
BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ
kat.č. Jméno psa včetně chovatelské stanice

číslo zápisu:

datum narození: pohlaví: barva:

tetovací číslo/číslo čipu: DLK: DKK:

výstavní ocenění: zkoušky:

otec: č.zápisu: barva: DKK:

matka: č.zápisu: barva: DKK:

Chovatel: Majitel:

Adresa majitele:

Telefon: e-mail:

CELKOVÝ VZHLED
Psi Feny Míry:

1  63,0 - 64,5 58,0 - 60,5 Výška psa: cm

2 65,0 - 70,0 61,0 - 65,0 Délka těla: cm

3 70,5 - 73,0 65,5 - 68,0 Hloubka hrudníku: cm

4  63,0 - 64,5 58,0 - 60,5 Šířka hrudníku: cm

5 65,0 - 70,0 61,0 - 65,0 Šířka hlavy: cm

6 70,5 - 73,0 65,5 - 68,0 Délka hlavy: cm

7  63,0 - 64,5 58,0 - 60,5 Délka čenichu: cm

8 65,0 - 70,0 61,0 - 65,0 Obvod hrudníku: cm
9 70,5 - 73,0 65,5 - 68,0 Obvod zápěstí: cm

VÝSLEDEK POVAHOVÉHO TESTU

S

N

CELKOVÉ HODNOCENÍ BONITACE

Datum a místo konání:

Bonitační kód:

Omezení chovnosti:

Výsledek bonitace:* CHOVNÝ CHOVNÝ S OMEZENÍM NECHOVNÝ
Doplňující informace:

Bonitační komise: podpisy:

Razítko HW klubu ČR, o.s.

Poznámka: * - nehodící škrtněte

NEZAŘAZEN

 - lehčí, jemnější

 - požadovaná síla, mohutnost a 
ušlechtilost

 - těžší, méně ušlechtilý

pes se standardní povahouSPLNIL

NESPLNIL nestandardní povaha

Hovawart klub ČR, o.s.



Jméno :

BARVA UCHO PÁNEVNÍ KONČETINY

1a ČERNÁ  Es volně přiléhající, zavěšené trojúhel- Ms silné, při pohledu ze zadu kolmé

níkového tvaru, vysoko a poměrně k zemi, dobře zaúhlené. Stehna

2a ČERNÁ SE ZNAKY daleko od sebe nasazené. Dosahují velmi dobře osvalená, hlezenní 

2b  - znaky tmavě plavé ke koutkům tlamy. kloub silný, poměrně nízko položený

2c  - znaky světle plavé E1  - nízko nasazené M1 ze strany - strmé

2d  - slabě vyjádřené znaky: E2  - příliš vysoko nasazené M2 ze strany - přeúhlené

E3  - menší M3 postoj ze zadu - kravský

E4  - špatně nesené       L      P M4 postoj ze zadu - sudovitý

3a PLAVÁ KRK M5 postoj ze zadu - rozevřený

3b  - tmavší plavá barva Fs silný, střední délky, bez volné kůže M6 postoj ze zadu - rozbíhavý

3c  - světlejší plavá barva pod krkem M7 postoj ze zadu - široký

3d  - příliš mnoho zesvětlení F1  - volnější kůže pod krkem M8 postoj ze zadu - úzký

3e  - málo zesvětlení F2  - kratší OCAS

OSTATNÍ F3  - delší Ns dosahuje ke hleznům, ale ne až 

4a bílé znaky v toleranci HRUDNÍK k zemi. Podle nálady je nesen buď

4b částečně podsada jiné barvy na : Gs široký, hluboký a silný vysoko a prohnutý nad hřbetem

G1  - užší nebo svěšený směrem k zemi

4c "maska" G2  - plochý N1  - vysoko nasazený

4d "brýle" G3  - slabé předhrudí N2  - nízko nasazený

4e spojené znaky na hrudi FORMÁT N3  - háčkující

4f dvojbarevné znaky Hs délka těla 110 až 115 % výšky N4  - zatočený nad hřbetem

H1  - kratší formát N5  - delší

POPIS H2  - delší formát N6  - dosahující těsně ke hleznům

ZUBY HŘBET N7  - změny na ocase, doložené RTG

As chrup se 42 zuby, skus nůžkový Is rovný a pevný OSRSTĚNÍ

A1  - skus klešťový I1  - mírně prohnutý Os dlouhá, mírně zvlněná a těsně

A2  - skus tesný nůžkový I2  - mírně klenutý přiléhající. Podsada není příliš 

A3 Chudozubost: BEDRA vyvinutá. Srst je hustá a uzavřená

Js silná, mírně delší než záď O1  - zvlněné

A4 Zdvojení zubů: J1  - klenutá O2  - kratší srst

J2  - dlouhá O3  - otevřené 

A5 zuby malé nebo řídké J3  - krátká O4  - rovná srst

HLAVA J4  - málo osvalená PIGMENTACE NOSU

Bs nosní můstek je rovný a paralelní ZÁĎ Ps černá pigmentace

s rovinou temene hlavy. Tlama a Ks střední délky, mírně spáditá P1 slabě pigmentovaný nos

lebka jsou přibližně stejné délky. K1  - spadající P2 u plavých dočasně depigmentovaný

Silná hlava má široké, vyklenuté čelo K2  - rovná SLIZNICE

B1  - jemná K3  - delší Qs sliznice tmavě pigmentované

B2  - hrubá K4  - mírně přestavěná Q1  - slabá pigmentace sliznic

B3  - dlouhá K5  - kratší POHLAVNÍ ORGÁNY U PSA

B4  - krátká HRUDNÍ KONČETINY Rs dvě zjevně normálně vyvinutá 

B5  - úzká Ls silné, rovné a při pohledu zepředu varlata, plně sestouplá v šourku

B6  - srázné temeno i ze strany kolmé k zemi. Ramena POSOUZENÍ POHYBU

B7  - římský nos "klabonos" velmi dobře osvalená, lopatka je Ss končetiny se pohybují v přímé linii,

B8  - nerovnoběžné linie dlouhá a uložená šikmo vzad. krok je prostorný, dobrý posun 

B9  - volné pysky L1 zepředu - užší pánevních končetin

B10  - široká L2 zepředu - rozbíhavé (franc.postoj) S1  - za pohybu volné lokty

STOP L3 zepředu - sbíhavé S2  - za pohybu volná hřbetní linie

Cs dobře patrný L4 zepředu - volné lokty S3  - úzké chody hrudních končetin

C1  - příliš výrazný L5 ze strany - strmé S4  - "pádlování" hrudních končetin

C2  - téměř neznatelný L6 ze strany - měkké nadprstí S5  - úzké chody pánevních končetin

OKO L7 ze strany - strmé nadprstí S6  - "vázané" chody

Ds oválné, tmavé nebo středněhnědé L8  - rozevřená tlapka

D2  - světlejší

D3  - světlé Doplňující popis:

D4  - kulaté X1

D5  - zapadlé Vyřazující vada:

V1

Č.záp.:


