
Popisná přehlídka a povahový test Ratenice, 21.04.2013 
   

Rozhodčí exteriéru: Hana Pisarčíková 
Vedoucí komise PT: Ing. Iva Baráková 
Figurant: Ondřej Lodinský 
 
Povahový test: 
Povinné cviky: 
    1. chování psa při měření (max. 10) 
    2. chování psa v kruhu (max. 10) 
    3. odolnost proti střelbě (max. 20) 
    4. a) průchod skupinkou osob (max. 5) 
        b) kontakt s cizí osobou (max. 10) 
    5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - vylosováno: deštník, láhev s kamínky, kolečko 
    6. setkání s cizí osobou (max. 10) 
    7. přivolání do skupiny osob (max. 10) 
    8. vlohy pro aportování (max. 10) 
    Nepovinné cviky: 
    1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu 
        b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
    2. netradiční aport (kokos, smetáček, ytong) 
 
 
Ztráta z akce:  - 739 Kč 
Uplatněná sleva na PP a PT – 7x zdravotní program: 1.750 Kč 
Uplatněná sleva na DNA odběry (16x): 3.200 Kč 
 
 
 
 
 
AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
 
fena AMELIE Colors of the Wind – nar. 1.2.2011, CMKU/AUO/952/11 
červená s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), - 26.4.2012 MVDr. Marek Vondřička 
velmi dobrá 4 
o: JCh. Ch. A EXPERT New Acro, HD A 
m: CONCA D'ORO Svěží vítr, HD ? 
chov. Křížová Hana 
maj. Kratochvílová Hana, Ing., Chrášťovice 37, 386 01 Strakonice, tel. 605 709 916, e-mail: 
kratochvilovah@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, 
hlava – mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, méně 
osvalený, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin - tlapka vytáčená, hlezna krátká, kolmá, úhlení 
zadních končetin korektní, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst měkká, v línání, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, volné lokty v pohybu, tlapka za pohybu vytáčená, silně sbíhavá 
hlezna, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice v línání, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha, živá, pozorná, nervózní. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 0 – 0 – 0 – 10 – 0 – 0 = 46 bodů/ A 
Poznámka k PT: cviky č. 4, 5, 7 a 8 anulovány, psovod používal pamlsky 
  
  
  
pes BOMBASTIC BOY Allegro Assai – nar. 20.10.2011, CMKU/AUO/1148/11 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 - 9.1.2013 MVDr.Jaromír Ekr, CZ, DOV prostý 6.12.2012 (MVDr.J.Beránek), OCD 
nepostižen, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ), PL 0/0 (MVDr. Vondřička, CZ) (9.1.2013), DNA HSF4 Clear (AHT) 
JCh. CZ 
o: BOMBASTIC Amazonka, HD ? 



 2

m: JCh. Ch. DONNA Mladá Živa, HD A 
chov. Muchová Iva 
maj. Hojková Markéta, Jíno 20, 340 12 Švihov, tel. 777 878 826, e-mail: arnatko@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 56 cm, hlava typická, kratší 
čenich, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko hnědé, modrá skvrna, levé oko půl hnědé, půl modré, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, 
měkčí, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, 
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin – tlapka 
vytáčená, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin korektní, vývojová vada prstu, ocas dlouhý - 
kupírovaný, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i 
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, různá délka kroku 
vepředu a vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá, pozorná, mírně nedůvěřivá. 
Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 4 – 8 – 15 – 5 – 2 – 14 – 10 – 8 – 2 = 68 bodů. 

  
pes CARSON Medvědí tlapa – nar. 17.1.2012, CMKU/AUO/1203/12 
červený s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 - 21.1.2013 MVDr.Jiří Vomáčka, CZ, DOV prostý 6.3.2012 (MVDr. Jiří Beránek), není 
postižen luxací čéšky (patelly) (MVDr.Eva Štolcová - 21.1.2013 ), DNA HSF4 Clear (AHT) 
CAJC, BOJ 
o: ICh. Silver Dream AUSSIE'S KRAZY KRIZZY, HD A 
m: s. ICh. Thornapple PREMONITION, HD A 
chov. Janulcová Ivana 
maj. Prokešová Jana, Horní Libchava 181, 471 11 , tel. 731 188 890, e-mail: jana.prokesova@gaenergo.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 56 cm, hlava typická, 
mírně ustupující čelo, volné pysky, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, klopené u hlavy, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin – tlapka lehce vytáčená, lopatky správně uložené, 
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin – tlapka 
vytáčená, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas NBT - nekupírovaný, ½ 
délky, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, 
tlapka za pohybu vytáčená, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, 
pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Poznámka: vzhledem k věku velmi vyvinutý 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 1 = 90 bodů. 
  
