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Nízké riziko

Mírné riziko

St ední riziko

Vážné riziko

Velmi vážné riziko

Tvá
Minimální vrstva tuku. Prominující
kostní struktury.
Hlava & krk
Z etelné odd lení hlavy a ramen.
Volný zátylek.
Bez tukového krytí zátylku.
Hrudní kost
Prominující. Lze snadno nahmatat.
Minimální pektorální tuk.
Lopatka
Prominující. Velmi snadno
hmatatelná.
Žebra
Prominující. Lze snadno nahmatat.
B icho
Volná abdominální k že. Obsah
b icha lze snadno nahmatat.
Ko en ocasu
Prominující kostní struktury. Snadno
hmatatelné. Minimální vrstva tuku.
Tvar z boku
P irozen vykasané b icho.
Tvar shora
P ipomíná p esýpací hodiny.

Tvá
Tenká vrstva tuku. Viditelné kostní
struktury.
Hlava & krk
Jasné odd lení hlavy a ramen.
Volný zátylek.
Mírné tukové krytí zátylku.
Hrudní kost
Deﬁnovatelná, lehce vystupuje.
Snadno hmatatelná. Mírná až
st ední vrstva pektorálního tuku.
Lopatka
Deﬁnovatelná, lehce vystupuje.
Lze snadno nahmatat.
Žebra
Nevystupují. Snadno hmatatelná.
B icho
Volná abdominální k že s minimální
vrstvou tuku. Snadno hmatatelný
obsah b icha.
Ko en ocasu
Lehce až minimáln vystupující
kostní struktury. Hmatatelný. Malá
vrstva tuku.
Tvar z boku
Bez vykasání b icha.
Tvar shora
Viditelný bederní pás ve tvaru
p esýpacích hodin.

Tvá
Mírná až st ední tuková vrstva.
Deﬁnovatelné až mírné kostní
struktury.
Hlava & krk
Z etelné až mírné odd lení hlavy
a ramen.
Volný až t sný zátylek.
Tenká až st ední vrstva tuku
na zátylku.
Hrudní kost
Minimáln vystupující. Hmatatelná.
St ední vrstva pektorálního tuku.
Lopatka
Mírn vystupuje. Lze nahmatat.
Žebra
Nevystupují. Hmatatelná.
B icho
Viditelná k že se st ední vrstvou tuku.
Snadno hmatatelný obsah b icha.
Ko en ocasu
Minimáln vystupující kostní
struktury.
Hmatatelný.
Mírná až st ední vrstva tuku.
Tvar z boku
Mírné vyklenutí b icha.
Tvar shora
Viditelný bederní pas.

Tvá
St ední vrstva tuku.
Mírné až minimální kostní struktury.
Hlava & krk
Minimální odd lení hlavy a ramen.
Zátylek není volný. St ední vrstva
tuku na zátylku.
Hrudní kost
Málo deﬁnovatelná. Obtížn
hmatatelná. Silný pektorální tuk.
Lopatka
Minimáln nebo v bec nevystupuje.
Lze nahmatat.
Žebra
Nevystupují. Lze obtížn nahmatat.
B icho
Silný tukový polštá . Obtížn
hmatatelný obsah b icha.
Ko en ocasu
Obtížn deﬁnovatelné kostní
struktury. Obtížn hmatatelné.
St ední až silná vrstva tuku.
Tvar z boku
St ední b išní vyklenutí.
Tvar shora
Rozší ená zá .

Tvá
Silná tuková vrstva. Minimální až
žádné kostní struktury.
Hlava & krk
Slabé nebo žádné odd lení hlavy
a ramen. T sný zátylek. Zátylek
s velmi silnou vrstvou tuku.
Hrudní kost
Nevystupuje.
Extrémn obtížn hmatatelná.
Extrémn silný pektorální tuk.
Lopatka
Nevystupuje.
Lze obtížn nahmatat.
Žebra
Nevystupují. Extrémn obtížná nebo
nemožná palpace.
B icho
Velmi velký tukový polštá ;
nez etelný od b icha. Nemožné
nahmatat b išní obsah.
Ko en ocasu
Kostní struktury nevystupují.
Lze velmi obtížn nahmatat.
Velmi silná tuková vrstva.
Tvar z boku
Výrazné b išní vyklenutí.
Tvar shora
Výrazn rozší ená zá .
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Extrémní riziko
Tvá
Velmi silná tuková vrstva.
Bez kostních struktur.
Hlava & krk
Bez odd lení hlavy a ramen.
Nez etelný zátylek.
Na zátylku velmi silná vrstva tuku.
Hrudní kost
Nevystupuje. Nelze nahmatat.
Extrémní vrstva pektorálního tuku.
Lopatka
Nevystupuje.
Nelze nahmatat.
Žebra
Nevystupují.
Nelze nahmatat.
B icho
Extrémn velký tukový polštá ;
nez eteln odd lený od b icha.
Nemožné nahmatat obsah b icha.
Ko en ocasu
Kostní struktury nevystupují.
Lze extrémn obtížn nahmatat.
Extrémn silná vrstva tuku.
Tvar z boku
Velmi vážné p
prov šení b icha.
Tvar shora
Extrémn rozší ená zá .
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