
1.TYP A FORMÁT 
- správný dle standardu 
A) jemnější 

B) hrubší 

C) delší 

D) kratší 

 

2. CHRUP 
-úplný 
- chybějící P1 a M3 
A) chybějící P2  M2 

B) chybějící P3   P4 

vyřazující vady 
C) chybějící I   C 

 

3. SKUS 
- nůžkový - těsný - volný 
A) nůžkový-stř.řezáky v kleštích 

B) nůžkový-stř.řezáky v předkusu 

C) klešťový 

D) klešťový-stř.řezáky v předkusu 

E) nepravidelný 

vyřazující vady 
F) předkus 

G) podkus 

 

4. VARLATA 
- obě plně sestouplá 
vyřazující vady 
A) jednostranný kryptorchid 

B) oboustranný kryptorchid 

C) zakrnělá 

 

5. MOZKOVNA 
- typická dle standardu 
A) úzká 

B) příliš široká 

C) příliš kulaté čelo 

D) nevýrazný stop 

E) příliš výrazný stop 

 

6. ČENICH 
- dle standardu 
A) dlouhý čenich 

B) krátký čenich 

C) úzké čelisti 

 

7. NOS 
- černý 
- hnědý 
A) částečně depigmentovaný 

vyřazující vady 
B) úplná depigmentace 

 

8. UCHO 
- typické dle standardu 
A) dlouhé 

B) krátké 

C) nízko nasazené 

D) vztyčené 

E) růžičkovité 

 

9. OČI - barva 
- tmavé 
A) středně tmavé 

B) světlé 

C) žluté 

             - tvar 
- mandlové 
D) kulaté 

E) vypouklé 

F) úzké 

G) hluboko posazené 

          - velikost 
- velké 
H) malé 

I) částečná depigmentace očních      

    víček 

vyřazující vady 
J) úplná depigmentace jednoho nebo 

    obou očních víček 

K) ektropium 

L) entropium 

 

10. KRK 
- dle standardu 
A) krátký 

B) nízko nesený 

 

11 HRUDNÍK 
- hluboký, prostorný 
A) mělký 

B) příliš hluboký 

C) sudovitý 

D) plochý 

předhrudí 
-správně vyvinuté předhrudí 
E) nedostatečně vyvinuté předhrudí 

F) příliš vyvinuté předhrudí 

 

12 HŘBET 
- pevný, rovný 
A) klenutý 

B) pronesený 

C) zaškrcený za kohoutkem 

D) dlouhý 

E) krátký 

 

13 BEDRA 
- mírně klenutá 
A) příliš klenutá 

B) dlouhá 

C) krátká 

 

14 ZÁĎ 
- viditelně skloněná 
A) silně spáditá 

B) rovná 

C) přestavěná 

D) dlouhá 

E) krátká 

 

15 BŘICHO 
- vtažené 
A) příliš vtažené 

B) volné 

 

16 OCAS 
- správného tvaru 
A) rovný 

B) příliš zatočený 

C) zálomek 

- správné délky 
C) krátký 

- správně nasazen 
D) nízko nasazen 

- správně nesen 
E) nízko nesen 

 

17 HRUDNÍ KONČETINY 
- postoj standardní 
A) úzký 

B) široký 

C) volné lokty 

D) vybočené lokty 

E) vbočené lokty 

F) měkká záprstí 

G) vtočené tlapky 

H) vytočené tlapky 

I) kočičí tlapky 

J) příliš dlouhé tlapky 

K) otevřené tlapky 

 
- úhlení standardní 
L) strmé 

 

18. PÁNEVNÍ KONČETINY 
- postoj standardní 
A) úzký 

B) široký 

C) sevřená hlezna 

D) otevřená hlezna 

E) měkká zanártí 

F) vytočené tlapky 

G) vtočené tlapky 

H) kočičí tlapky 

I) příliš dlouhé tlapky 

 

- úhlení standardní 
J) strmé 

K) přeúhlené 

 

19. POHYB 
- standardní 
A) málo prostorný vpředu 

B) málo prostorný vzadu 

C) vázaný 

D) vysoký akcent 

E) pádlování 

F) trvalý mimochod 

G) úzký vzadu 

H) široký vzadu 

I)  sbíhavý vpředu 

J)  sbíhavý vzadu 

 

20. SRST 
- měkká, hladká 
- měkká, zvlněná 
- měkká, zvlněná s prameny 
A) tvrdší 

B) kudrnatá 

C) řídká 

D) krátká pod 12 cm 

E) upravovaná srst 

F) lámavá srst 

G) vatovitá srst 

H) bonitace odložena 

krátká pod 10 cm 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