 
fena CELEBRITA Srdcové eso – nar. 12.10.2010, CMKU/AUO/821/10 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD B (1/1) - 24.9.2012, MVDr.Jiří Šebek, CZ, DOV prostá 1.11.2012 (MVDr. Jiří Beránek),  
Res.CAC 
o: Ch. Shorelands SMART HOBBIT WILLIE, HD A 
m: Tanmark's ASIAN RICE ICE, HD A 
chov. Hodová Zuzana 
maj. Dvořáková Jana, Anglická 1218/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel. 607 828 770, e-mail: 
jana.agape@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 52 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, klopené 
u hlavy, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin – lehce vytáčená tlapka, 
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin méně výrazné, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez 
zálomku, srst měkčí, zvlněná, barva dle standardu, dilute skvrny na hlavě i na těle, pigmentace odpovídá barvě 
srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, sbíhavá, vázaná vzadu, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, delší, méně 
kompaktní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 16 – 5 – 10 – 13 – 10 – 9 – 4 = 87 bodů/O4 
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fena EMILLY VIOLET ze Zárybského dvora – nar. 11.1.2012, CMKU/AUO/1201/12 
červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 - 4.4.2013 MVDr.Milan Decker, CZ, ,  
dobrá 
o: JCh. CASANOVA FOR FRESH WIND des Chemins Cathares, HD A 
m: BRANDY ze Zárybského dvora, HD A 
chov. Rosický Pavel 
maj. Brožíková Lenka, Ruda-Brejl 255, 271 01 Nové Strašecí, e-mail: brozikova@email.cz 
NECHOVNÁ FENA, skus předkus < 0,3 cm  
  
 
pes JACKPOT Svěží vítr – nar. 20.10.2011, CMKU/AUO/1151/11 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 - 16.4.2013 MVDr.Jiří Vomáčka, CZ, , OCD nepostižen (MVDr. Vomáčka, CZ), PL 0/0 
(MVDr. Štolcová, CZ) (16.4.2013) 
velmi dobrý 
ZZO, ZVOP 
o: EROS of Crystal Lake, HD A 
m: AND INDIAN GIRL Svěží vítr, HD A 
chov. Šarochová Ivana 
maj. Šablij Darina Victoria, Novákova 972, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 604 787 112, e-mail: 
darka.wolfs@gmail.com 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, výška 57,5 cm, 
hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, klopené u hlavy, správného tvaru a střední 
velikosti, oko kulatější, správně uloženo, pravé oko jantarové, modrá skvrna, levé oko jantarové, modrá skvrna, 
chrup neúplný, chybějící zuby P2, P4 vlevo dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
hřbet, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
delší lopatka, končetina rovná, silná, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, 
úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva 
dle standardu, dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně pigmentované, nosní 
houba depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika měkká, sbíhavá, méně dynamická, vázaná 
vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled, 
střední velikosti a kostry, delší, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: jen na plnochrupé feny 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/ A. 
  
