
 

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého  
 

I. Všeobecné  
 

Podkladem tohoto hodnocení exteriéru jsou plemenné znaky, uvedené ve standardu FCI  č.  254 
pro alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ABJ).  
Hodnocení se provádí zpravidla pouze jednou. Hodnocení slouží převážně poradci chovu k 
vyhodnocování výsledků chovu.  
K bonitaci může být přihlášen jedinec, pokud dosáhl minimálně 12 měsíců věku v den bonitace. 
Majitel jedince zašle přihlášku na bonitaci organizátorovi bonitace. 
Bonitaci provádí členové chovatelské komise, která je minimálně tříčlenná a jmenuje ji výbor 
klubu. Poradce chovu je vždy vedoucím chovatelské komise. Bonitaci musí být vždy přítomen 
rozhodčí pro exteriér ABJ. Bonitace se provádí zpravidla při klubových nebo speciálních klubových 
výstavách. Bonitace je zpoplatněna (viz ceník služeb). Je o ní pořizován zápis v bonitačním listě a 
do průkazu původu, kde v poznámce člen bonitační komise provede záznam data konání bonitace, 
získaného ocenění, počet bodů, a „adept chovu“, pokud byl udělen. Na základě bonitačního 
hodnocení rozhodne bonitační komise o zařazení jedince jako adepta chovu. Při tomto 
rozhodování bere bonitační komise v úvahu veškeré známé informace o daném jedinci, jeho 
sourozencích a předcích, hlavně informace o opakujících se exteriérových vadách.  Zařazení mezi 
adepty chovu není nárokové. V případě rozporu v záznamu bonitace v průkazu původu a 
bonitačním listě je rozhodujícím dokumentem bonitační list. 
Proti nezařazení mezi adepty chovu je možné podat odvolání, a to ihned po závěru bonitace. 
Podání odvolání je podmíněno složením jistiny ve výši 1000 Kč, která propadá ve prospěch klubu v 
případě, že nebude odvolání vyhověno. O odvolání rozhodnou, většinou hlasů, členové výboru 
klubu při svém nejbližším zasedání. Jeho rozhodnutí je konečné. 
Člen bonitační komise nesmí posuzovat vlastního jedince. 

 
II. Hodnocení  

 

Při hodnocení se zadávají tyto známky:  
 

Známka 4 = výborný 

Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak 
ho popisuje standard. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Musí vykazovat 
typické vlastnosti ABJ. Jedinec nemá žádné nedostatky vzhledu a ani nemá nedostatky, 
které by ovlivnily jeho pracovní použitelnost.  
 

Známka 3 = velmi dobrý  

Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene. 
Prominou se mu drobné vady, patrné pouze při pozorném posuzování. 
 
Známka 2 = dobrá  

Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má 
viditelné hrubší vady, které ovlivňují rušivě celkový vzhled jedince nebo se mohou 
projevit negativně při dlouhodobém loveckém nasazení.  
 

Známka 1 = dostat                          Známka 1 = dostatečný 

    Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má hrubé 
    vzhledové vady  a dále chyby, které ovlivňují jeho loveckou upotřebitelnost. Chyby jsou  
    okamžitě rozpoznatelné.  



       Známka 0 = nedostatečný  
     Musí být udělena jedinci, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; 
     který vykazuje chyby, které podstatně ovlivňují loveckou upotřebitelnost. Jehož chování 
     zjevně neodpovídá standardu; který vykazuje abnormality varlat; který není plnochrupý 
     s nůžkovým skusem (zde se známka lomí číslicí odpovídající tabulce hodnocení chrupu); 
     který vykazuje nedostatky barvy anebo srsti; který má na obou nebo jen na jednom oku 
     změny, které vedou k podezření na zeslabení nebo ztrátu zraku a psům hluchým. Dále 
     musí být zadána jedincům, kteří vykazují vyřazující vady uvedené ve standardu plemene, 
     tj. agresivita nebo bojácnost, slabá povaha, výška nižší než 34 cm a vyšší než 42 cm. 

      

Všechny chyby musejí být přesně popsány!  Dělení známek nebo stanovení  meziznámek 
se neprovádí!  
 
Koeficienty – známky z hodnocení exteriéru se násobí koeficientem. Takto získané body 
se sčítají a tvoří konečné hodnocení.  

