
PODROBNÝ POPIS JEDINCA: hodnotí sa známkou: výborný, veľmi 
dobrý, dobrý, dostatočný, diskvalifikovaný, nemožno posúdiť - podľa 
výstavného poriadku SKJ. Ak je pri hodnotení exteriéru zadaná 
známka diskvalifikovaný alebo nemožno posúdiť, alebo ak je zadaná 
výsledná známka za exteriér dostatočný, nedostatočný, nie je 
možné jedinca uznať za chovného ani v prípade, ak splní povahovú 
časť bonitácie. 

  
 

SLOVENSKÝ BEAUCERON KLUB 
BONITAČNÁ KARTA JEDINCA- ČASŤ 1 

EXTERIÉR – POPIS JEDINCA 

 

TYP: 

1. HLAVA  

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 
Lebka:  
Stop (sklon čela):  
Nosná partia:  
Paralelita:  
Uši:  
Oči- farba: 
Oči- tvar:  

2. CHRUP  

CELKOVÁ ZNÁMKA......................................................................... 

nožnicový / kliešťový 
a) kompletný  
b) chýbajúce zuby: ...................................... 
c) zdvojené zuby: ........................................ 

Meno jedinca podľa preukazu pôvodu: 

 
Číslo čipu: 
Číslo zápisu v plemennej knihe SPKP 
(importovaný jedinec musí byť preregistrovaný 
v SPKP!): 

3. HORNÁ LÍNIA   

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 
Krk:  
Kohútik:  
Chrbát:  
Bedrá:  
Kríže:  

Dátum narodenia: 
Pohlavie: pes/suka 
Farba: čierna s pálením/harlekýn 
 
Otec jedinca: 
 
Matka jedinca: 

4. DOLNÁ LÍNIA 

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 
Predhrudie:  
Hrudník:  
5. PREDNÉ KONČATINY  

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 
Zauhlenie:  
Rovnosť vpredu: 
Rovnosť z profilu:  
Chodidlá: 

ZÁKLADNÉ MIERY  
Váha:                          Výška: 
 
Šírka lebky:                Dĺžka lebky:                

Dĺžka nosa:                Dĺžka trupu:                

Obvod hrudníka:       Obvod záprstia:  

6. ZADNÉ KONČATINY  

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 
Zauhlenie: 
Rovnosť zozadu: 
Rovnosť z profilu:  
Chodidlá:  
Zdvojené pazúry: 
Panardizmus:  a) stupeň 1 (do 45°) 
                          b) stupeň 2 (do 90°) 
                          c) stupeň 3 (do 130°) 
                          d) stupeň 4 (nad 130°) 

Povinné zdravotné vyšetrenia:   

HD:                             DLK: 

Iné zdravotné vyšetrenia:  
ED:                      OCD:  
DCM:                     Iné:   
 

7. CHVOST  

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 

Chovateľ:  

8. TELESNÝ RÁMEC    

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 

Majiteľ:  

9. SRSŤ     

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................... 

Dátum a miesto bonitácie:  

10. POHYB    

CELKOVÁ ZNÁMKA......................................................................... 
VÝSLEDNÁ ZNÁMKA ZA EXTERIÉR:  
Rozhodca pre exteriér: 

VYSVETLIVKY- Výsledná známka za exteriér: Výborný- najviac 3 x známka 
veľmi dobrý, no bez horších známok; Veľmi dobrý- najviac 3x známka 
dobrý, no bez horších známok; Dobrý- najviac 1 x dostatočný, no bez 
horších známok; Dostatočný- jedinec nebude zaradený do chovu!; 
Nedostatočný- jedinec nebude zaradený do chovu! 

Bonitačná komisia:  



HODNOTENIE POVAHY JEDINCA sa hodnotí počas celého 
konania bonitácie! 