 
fena MELODY DREAM Puella Fera – nar. 27.9.2010, CMKU/ZReg/AUO/824/10 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 - 19.10.2011 MVDr.Jaromír Ekr, CZ, DOV prostá 15.4.2013 (MVDr.Beránek), 15.11.2010 
(MVDr.Trnková), DNA HSF4 Clear (AHT) 
dobrá 
BH, ZZO, ZVOP 
o: Ch. CHUPACHUPS del Whymper delle G.Jorasses, HD A 
m: FITI BLUE ELEGANCE, HD A 
chov. Huňková Bohumila 
maj. Dostálková Lenka, Ing., Těchonín 181, 561 66 , tel. 731 002 093, e-mail: lenka.dost@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 52 cm, hlava typická, ustupující čelo, poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin - obě tlapky lehce vytáčené, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas kupírovaný, srst střední 
textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně pigmentované, nosní 
houba depigmentována méně než 25%, velmi málo depigmentována vevnitř, pohybová mechanika měkká, 
volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá, pozorná, nervózní. Slabá reakce na 
střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 7 – 5 - 18 – 5 – 5 – 14 – 9 – 10 – 10 = 83 bodů. 
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GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
fena CIKÁDA ORFI ze Ztracené zahrady – 19.06.2011, CMKU/BOG/5461/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr / CZ) 
o: Int.Ch. Oliver Deabei, HD B 
m: Brittany ze Ztracené zahrady, HD A  
chov. Formanová Dominika, RNDr. 
maj. PhDr. Jančaříková Kateřina, Ph.D., Křižíkova 983/1, 289 22  Lysá nad Labem, tel. 723 550 524, 
jancarikova@post.cz 
Chovná fena - 60/61 cm, typická hlava dle standardu, nevýrazný stop, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorý s předhrudím dle 
standardu, hřbetní linie rovná, měkčí, bedra rovná, korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, volné lokty, strmější úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená s prolínáním šedé na límci a 
kalhotkách, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika, lehká a pružná, vpředu kříží 
tlapky, kratší vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, výstavní kondice, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 1 - 8 - 20 - 5 - 7 - 14 - 10 - 9 - 6 = 80/A (smeták, kokos, ytong) 
 
fena GAIA Rosa Bohemica – 24.04.2008, CMKU/BOG/1307/08 
HD A (MVDr. Duchek / CZ), DNA profil Genservice 218/11, V2  
o: Kid Černý Habakuk, HD A 
m: Bella Iris Rosa Bohemica, HD A  
chov. Hrubá Dana 
maj. Kracíková Alexandra, MUDr., Libín 9, 507 81  Lázně Bělohrad, tel. 777 813 981,  pumilka@seznam.cz 
Chovná fena - 58/60 cm, hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, lehký náznak římského nosu, 
ucho šířeji nasazené a nesené, špičatější, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, 
méně výrazný kohoutek, bedra klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení 
hrudník končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas správně nasazen a nesen, 
o 2 cm kratší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace méně sytá na pyskách vně, pohybová 
mechanika pružná, vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový 
vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 - 9 - 20 - 5 - 10 - 14 -10 - 9 - 9 = 96 bodů (flegmatická) 
 
 
MMAALLIINNOOIISS  
 
fena AGÁTA Buranos Lobos – 23.03.2009, CMKU/BOM/4270/09 
HD A (MVDr. Ekr / CZ), ZZO 
o: Asso Happy Arenda, HD A 
m: Denisa Polícia-Slovakia, HD A, ED 0/0  
chov. Sýkorová Kubišová Eva 
maj. Čápová Hana, Otročín 135, 364 01  Toužim, tel. 723 814 522, capova.hana@centrum.cz 
Chovná fena – 60/65 cm, hlava typická dle standardu. Ucho šířeji nasazené i nesené, dlouhé, špičaté, sklad 
na vnější hraně. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, tmavé. Krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem. Bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho volnější. Hrudní končetiny - postoj široký, tlapka vtáčená, 
otevřená, úhlení korektní. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas korektně nasazen i 
nesen, délka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná 
středně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná. Pigmentace sytá, pohyb lehký, pružný, prostorný, kříží 
tlapky vzadu. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled méně 
kompaktní a elegantní. Povaha klidná, flegmatická, reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 7 – 9 – 20 - 5/10 – 11 – 10 – 10 – 10 = 92 bodů 
 