 
Výsledné hodnocení:  

 

Výborný – nejméně 350 bodů a žádná známka 2  
Velmi dobrý – nejméně 320 bodů a žádná známka 1  
Dobrý – nejméně 290 bodů a žádná známka 0  
Dostatečný – nejméně 260 bodů  
Nedostatečný – pod 260 bodů  

 
III. Plemenné znaky  
 

     Všeobecný dojem 
 

o Celkový vzhled a povahové znaky  
 

Středně vysoký, silný lovecký pes, s nízkýma nohama a silnou konstitucí,  živého ušlechtilého 

zjevu, silných kostí, s pevným  osvalením  a přiléhavým osrstěním. Výraz je inteligentní a 

přátelský. Je nebojácný. 

Hodnocení se provádí podle všeobecně získaného celkového dojmu. Známka se tedy může dát 
hned při zahájení hodnocení.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 5  

 
o Výška v kohoutku 

 

Výška v kohoutku má být nejméně 34 cm a nejvýše 42 cm, ideální výška u psa je 37 – 38 cm, u  
feny 36 – 37 cm. Měří se v místě předloktí po kohoutek. 
 

 Koeficient hodnocení vzhledu: 5 
 

Hodnotí se:  
 

pro psa    pro fenu   známkou  
37 a 38 cm    36 a 37 cm    4  
36 a 39 cm   35 a 38 cm    3  
35 a 40 cm    34 a 39 cm     2  
34 a 41-42 cm   40 až 42 cm     1  
přes 42 nebo pod 34 cm přes 42 nebo pod 34 cm  0  



o Délka  
 

Délka trupu měřená od nasazení krku až po nasazení prutu má být k výšce v kohoutku v  
poměru 3:2.  
Tento poměr je hodnocen  známku 4  

 

Při výšce v kohoutku má být délka trupu: 
34 cm „ 51 cm  
35 „ „ „ 52,5 cm  
36 „ „ „ 54,0 cm  
37 „ „ „ 55,5 cm  
38 „ „ „ 57,0 cm  
39 „ „ „ 58,5 cm  
40 „ „ „ 60,0 cm  
41 „ „ „ 61,5 cm  
42 „ „ „ 63,0 cm  
 
Při odchylkách delších nebo kratších  
o 2 stupně = se hodnotí o 1 známku méně  
o 3 stupně = se hodnotí o 2 známky méně  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4                                                                              

 
o Osrstění  
 

Srst má být drsně hrubosrstá, má pokrývat celé tělo, dobře přiléhat, být velmi hustá s hustou 
podsadou, o délce zádových chlupů 3-5 cm.  
Krátká, dlouhá, vlnitá a nebo hrubosrstá srst je chybná.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 5 

                                                                              
o Barva  
 

Ideální zbarvení je tmavá jelení červeň s lehkou příměsí nebo bez příměsi černé; nebo černé 
s jasně ohraničenými znaky červenohnědého pálení na hlavě (čtyřočko = znaky nad očima tvoří 
vlastně další pár očí), na hrudi, na končetinách, na tlapkách a na spodní straně prutu. Nežádoucí 
jsou bílé znaky, nepřípustní jsou čokoládoví, myšově šedí nebo černí bez pálení.  
 
Dávají se následující známky:  
 
Známka 4  
Tmavá jelení červeň s lehkou příměsí nebo bez příměsi černé; nebo černé s jasně ohraničenými 
znaky červenohnědého pálení. Pálení musí zasahovat: mordu oboustranně až po hltan, prsa v 
celé šíři až po lokte, tlapy a přední běhy od tlapek nahoru, včetně kolene, na zadní straně po 
loket, zadní běhy od tlapek nahoru až po koleno, na vnitřní straně až po břicho, řiť, případně 
přezka a spodek prutu. Čtyřočko nad očima musí být  zřetelně ohraničeno.  
 
Známka 3  

     Jelení červeň s nebo bez příměsi černé.  
Tmavá jelení červeň se silným černým nádechem.  
Černý s červeným pálením – čtyřoko.  
 
 



 

Známka 2  
Světle červená, avšak tónovaná nebo černá se špatně ohraničeným pálením.  
 
Známka 1  
Žlutá  nebo černá s nedostatečným pálením.  
 
Známka 0  
Čokoládová, myší šeď, černá bez pálení a veškerá netypická zbarvení.  
Malé bílé znaky nebo příliš světlá podsada snižují známku za barvu o stupeň, větší bílé odznaky 
o dva stupně.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
o Chůze  
 

Lehká, pružná chůze, nikoliv cupitavá, žádné ostatní nežádoucí pohybové chyby.  

 
HLAVA  
 

o Tvar hlavy (čelo a morda)  
 

Suchá hlava s úzce přiléhavou kůží s rovným nosním hřbetem, s černým nosem a lehce 
klenutou, přiměřeně širokou mozkovnou, dělící rýha je zřetelná, s lehce zdůrazněným týlním 
hrbolem. Přechod mezi mozkovnou a čenichem je výrazný. Silná morda, lehce klínovitá nikoli 
špičatá. Poměr čenichové a lebeční části je  9:10. Chybná je příliš dolů zahnutá linie nosu 
(klabonosý), příliš dlouhá, široká, špičatá a tupá morda nebo morda se světlým nebo skvrnitým 
nosem. 
 

