízk ch
nohou/štíhl'ŕ/jinak nesta ndardní

stavba
kostrv

9 silná K st edně silná p íliš slabá

osvalení 10 x l borné velmi dobré dobré nedostačuiící
kondice tl X vrŹborné velmi dobré dobré nedostačuiící/těžká obezita

celkou typ {
vzhled vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému

standardem / Ívzická kondice není

vady nevykazuje obecně



il.

H

L

A
V
A

|tl tĺ

a) b) c) d) e)
celkově 7 {

správně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
jablka/jínak nestandardní

vrásky 2 v,íJrazné vrásnění Y dostačující
vrásnění slabé vrásnění nestanda rdní, bez vrásnění nebo

ané vrásněnínosní
vráska 3 { správná delší než nosní

h bet
p ekryívající nosní
dírky

p erušovaná
p ujícído oka/zabra ující

utá
horní čelist 4 í správné ší ky užší čelist krátká šĺroká

čelist nesta nda rdní/rizká
spodní
čelist 5 X široká správně

zak ivená užší čelist více zak ivená rjzká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelist

nos 6 X správně vtištěn, ,
dostatečně širokri

delší čeníchová
partie

nízko utvá ená
čenĺchová partíe

dlouhá čenichová partie/p ílĺš
krátk' nosní h bet/rn razné poruchy
pigmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7

8
č otev ené

delš tezsĺ

mírně zrjžené st edně z( ené

krátké

uzav ené

nestandardní

maska 9 ( tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 { správné kulaté menší kulaté mandlové bně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 X černohnědá hnědá světle hnědá každéoko jin' odstín, p íliš světlé,

skus, chrup tz í těsn p edkus
p edkus do 0,5
cm

velk p edkus nad
0,5 cm

bějící špičák, trvale ukazuje zuby,
zkŕíže skus13 knoflíkové rrjžicové každé ucho iiné nestandardní

t4 K správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 í
správně
pigmentované sVětlé krátké/p ílĺš malé

dlouhé/p íliš
velké nestandardní

celkov typ
{

hlava vykazuje
typické vĺastnosti
plemene

p ijímané chara kterist|cké znaky /
neodpovídá typu požadova nému
standardem / fvzická kondice není

iteln ru va n

ileUL+



e)d)c)a) b). ilt.

T

Ě

L

E

s
N

Á

s
T

A
V
B

A

t ĺ
silnli a mohutnri,
dostatečné délky

slab'i krátkti dlouh, špatně nasazen a nesen1i, v raznti lalokkrk
2 správně klenutrŕ bez klenutí nestandardní

hrudník 3 {
správné ší ky a

hloubky málo p edhrudí tizky mělk'i nestandardní

h bet 4 X pevnri, rovn měkk, dlouh'
klenut'ŕ /
prohnutÝ nestandardní

bedra 5 Ą správná mírně klenutá klenutá dlouhá nestandardní
záď 6 X plná, široká ,jzká spáditá krátká nestandardní

7 í
správně nasazenry',

nesenrŹ
nízko nasazen17/

správně nesent7
volně nesenri nestandardně nesen , zalomenocas

8 2x zatočenri č 1x zatočenri p íliš krátk'i, aby mohl b t zatočenri
spodní !inie 9 ĺ správné vtažené b icho rozsáhlé pupeční a t íselné k' ly

p ední
končetiny

10
správně postavené a
za hlené

nevyrazne
zarihlené/ strmé
rjhlení

chyby
v postavení/
volnrT loket

nestandardní

loket t! X správně p ĺtĺsknut'ŕ dovnit Wočen ven vytočen17 nestandardní

p edloktí !2 rovne krátké zak ivené nestandardní
nadprstí 13 správné strmé měkké nestandardní

tlapy 14 ,\ uzavrene otev ené
vtočené/
wtočené "zaječí nebo kočičí"

drápv 15 Ä cerne světleiší sVětĺé nestandardní bez entu
zadní

končetiny
t6 správně zarjhlené

nevri razně
zarihlené/ strmé
za hlení

p erlhlené nestandardní

postavení 17 x spravne sudovité zké rozbíhavé nestandardní

tlapy 18 uzavrene otev ené
vtočené /
wtočené

nestandardní

drápv 19 tmavé světleĺší světlé nestandardn í bez pigmentu

chody 20 X
pravidelné,
prostorné, valiv1i

oohvb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jinri nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

psa
21 vyvinuté kryptorchid

celkou typ í
tělesná stavba

nosti plemene
e typické

Viditelné hrubŠí vadyl nevykazuje obecně
p ijíma né cha rakteristické znaky /
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / fyzická kondice není
dostačuiící

POVAHA t X t

vyrovnana,
temperanĹentní agresivní, bojácnáIV
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V
z
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t
E