fena AGATHA Nieder Bohemia – 08.02.2010, CMKU/BOM/4648/10 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr / CZ), JCh. CZ+SK, Ch. SK+CRO, ZOP, ZZO, ZVOP, OB-Z 
o: s.r. pE. Int.Ch. Dargo Novterpod, HD B, ED 0/0 
m: s. Int.Ch. Angela Steinerwood, HD A, ED 0/0  
chov. Niedermirtlová Radka, Ing. 
maj. Hynčicová Soňa, Želatovice 126, 751 16  , tel. 605 755 368, hyncicovas@seznam.cz 
Chovná fena – 58/60 cm, hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující. Ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé. Krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný, hřbetní linie pevná, rovná, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá a břicho dle standardu. 
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Hrudní končetiny - korektní postoj, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas 
dobře nasazen i nesen, délka standardní. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná 
méně, bez znaku, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, drobí. Typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Kostra by mohla být silnější. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: typ.  
Povahový test: 10 – 10 – 19 - 5/9 – 13 – 9 – 10 – 10 = 95/A (koště, kokos) 
 
pes AIKO Nieder Bohemia – 08.02.2010, CMKU/BOM/4643/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr / CZ), JCh. CZ, Ch. SK, ZZO, ZOP, BH, LA1 
o: s.r. pE. Int.Ch. Dargo Novterpod, HD B, ED 0/0 
m: s. Int.Ch. Angela Steinerwood, HD A, ED 0/0  
chov. Niedermirtlová Radka, Ing. 
maj. Tůmová Petra, Poděbradská 66, 289 41  Pňov-Předhradí, tel. 720 759 144, tumova_p@centrum.cz 
Chovný pes – 63/63 cm, hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující, lehký náznak římského nosu. 
Ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé. 
Krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, hřbetní linie pevná, rovná, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny - korektní postoj, úhlení strmější. Pánevní končetiny - korektní postoj, 
úhlení strmější. Ocas dobře nasazen i nesen, kratší o dva cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tön, sytý mahagon. charbonáž zvýrazněná středně, bez znaku, maska přerušená až průměrná, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu prostorná, vpředu akcent. Typ standardní, 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha 
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: typ, barva, ucho.  
Povahový test: 10 – 10 – 19 - 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O/2P,1P (koště, kokos, ytong) 
 
fena AXIS Nieder Bohemia – 08.02.2010, CMKU/BOM/4650/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr / CZ), JCh. CZ, ZZO, ZOP, BH, LA1 
o: s.r. pE. Int.Ch. Dargo Novterpod, HD B, ED 0/0 
m: s. Int.Ch. Angela Steinerwood, HD A, ED 0/0  
chov. Niedermirtlová Radka, Ing. 
maj. Tůmová Dana, Tyršova 45, 289 41  Pňov-Předhradí, tel. 731 112 545, dany.tumova@seznam.cz. 
Chovná fena – 58/60 cm, hlava typická dle standardu. Ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, hnědé. Krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra mírně klenutá za pohybu, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj korektní, úhlení strmější. Pánevní 
končetiny - postoj korektní, úhlení strmější. Ocas korektně nasazen i nesen, délka standardní. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi a zadních 
tlapkách, maska úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kříží tlapky vzadu, akcent 
vpředu. Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní, elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: typ, povaha. 
Povahový test: 7 – 8 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A (koště, kokos, ytong) 
 