 
SLOVENSKÝ BEAUCERON KLUB 

BONITAČNÁ KARTA JEDINCA- ČASŤ 2 
POVAHA, TRIEDA CHOVNOSTI, VÝSLEDNÝ 

BONITAČNÝ KÓD 

a) Hodnotenie povahy pri predvedení, meraní, kontrole 
vytetovaného čísla alebo čipu 

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................. 

Reakcia pri predvedení exteriéru: 
Reakcia pri meraniach a kontrole čipu: 
 

b) Hodnotenie správania pri prechode medzi osobami a 
zvieratami 

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................. 

c) Hodnotenie správania pri zvukových a zrakových podnetoch 

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................. 

d) Hodnotenie samostatného správania psa 

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................. 

Reakcia na streľbu: 
Reakcia na skupinu: 
Reakcie na okolie po opustení skupiny: 
 

Meno jedinca podľa preukazu pôvodu: 

 
Číslo čipu: 
 
Číslo zápisu v plemennej knihe SPKP 
(importovaný jedinec musí byť preregistrovaný v SPKP!): 
 
Dátum narodenia: 
 
Pohlavie: pes/ suka 

e) Ochrana psovoda 

CELKOVÁ ZNÁMKA: ............................................................. 

Samostatná činnosť psa pri ochrane psovoda: 
Útlm psa po vydráždení: 
 

VYSVETLIVKY- Hodnotenie povahy v bodoch a-d: 
1- sebavedomý, živý, nebojácny, vyrovnaný, zbytočne 

neagresívny, s primeraným záujmom o okolie, dobrý vzťah ku 
psovodovi a okoliu, k cudzím osobám priateľský alebo 
nevšímavý, bez reakcie na streľbu a iné zvuky 

2- menej sebavedomý, náznaky flegmatizmu, s nízkym prahom 
dráždivosti 

3- nedôverčivý, neistý, bez sebavedomia, prehnane dráždivý 
a nervózny, mierna reakcia na streľbu a zvuky 

4- bojazlivý, úplne nevšímavý k okoliu, útočný zo strachu, 
s pasívno- obrannou reakciou na streľbu 

5- prehnane a bezdôvodne agresívny, bezdôvodne útočí, 
oneskorený alebo žiadny útlm 

Trieda chovnosti: 
 
 
Výsledný bonitačný kód: 
 

Dátum a miesto bonitácie: 
 
 
Odporúčania bonitačnej komisie: 
 
 
 
Bonitačná komisia: 

Hodnotenie povahy v bode f: 
1- okamžitá reakcia na prepad, nekompromisná a tvrdá obrana 

psovoda, bez reakcie na použitú palicu 
2- trochu zaváha, ale zakročí, zákrok a ochrana psovoda sú 

menej isté, použitie palice ho neodradí, ale má vplyv na kvalitu 
zákroku 

3- k zákroku na ochranu psovoda musí byť daný povzbudzujúci 
povel, pes zakročí, ale použitie palice má výrazný vplyv na 
kvalitu a ukončenie zákroku 

4- pes nezakročí, no neprejaví známky strachu 
5- prepadom figuranta sa dá zahnať, psovoda vôbec nebráni, je 

úplne flegmatický 

VYSVETLIVKY: 
 
Trieda chovnosti: 
A- chovný- nožnicový zhryz, plný chrup, RTG A, B, RTG 

DLK 0/0, 0/1, 1/0, 1/1, výstavné hodnotenie výborný, 
povahový kód do II.- zadáva sa u špičkových jedincov 
plne zodpovedajúcich štandardu 

B- chovný- nožnicový zhryz, plný chrup, RTG DBK A, B 
alebo C, RTG DLK 0/0, 0/1, 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 
výstavné hodnotenie výborný alebo veľmi dobrý, 
povahový kód do III.- zadáva sa u jedincov bez 
závažných chýb, ktorí môžu vykazovať malé odchýlky od 
štandardu 

C- chovný- nožnicový zhryz, plný chrup alebo môže chýbať 
1 zub z kategórie P1, RTG A, B. C, RTG DLK 0/0, 0/1, 
1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, výstavné hodnotenie V alebo VD, 
povahový kód do IV. Chovná trieda C sa zadáva 
jedincom, ktorí vykazujú 1 alebo 2 výraznejšie odchýlky 
od štandardu- no nie chyby vyraďujúce. 

