
Bonitační karta Landseer klubu ČR
Jméno psa a chovatelské stanice: lMAX Z LETOHRADSKÉHO RANČE
ldentifikace psa 9450100006168130 Číslo zápisu cMKU/1-5/893/19

Pohlaví: PES Narozen: 19.05.2019

otec: Cid pod svatou horúu Matka: Janina vom Petersllerg

Majitel Čízek Aleš, Jiráskova 398,664 61, Rajhrad

HD: B ED: 0/0 0CD:

DM: N/N Další vyšetření a údaie: MD: N/N

1. KoHoUTKoVÁ VÝŠKA: 13. FoRMÁTTIAMY 23. PočET zUBŮ
cm tí kvadratický X úplný

2" VARLATA kónický, špičatý chybí..,,........

x dvě varlata krátký přebývá

jedno varle X 14, wAR ocl chybí vyiučující.".,...,,.....,..X

bez varlat x mandlového tvlru 24.KRK

3" TYP úzkého tvaru y sva l naťý, sy me tri ck ý"typ i cký
)( wický malé, hluboko uložené krátký

netypický ,\ kulaté dlouhý

4. TYP 15. BARVA očí výrazný lalok X

Ý středně silný y tmdvě hnědó 25. HRUDN|K
slabší středně hnědá ,ť hlubaký, prostorný
příliš silný světle hnědá úzký

5. FORMÁT slroVa x mělký

{ obďelníkov,i/kratši F 16. ocNl \llcKA příliš mohutný

obdeIníkový/deIší F Ý středně hluboka uložená 26. HRBET

kráthl iehce otevřená k pevný rovný
kvadratický silně otevřená klenutý

6" KosTRA [ntropiunr X propadlý

1,1 silnó Ektropium X slabý

17. PIGMENT očtvícg víčgx kapří hřbet

slabá X' abě 27. sPoDNí LlNlE
příliš sitná jedno L / P í lehce klesojcí

7, s\rAtswo bez pigmentu

Y mohutné, pevné 18, PY§I{Y příliš vtažená

dostačující X suché zavřené 28. zAD
slabé mírně otevřené } širakó, dobře zaabtená

8. HIAVA silně otevřené plochá

dobře madelavaná, silnó 3.9. PiGMENT PYSKŮ spáditá
siiná, těžká t vyrazny přestavěná

drobná,jemná málo výrazný 29. ocAs
9, §ToP depigmentované LlP y rovny

x výrazný, typický 20. No§ ohnutý
málo vlirazný X cerny zatočený
silně výrazný nedobarvený X háčkuje

10" NASAZENí UŠí 21. §KUs zálomek X

ť vysoko x nůžkavý deformovaný ocas X

nízko nepravidelný nůžkový 30. DÉLKA ocAsu
11" vELlKosT Uší kleštový X \ k hleznúm

x středně yelké podkus X příliš ktátký
malé předkus X příliš dlouhý

velké 22, síLA zUBŮ 31. ocAs V posTOJl

12. DÉLKA TLAMY X siIné A sve5eny

.k karektni středně silné lehce r4iš nesen
krátká slabší příliš vysoko
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Bonitační karta Landseer klubu čn
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KU/LS/893i 19

Chyby vylučující z chovu:

32. ocAs V PoHYBU rg. oÉxn uRuoNícH xoručEnnt 46. STRUKTURA sRsTl

\ nesen rovne ť korektní { zavrcna, Fmna
lehce vysoko nesen kratší nadloktí lehká, částečně zviněná

příliš vysoko nesen kratší předloktí hrubá, kudrnatá

h áčkuj e 40, po§Toj pÁrurvxícH xoručlnnt 47. CERNA BARVA

přetočený X A, rovný, parqlelní .{ čistě černó

33, PoHYB užší postoj černá s hnědým nádechem

( kIus širokli postoj nahnédlá

sklon k mimochodu sbíhavá hlezna 48. BítA BARVA

mimochod kravský postoj x čistě bíIá

34. POHYB HRUDNíCH KoNČETN vybočené tlapy bíiá se žlutým nádechern

x rovný, pdralelní 4l ÚHLENÍ PÁNEVNÍCH KONČET|N nažloutlá

vybočené ven x spróvné úhlení 49, sAzE

vtočené dovnitř strmější úhleni bez sazí

pádluje příliš zaúhlené X saze ojediněle

překřižuje 42. DEIKA PANEVN|CH KoNcETlN lehce sazovi$ý

35. PoHYB PÁ§EVNíCH KONčEflN X korektní silně sazovitý

X rovný, paralelní kratší stehna 50, RozMísTĚNí ptorrru - ZBARVENí

vybcrčené ven kratší bérce ( spróvné rozmístění

úzkÝ 43. TLAPY světlé, málo ploten

překřižuje X kačičí příliš ploten , deka

sudovitý příiiš dlouhé bez ploten

36. Po§TAVE§í }iRUDNíCH KoNčETl§ rozevíene 51, CHYBY V BAfiVĚ NÉVYLUčUJíCí

{ rovne žaJ€cl

vybočené paspárky x

vtočené 44. sRsT wlučující X..,

křivé x dlouhú

37, Lot(w krátká 52, PovAHA

Y přilehlé příliš dlouhá }(- přótelskó, vyvóženú

volné 45. DRUH sRsTl příliš klidný

vybočené X temna příliš temperamentní

38. úHLENí HRUDNíCH KoNčETN drsná bojácný

x karektni úhlení příliš bojácný, X

příliš strmé úhiení a8reslVn! X

přiliš zaúhlené

Komentář, doporučení: ť.ťť.Ú-k/l.*
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Majitel psafieny
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