fena BE HAPPY Glitch – 13.01.2010, CMKU/BOM/4592/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil / CZ), FPr1, FPr2 
o: Yannik von Bonum Bono, HD B, ED 0/0 
m: Puma de Alphaville Bohemia, HD A  
chov. Noháč Michal 
maj. Noháčová Veronika, Petroupim 47, 256 01  Benešov, tel. 721 172 614, veronika.nohacova@atlas.cz 
Chovná fena – 58/65 cm, hlava typická dle standardu, méně výrazný stop. Ucho vysoko šířeji nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, sytě 
pigmentované, tmavé. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie 
pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - 
postoj širší, úhlení strmější. Pánevní končetiny - sevřené hlezno, tlapky vytočené, úhlení korektní, delší 
stehenní kost. Ocas korektně nasazen i nesen, délka standardní. Srst kratší, uzavřená, nevýrazný teplý tón, 
prožloutlá, charbonáž zvýrazněná po celém těle, černé nohy, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, černé čelo. 
Pigmentace sytá, na drápech méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, nevyvážená. Typ standardní, 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, elegantní. 
Povaha velmi temperamentí, hravá, přátelská, reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: oko, povaha. 
Doplňující poznámky: krýt psem ideální barvy. 
Povahový test: 9 – 10 – 17 - 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 95/A (koště, kokos, ytong) 
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fena CEISY Kajexa – 12.09.2008, CMKU/BOM/4083/08 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr / CZ), VD2 
o: Int.Ch. Bruce Vědusk, HD A 
m: Axa Kajexa, HD A  
chov. Hloušková Iva 
maj. Hánová Kateřina, Na Hranici 1779, 735 41  Petřvald& Hloušková Iva, Dobřenice 132, 503 25   
Chovná fena – 56/64 cm, Hlava těžká, kratší čenichová partie, stop tvořen pouze naočnicemi, vyplněné líce. 
Ucho šířeji nasazené i nesené, špičatější, sklad na vnější hraně, velmi měkké. Oko lehce mandlové dle 
standardu, správné uloženo, sytě pigmentované, tmavé. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
předhrudí dle standardu. Hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem. Bedra rovná, korektní, záď přestavěná 
za pohybu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj široký, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj 
lehce rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas korektně nasazen i nesen, délší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska 
průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, 
hravá, přátelská, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva, temperament. 
Povahový test: 9 – 10 – 20 - 5/10 – 14 – 10 – 10 - 9 = 97 bodů 
 
pes FIGHT des Mauvais – 30.05.2011, CMKU/BOM/5966/-12/11, Pův. VDH/DMC 11/0171 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr / CZ) 
o: Orcan vom Further Moor, HD A, ED 0/0 
m: Dunja vom Haus Kugel, HD A, ED 0/0  
chov. Richter Sven 
maj. Svoboda Erik, Ing., Sadová 77, 373 82  Boršov nad Vltavou, tel. 604 294 703, esadera@volny.cz 
Chovný pes – 65/67 cm, Hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, méně vyplněné líce, volnější 
pysky. Ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, sytě 
pigmentované, tmavé. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie 
pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - 
postoj korektní, úhlení korektní, tlapka otevřená, levá vytáčená. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení 
korektní. Ocas korektně nasazen i nesen, stáčen špičkou vlevo, délka standardní. Srst správné délky, 
uzavřená, sytě žlutá, charbonáž zvýrazněná středně, bez znaku, maska průměrná. Pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled kompaktní. Povaha temperamentí, hravá, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: oko, povaha. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 - 10 = 100 bodů 
 
fena CHITA Durnitor – 03.07.2008, CMKU/BOM/4042/08 
HD A (MVDr. Ekr / CZ) 
o: Alwin Durnitor, HD A 
m: Athéna Ostrý Lagar, HD A  
chov. Helclová Martina 
maj. Kopperová Natálie, U Dálnice 224, 251 66  Senohraby, tel. 605 127 607, kopperova@seznam.cz 
Chovná fena – 57/57 cm, Hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, nevýrazný stop. Ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, 
hnědé. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, rovná. 
Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj 
korektní, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení strmější. Ocas korektně nasazen i 
nesen, délší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná středně, bez 
znaku, maska přerušená. Pigmentace sytá, ztráta na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. 
Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní. Povaha temperamentí, hravá, reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost. 
Povahový test: 8 – 9 – 19 - 5/10 – 14 – 10 – 10 - 10 = 95/A (koště, kokos, ytong) 
 