 
Výsledný bonitačný kód: 
1. pozícia- druh chovnosti- označenie veľkým písmenom 
2. pozícia- kód celkového typu psa- označ. arabským 

číslom 
3. pozícia- kódy exteriérových chýb- označ. Kombináciou 

arabských čísel a písmen- kódy na bonitačnej karte, pes 
v danej pozícii bez chýb- vypisuje sa 1 x nula 

4. pozícia-kód sfarbenia- X(ČP)/ Y(H)- posledné miesto 
pred lomítkom 

pozícia kód povahy- rímske číslo 

Celkové hodnotenie povahy- výsledný kód hodnotenia v bodoch a-e: 
I. najviac 2 x známka 2, no bez známky 3 
II. najviac 1 x známka 3, no bez známok 4,5 
III. najviac 5 x známka 3, no bez známok 4,5 
IV. ak dostane aspoň raz známku 4 alebo 5 

Vyradený pre povahu, ak dostane 2 x známku 4 alebo 5 

 
VÝSLEDNÁ ZNÁMKA ZA POVAHU: 
 
 
Rozhodca pre povahu: 



ZÁKLADNÉ MIERY 

Výška_____ Váha _____ Šírka lebky _____ Dĺžka lebky _____ Dĺžka nosa _____ 

Dĺžka trupu _____ Obvod hrudníka_____ Obvod záprstia _____ 

TYP 

0 – stavba tela netypická pre plemeno 

1 – ľahký, chrtovitej stavby tela 

2 – príliš dlhý alebo kvadratický pri štandardnej výške 

3 – malý pes pod 65,0 cm a malá suka pod 61,0 cm v kohútiku 

4 – žiadaná stavba tela a mohutnosť pes 65,0-67,5 cm, suka 61,0 – 64,5 cm 

5 – žiadaný stavba tela a mohutnosť pes 67,5 – 70,0 cm suka 64,5 – 68,0 cm 

6 – prípustná stavba tela a mohutnosť pes 70,0 – 72,0 cm, suka 68,0 – 70,0 cm 

7 – prerastený, pes nad 72,0 cm, suka nad 70,0 cm 

8 – príliš ťažký, lymfatický, máloušľachtilý 

9 – monorchid, kryptorchid, disharmonická stavba tela 

EXTERIÉR 

1 HLAVA  štandard   

A- plochá, B- guľatá, C- chýba stop, D- veľmi výrazný stop, E- papuľa zaoblená, F- hrubá, G- jemná, H- pysky zovreté, I- 

pysky ovisnuté, J- ústne kútiky hrubé, K- ústne kútiky ochabnuté, L- málo pigmentované, M- temeno konvergentné, N- 

temeno divergentné, O- výrazná temenná ryha, P- výrazný nosný hrbol, R- kratší nos, S- nevýrazné líca, Š- netypická, T- 

veľká, U- malá, V- krátka, W- bez stopu, Z- veľmi výrazný stop, Ž- otvorené pysky, X- nepigmentované pysky  