D

a) b) c) d) e)
7 béžová apncot st íbrná s p íměsí

nestandardní, bílé znaky
2 tiho í pruh správn riho í pruh rozlit tlho í pruh

nestandardní
3 Y černá správná černě-hněd'

nádech nestandardní

zbarvení
srsti

4 bíl zn. zrudní
n

bíl 'zn.
hrudní

rozsáhl' znak na hru di/znaky na
ndardní zna

srst 5 Y
mná, ladká,

měkká, krátká a mná delší otev ená hrubší hrubá nebo jako vlna
pohlavní

6 Y ckÝ ne zcela typick, opačného
hvelikost 7 st ední

neĘpĺck,
ma

nestandardnĺ
celkov
rámec 8 X

Žen'ich proporcí

kvadratickli,
kompaktní, dlouh

na mírně
vyšších/nižších
nohou

na vysok'ich nebo nízk ch
nohou/štíhl'ŕ/jínak nestandardní

stavba
9 na Y st edně silná

osvalení 10
p íliš slabá

lmĺdobré dobrékondice lt rne velmi dobré dobré nedostaču obezĺta

celkovr typ
vzhled vykazuje

plemene
vlastnosti p ĺjímané charakteristické znaky/

neodpovídá typu požadovanému
standardem / tyzická kondice není

nevykaru e



. ll,

H

L

A
V
A

a) b) c) d) e)
celkově t

ŕ
spráVně utvá ená v
poměru k tělu

p íliš velká p íliš malá klenuté (vypouké) čelo nebo temeno/ve
tvaru jablka/jina k nestandardní

vrásky 2 X v razné vrásnění dostačující
vrasnent slabé vrásnění nestandardn í, bez vrásněnínebo

eh vrásnění
hujícído oka/zabra ující

nutá

nosní
vráska 3 Y správná delší než nosní

h bet
p eknivající nosní
dírky p erušovaná

horní čelist 4 X správné ší ky užší če|ist krátká široká
čelist nesta ndardní/rizká

spodní
čelist 5 v široká správně

zak ivená užší čelist více zak ĺvená l1zká, rovná trvale ukazuje jazyk, k ivá spodníčelist

nos 6 v správně Vtištěn'ŕ,
dostatečně širok

delší čenĺchová
partie

nízko utvá ená
čenichová partie

zně dlouhá čenichová partie/p íliš
krátkri nosní h bet/rnirazné poruchy
pĺgmentu/rozštěp nosu

nosní dírky 7

8

v otev ené

rávně utvá ené

mírně zrjžené

těžší

st edně z źené

krátké

uzav ené

nestandardní

maska 9
tmavá, správně
ohraničená

p esahující,
neohraničená

pigmentace

st ední intenzity

nepigmentov
aná nosní
vráska/ slabá
pigmentace

nestandardní

oko 10 Y správné kulaté menší kulaté mandlové ně utvá ené entropium, ektropium,
viditelné bělmo, p íliš vystouplé oko

barva očí 11 7 černohnědá hnědá světle hnědá
ru entu

každéoko jinri odstín, p íliš světlé,

skus, chrup t2

13
ł těsn p edkus

p edkus do 0,5

ruzrcove
cm

velk'i p edkus nad
0,5 cm

k, trvale ukazuje zuby,chybějící špíčá

kus skus
nestandardní

!4 X správně nasazené vysoko nasazené nízko nasazené nestandardníucho

15 X správně

E'gmentované
světlé krátké/p ílĺš malé

dlouhé/p íliš
velké nestandardní

celkov' typ (
hlava vykazuje
typické vlastnosti
plemene

p ijímané charakteristické znaky/
neodpovídá typu požadovanému
standardem / fyzická kondĺce není

o
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. 1il.. a) b) c) d) e)
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Ě

t
E

s
N
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s
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A
V
B

A

I

2

v silnri a mohutny, -
dostatečné délkv slabr

bez klenutí

krátkt dlouh'krk patně nasazenri a nesen , rłiraznri lalok

nestandardní
hrudník 3 r ší ky a

hlou málo p edhrudí ,izk mělkti nestandardní
h bet

bedra
záď

4

5

6

x
a široká

pevn , rovn

vna

měkk'

mírně klenutá

dlouh'

klenutá

klenutr /
prohnutÝ nestandardní

nestandardní

7

8
X správně nasazenrf',

nqsen\i
nízko nasazen1i/
správně nesenÝ volně nesen17

krátká

ocas
nestandardně nesen , zalomen

a mohl zatoče

nestandardní

ts
spodní linie 9 Y správné vtažené b ĺcho rozsáhlé pupeční a t íselné k' ly

p ední
končetiny 10 v

správně postavené a
zarjhlené

nev1irazně

za hlené/ strmé
hlení

chyby
v postaven/

volnrŹ loket
nestandardní

loket

rstí

tt
!2
13

X
vne

správně p itisknutr

rovné

dovnit Wočenri

strmé
krátké

ven vytočen1i

zak ivené

nestandardní

nestandardní

tlapy

drá

t4

15

X uzav ené otev ené vtočené/
yytočené "zaječí nebo kočičí"

nestandardní

nt

zadní
končetiny !6

t7

Y správně zar]hlené
nev razně
za hlené/ strmé
za hlení

p erihlené

zké rozbíhavé

nestandardní bez

nestandardní

nestandardní
tlapy

drá

18

t9

X uzav ené

ave

otev ené vtočené /
Wtočené

entu

nestandardní

nestandardní bez

chody 20

^

pravídelné,
prostorné, valir47

pohyb

vp edu vázané/
sbíhavé

vzadu vázané/
sbíhavé

oboustranně
vázané/
sbíhavé

mimochod, kulhání, jin nestandardní
pohyb

pohlavní
orgány u

psa
21 X vyvinuté

kryptorchid

celkovr typ K
tělesná stavba
vykazuje typické
vlastnosti plemene

p ijímané charakteristické znakv/
neodpovídá typu požadovanému
štandardu / fyzická kondice není

VA niteln

POVAHA T Y vyrovnaná,
temperamentní agresivní, bojácná
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