pes MAIKI SK Sion – 13.08.2011, CMKU/BOM/5967/-12/11, Pův. SPKP 3304 
DKK: HD A,ED 0/0, OCD negativní - MVDr. Milan Decker - 27.04.2013 – absolvováno po PP, čímž splnil 
podmínku a stal se chovným psem 
CAJC, VTM 
o: Defect Sweet Home, HD A 
m: Carmen SK Sion, HD A  
chov. Adamjak Ondrej 
maj. Kreidl Lukáš, Ovesná 44, 405 02  Děčín 17 - Jalůvčí, tel. 773 458 848, lukas.pipel@gmail.com 
Chovný pes pokud bude výsledek RTG DKK max.2/2 – 61/66 cm, hlava - kratší čenichová partie, čelo širší, 
stop méně výrazný, náznak římského nosu, volné pysky. Ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, delší, širší u 
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základny, sklad na vnější straně. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované. Krk 
dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie pevná, zaškrcená za 
kohoutkem. bedra rovná, záď lehce spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj korektní, úhlení 
strmější. Pánevní končetiny - postoj korektní, úhlení koretkní, delší stehenní kost. Ocas správně nasazen i 
nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tön, 
charbonáž zvýrazněná středně, maska úplná. Pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. 
Standardní typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní. Povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, oko 
Povahová test: 10 – 10 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 - 10 = 100/A (koště, kokos, ytong) 
 
fena ZYWA Cago – 01.05.2010, CMKU/BOM/5022/-10/10, Pův. SPKP 2879 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr. Čáp / CZ), VTM, VD2 
o: Cocaine Farsal, HD B 
m: Guma Cago, HD A  
chov. Cagáňová Stanislava 
maj. Gabal' Ivan, MVDr., Masarykova 752, 252 63  Roztoky, tel. 728 763 572, ivo.sigi@gmail.com 
Nechovná fena z důvodu výšky, 66/67 cm - Dlouhá hlava, náznak římského nosu, vyplněné líce. Ucho 
vysoko nasazené i nesené, dlouhé, špičaté, širší u základny. Oko lehce mandlové dle standardu, správné 
uloženo, sytě pigmentované, tmavé. Krk slabší, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní 
linie pevná, zaškrcená za kohoutkem. Bedra klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny - postoj široký, tlapka otevřená, úhlení korektní. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení 
korektní, tlapka otevřená. Ocas nasazen nízko, nesen korektně, délší o 4 cm. Srst kratší, uzavřená, méně 
vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, 
maska úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanka pružná, těžce posouditelná. Typ jemnější, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled bez elegance. Povaha temperamentí až 
neukázněná, hravá, přátelská, reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 16 - 5/8 – 15 – 10 – 10 - 10 = 94/A (ytong, kokos) 
 
  
TTEERRVVUUEERREENN  
 
pes ANDY Crazitta – nar. 20.06.2011, CMKU/BOT/5444/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Štolcová, CZ) 
Vítěz třídy 
o: s.Int.Ch. Prot Deabei, HD A, ED 0/0 
m: Int.Ch. Itta Dog Arabat, HD B (SK) 
chov. Eva Rosová 
maj. Ladislav Zástěra, Sadová 763, 463 65  Nové Město pod Smrkem, tel. 606 789 026, 
lada.zastera@seznam.cz 
Chovný pes, 63/63 cm - typická hlava dle standardu, vysoko nasazené i nesené ucho, správného tvaru, delší, 
oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný 
hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá 
dle standardu, korektní břicho, užší postoj a strmější úhlení hrudních končetin, rozbíhavý postoj a korektní 
úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, otevřenější na 
bocích, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, přerušená maska, ztráta 
pigmentace uvnitř pysků, pohybová mechanika lehká a pružná, vpředu drobí, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, vrčí při dotyku, slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz, barva 
Povahový test: 10 - 6 - 19 - 5/8 - 15 - 10 - 10 - 8 = 91 bodů 
 
 
pes JULIAN Nobby Rock – nar. 08.04.2011, CMKU/BOT/5259/11 
Výborný 2 
o: JCh. Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Ch.Adriane Nobby Rock, HD B (SK) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Markéta Kozlová, 285 09 Kácov 122, tel. 775 348 178, mara.fox@centrum.cz 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 66/65 cm - typická hlava dle standardu, ale těžší, ustupující a 
klenutější čelo, vysoko nasazené i nesené ucho, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se 
správným předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
korektní břicho, korektní postoj a úhlení hrudních končetin, korektní postoj a strmější úhlení pánevních 
končetin, ocas správně nasazen a ve statice správně nesen, v pohybu vysoké nesení, stáčen špičkou vlevo, 
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správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - stříbrné - prožloutlé, charbonáž 
zvýrazněná středně, více na hrudi, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, sytá pigmentace, pohybová 
mechanika pružná vpředu, velmi vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
hravá a přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: ucho, oko 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 0 = 89 bodů 
 