2 ZUBY  štandard   

A- zažltnuté, B- poškodené, C- pokazené, D- príliš tesný zhryz, E- predkus, F- podkus, G- kliešťový zhryz, H- chýbajúce 

zuby, I- veľmi pokazené, J- veľmi poškodené 

3 OČI  štandard   

A- šikmo uložené, B- priečne uložené, C - veľmi okrúhle, D – svetlejšie, E- málo otvorené, F- svetlé, G- netypické, H- 

nepokojný výraz, I – entropium, J- ektropium 

4 UŠI  štandard   

A- mäkké, B- zle stavané, C- zle nasadené, D- stočené, E- veľmi dlhé, F- netypické, G- svetlé, H- úplne zle stavané, I- zle 

formované, J- neštandardné 

5 TRUP  štandard   

A- chrbát veľmi dlhý, B- chrbát veľmi krátky, C- mäkký chrbát, D- kaprí chrbát, E- klenutú bedrá, F- prestavaný zadok, G- 

veľmi sklonený zadok, H- krk tenký, I- krk hrubý, J- plece strmé, K- plece šikmé, L- užší hrudník, M- plytší hrudník, N- 

slabé predhrudie, O- chýbajúca substancia, P- dýchavičný, R- hrudník veľmi oválny, S- hrudník málo plytký, Š- zle stavaný, 

T- trup veľmi krátky, V- trup chrtovitý, W- nedostatočná substancia, Z- kryptorchid, Ž- monorchid, X- atrofIa svalstva 

6 LABY  štandard   

A- nekompaktné, B- vankúšiky jemné, C- nedostatočne elastické vankúšiky, D- mäkší nášľap, E- deformované, F- 

vankúšiky roztiahnuté, G- abnormálne stavané, H- zajačie 

7 PASPÁRY  štandard   

A- príliš vysoko umiestnené, B- dva zrastené kýpte prstov, C- dvojité na predných končatinách, D- prázdny paspár Ľ – P, E- 

bez paspárov, F- jednoduchý, G- trojitý 

8 CHVOST  štandard   

A- krátky, B- rovný, C- stočený nad chrbát, D- kravský, E- krúžkuje, F- so stranovými odchýlkami, G- kupírovaná, H- 

chýbajúci, I- príliš krátky nesiaha k päte 

9 SRSŤ štandard   

A- na hlave dlhšia, B- príliš dlhá strapcovitá na zadku, C- zvlnená, D-svetlá podsada, E- presvitajúca podsada, F- slabá 

podsada, G- málo osrstený chvost, H- otvorená srsť, CH- kratšia srsť, I- veľmi zarastená hlava, J- na tele dlhá, K- krátka 

krtkovitá, L- chýba dlhšia na zadnej strane nôh, M- veľmi skučeravená, N- jemnej štruktúry, O- podsada presahujúca 

pesíky, P- chýbajúca podsada 

10 CHÔDZA POHYB štandard   

A – predkladané zadné laby pre predné, B – krátky klus, C – udiera labami, D – zakopáva o zemn, E – mimochod, F – úzky 

viazaný chod, G – vybočené lakte, H – vbočené lakte, CH – zbiehavé päty, I – nedá sa predviesť, J - vadný 

11 HRUDNÉ KONČATINY štandard   

A – zbiehavé, B – rozbiehavé, C – vybočené lakte, D – vbočené lakte, E – mäkké spinky, F – nerovné, G – strmé uhlenie, H 

– neštandardný postoj alebo tvar 

12 BEDROVÉ KONČATINY štandard   

A – zbiehavé päty, B – strmé uhlenie, C – preuhlené, D – krátka holeň, E – vybočené viac ako 90 stupňov, F – neštandardný 

postoj alebo tvar, G – vybočené viac ako 130 stupňov 

13 FARBA X čierna s pálením Y harlekýn štandard  

A- nevýrazná čierna, B- nevýrazné znaky, F- veľmi rozšírené znaky, G- viditeľný biely znak na hrudi, H- sivá farba 

vyblednutá, CH- sivá farba veľmi rozšírená, I- začadené znaky , J- biele škvrny na hrudi, K- znaky neštandardne 

umiestnené, L- priveľmi roztiahnuté, M- vyšedivelá čierna farba, N- prelínanie čiernej a sivej, O- celá hlava sivá, P- málo 

pigmentu v sfarbení, R- vrodené lysé miesta, S- neštandardná 
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