 Koeficient hodnocení vzhledu: 5 

 
o Chrup  
 

Žádoucí je plnochrupý chrup  s nůžkovým skusem, dále se posuzuje takto :  
 
Známka 4 = silný, úzce zavírající nůžkový skus, plnochrupý  
Známka 0/ 3 = silný klešťový nebo volný nůžkový skus  
Známka 0/2 = příliš volný nůžkový skus nebo špatně uzavírající klešťový  
Známka 0/ 1 = příliš slabý chrup  
Známka 0 = neplnochrupý, nepravidelný, předkus, podkus nebo s jinými hrubými chybami   
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 5 

 
o Oči  
 

Oko má být dobře zavřené a tmavohnědé barvy. Oční štěrbiny stojí lehce zešikmeně ke kořeni 
nosu. Okraje víček jsou černé. Pohled ostrý a chytrý. Žluté dračí oko a oko, jež má příliš 
zdůrazněný oční vak jsou chybná (otevřené víčko). 
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 3 

 
 
 



 
o Slechy (závěs)  

 

jsou zavěšené vysoko, nemají záhyby, jsou hladké a široké, svěšené, středně dlouhé (natažené 
musí dosahovat k řezákům); jejich konec je dobře zaoblený 
  

Koeficient hodnocení vzhledu: 3 

 
o Krk  
 

Svalnatý a silný, ne příliš dlouhý. Na spodku má lehce uvolněnou kůži, nikoli však vole.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 3 

 
PŘEDEK  
 

o Lopatka – uložení a pevnost  
 
Lopatky dobře přiléhají k hrudnímu koši, jsou dlouhé šikmé a silně osvalené. Volná lopatka je 

chybná.  

Koeficient hodnocení vzhledu: 4  

 
o Zaúhlení 
 

Horní část běhu je silně zaúhlena (cca 60°). Úhel lopatky méně. Úhel mezi lopatkou a ramenem 
činí 110° - 120°.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
o Běhy - postavení a síla 
 

Běhy mají být silně osvalené, silné a rovné. Ve vztahu k ostatnímu tělu se jeví krátké. Délka 
holeně činí asi 2/3 délky ramenní kosti.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 5 

 
o Tlapky - postavení a tvar 
 

Postavení má být pevné. Tlapky mají být kulaté dobře sevřené, polštářky drsné, silné drápy 
dobře probarvené, klenba prstů náležitě zaoblená. Otevřené (rozevřené), příliš dlouhé, dovnitř 
nebo ven postavené prsty a zaječí tlapka (dva dlouhé prostřední prsty) jsou chybné. 
  
Koeficient hodnocení vzhledu: 5 

 
TRUP  
 
o Hrudník  
 

Je široký a hluboký s výrazným předhrudím. Hloubka hrudníku by měla být asi polovinou 
kohoutkové výšky má sahat až po loket. Úzký, špatně klenutý hrudník je chybný.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 5 

 



o Hřbet  
 

Má být rovný, nikoli krátký, neprohnutý nahoru ani dolů (kapří nebo pronesený).  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
o Bedra  
 

Mají být silně vyvinutá, svalnatá, přitom široká a krátká.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
o Břicho  
 

Má být mírně vtaženo. Žádné prověšení.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
o Záď  
 

Nemá být příliš dlouhá a jen lehce spadající.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
o Prut  
 

Má sahat až těsně nad zem a má být dobře osrstěn. Příliš tlustý a příliš tenký, příliš dlouhý nebo 
krátký, vysoko nebo nízko nasazený nebo příliš vysoko nesený nebo zakroucený, vývrtkovitý 
nebo špatně osrstěný jsou chybné.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
ZADNÍ BĚHY  
 

o Zaúhlení běhů  
 

Při pohledu zezadu jsou rovně postavené v ose. Nesmí být strmé. Stehno je o 1/3 kratší než 
holeň.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 
o Běhy - postoj a síla  
 

Zadní běhy musejí být rovné, silně osvalené a mohou se zdát poněkud slabší než přední. Chybné 
jsou ven nebo dovnitř vytočené běhy (sudovitý nebo kravský postoj), stejně jako nedostatečně 
osvalené běhy.  
 

Koeficient hodnocení vzhledu: 4 

 

 

Schváleno konferencí klubu dne 2.2.2013 s platností od 3.2.2013. 