 
pes NEX Randy Dog – nar. 10.03.2011, CMKU/BOT/5222/11 
Vítěz třídy, Oblastní vítěz 
o: JCh. Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Chara Randy Dog, HD A 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Renata Tvrdá, Mutějovice 220, 270 07 Mutějovice 
držitel: Lenka Ohnesorgová, Křižatecká 146, 435 42  Janov 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 66/67 cm - typická hlava dle standardu, ale těžší v mozkovně, 
náznak římského nosu, vysoko nasazené i nesené ucho, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hluboký a 
prostorný hrudník se správným předhrudím, hřbetní linie rovná, klenutější za pohybu, dlouhá a měkčí, bedra 
rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, korektní břicho, korektní postoj a úhlení hrudních končetin, 
korektní postoj a strmější úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - prožloutlé, charbonáž zvýrazněná středně, více na hrudi, 
průměrná maska, sytá pigmentace, pohybová mechanika lehká a pružná, kratší, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá a přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: ucho 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 0 = 89 bodů 
 
 
fena XAI Deabei – nar. 21.06.2010, CMKU/BOT/4847/10 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ) 
o: Kehala Dancing in the Dark with Ambrajai, BVA 3:6 
m: P.E.s.r.Int. Ch. Delphine Erlander, HD A  
chov+maj. Ing. Beata Štýbrová, Štěpánov 48,  418 04  Lukov, tel. 608 179 966,  beata@deabei.com 
Chovná fena, 62,5/63,5 cm - typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, vysoko nasazené i nesené 
ucho, poměrné velikosti, špička ucha mírně vytáčená ven, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, mělčí a prostorný hrudník s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, 
korektní břicho, korektní postoj hrudních končetin se strmějším úhlením, korektní postoj a úhlení pánevních 
končetin, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón - mahagon, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, sytá pigmentace, pohybová 
mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, oko, povaha 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 99/A bodů 
 
 
fena ZEA Deabei – nar. 03.02.2011, CMKU/BOT/5169/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), DNA profil Genservis 364/12 
Výborná 2, ZM 
o: Dandy de la Colline des Vagabonds, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch. Ketunpolun Atu, HD A, ED 0/0 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Marie a Luboš Vargovi, Jezerní 1349/1, 430 03 Chomutov, tel. 602 481 954, vargova@vakutex.cz 
Chovná fena, 61/60 cm - typická hlava dle standardu, více vyplněné líce, mírný náznak římského nosu, vysoko 
nasazené i nesené ucho, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, korektní břicho, korektní postoj a úhlení hrudních i pánevních končetin, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý oranž, charbonáž 
zvýrazněná středně, střední dlouhý bílý znak na hrudi, přerušená maska, sytá pigmentace, pohybová 
mechanika lehká a pružná, kratší vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 



 9

výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, oko 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A bodů 
 
 
 
pes ZEPHYR UPHEN z Kovárny – nar. 29.09.2010, CMKU/BOT/4989/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ), DOV prostý (11/2010) 
Junior Champion CZ, BIS spec.výstavy, BIS Junior, BIS dorost, Vítěz spec.výstavy, CACIB, BOB, CAC, CWC 
o:  s.r.Uphen-Back de la Foret d’Olifan, HD A 
m: s.r. P.E. T.s. Int.Ch. Unique Eleanor z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Jana Novotná, 592 31  Petrovice 40, tel. 777 310 620, jana.hornas@seznam.cz 
Chovný pes, 61/58 cm - typická hlava dle standardu, vysoko nasazené i nesené ucho, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový 
se střeďáky v kleštích, korektní krk, mělčí a užší hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, korektní břicho, užší postoj 
hrudních končetin se správným úhlením, korektní postoj a úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, nevýrazný teplý tón - stříbrné, charbonáž 
zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, sytá pigmentace, pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně 
vyvinutá, kondice kostnatá, v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, oko, ucho, povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů 


