
Popisná přehlídka a povahový test 
Hradec Králové, 15.04.2006 

 
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková  
 
 
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, rulík, kanystr s kamínky 
    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 
 
 

 
GROENENDAEL 
 
pes CARLOS od Dlouhé stezky 
nar. 25.10.2004, CMKU/BOG/1120/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (CZ / MVDr. Ekr) 
(s.T.s.Ch. Jack Černý Habakuk, HD A   +   s.T.s. Ch. Ysel Comme un Reve Noir, HD A) 
Chov.: Miloš Vlášek, Nový 
Maj.: Markéta Lhotecká, Gen. Kutlvašra 1984, 580 01  Havlíčkův Brod, tel. 723 236 834 
Hodnocení odloženo - nezměřen    
 
 
 
fena CENTA od Dlouhé stezky 
nar. 25.10.2004, CMKU/BOG/1126/04 
RTG DKK ? 
Výborná 1, velmi nadějná 1, nejlepší z dorostu, zk. ZOP 
(s.T.s.Ch. Jack Černý Habakuk, HD A   +   s.T.s. Ch. Ysel Comme un Reve Noir, HD A) 
Chov.: Miloš Vlášek, Nový 
Maj.: Petr Pechánek, Čelechovice 105, 273 04  Kačice, tel. 312 651 838 
Chovná po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2, 61 / 63 cm - typická hlava s 
méně výrazným stopem a náznakem římského nosu, ucho správně nasazeno a neseno, správného 
tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uložení, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, standardní krk, 
mělký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, klenutější a delší hřbetní línie, bedra, záď i 
břicho korektní, postoj a úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, volné lokty, ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá s lehkým prolínáním hnědé 
barvy za ušima, na praporcích, kalhotkách a ocase, nepravidelná ztráta pigmentace na dásních, 
pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 9 – 8  = 95 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 04.05.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr  / ČR) 
Od 04.05.2006: Chovná fena, 61/63 cm 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=carlos&gAct=detail&ID=7033
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=centa&gAct=detail&ID=7039


 

MALINOIS 
 
pes AX Kajexa 
nar. 8.2.2003, CMKU/BOM/2226/03 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr / ČR) 
ZOP, ZVV1 
(Ford z Hückelovy vily, HD A  +  Agra Tobani, HD A) 
chov. Iva Hloušková, Dobřenice 
maj. Věra Netolická, Marxova 1a, 571 01 Moravská Třebová, tel: 603 481 889,  vnetolicka@iol.cz  
Nechovný pes, 61/69 cm - hlava těžší, delší v čelní partii, s ustupujícím čelem, s náznakem římského 
nosu a v čelní partii mezioční rýha. Ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, velké a dlouhé, oko 
kulatější, správně uloženo, světlejší. Chrup neúplný - chybí I3 vlevo dole a PM4 vpravo dole, skus 
klešťový. Krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná, rovná a dlouhá, bedra rovná a korektní s mírně vystouplými pánevními kostmi. Záď 
přestavěná, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s vybočenými lokty, vtáčenou tlapkou a správným 
úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen, za pohybu 
vysoko nesen, správné délky. Srst krátká, uzavřená, chybí podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, velký bílý znak na hrudi, bílé znaky na všech tlapkách, 
maska přerušená až průměrná, ztráta pigmentu na vnější straně pysků a některé drápky bílé. 
Pohybová mechanika lehká a pružná, vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, bez elegance, 
povaha temperamentní, nepřipraven. Reakce na střelbu žádná.  
Doplňující poznámky: zcela chybějící podsada a v chrupu chybějící PM4 vpravo dole. 
 
PT: 9 – 7 – 20 – 5/8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů 
 
 
 
fena BESY Bohemia Labín 
nar. 27.4.2004, CMKU/BOM/2667/04 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
Výborná 2 
(Cartovche Bomazde, HD A + s.Ch.Andromeda Kwanah, HD A) 
chov.+maj.: Ing. Jiří Krejza, Křenek 69, 277 14 Dřísy, tel: 602 318 074, 326 971 064, 
krejza@lesprojekt.cz  
Chovná fena, 60/61 cm - typická hlava s výraznými nadočnicovými oblouky, ucho šířeji nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, špičatější. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, 
skus těsný nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým předhrudím. 
Hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní i pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, volné lokty. Ocas správně 
nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná až základní, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
 
PT: 8 – 9 – 20 – 5/7 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ax%20k&gAct=detail&ID=6280
mailto:vnetolicka@iol.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=besy%20b&gAct=detail&ID=7277
mailto:krejza@lesprojekt.cz


pes BRONCO Marko Gero 
nar. 12.5.2003, CMKU/BOM/2327/03 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Ekr / ČR) 
Výborný 1, VT, Krajský vítěz 
(Daneskjold Lupus, HD B +  Indira v. Greifenring, HD A) 
chov. Ing. Markéta Dvořáčková, Sezemice 
maj. Igor Sládek, Smrček 28, Chrast u Chrudimi, tel: 724 788 080 
Chovný pes, 60/62,5 cm - hlava těžší s delší čelní partií a vrásněním na čele, hlava je široká v lících, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně 
uloženo, světlé, chrup úplný , skus těsný nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, Hřbetní linie pevná a rovná, bedra delší, mírně klenutá. Záď a 
břicho dle standardu. Hrudní i pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně 
nasazen i nesen, delší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená až průměrná, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu žádná.  
Mimořádné přednosti: Pigment, barva, povaha. 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 9 – 10  = 99 / A / O1,1P  bodů 
 
 
 
pes BRUCE Vědusk 
nar. 2.3.2004, CMKU/BOM/2608/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Junior Champion ČR, 2x CAJC, CAC, CACIB, BOB, ZM, ZVV1 
(Falcon de Alphaville Bohemia, HD A +  Gama z Hückelovy vily, HD C) 
chov. Dušan Skula, Mělník 
maj. Ing. Radka Horáčková, Kovanická 75, 290 01 Poděbrady - Přední Lhota, tel: 606 308 897,  e-
mail: r.horackova@seznam.cz  
Chovný pes, 60/61 cm - hlava s ustupujícím čelem, náznakem římského nosu, celkově širší v lících, 
ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, 
správně uloženo, světlejší, chrup nadpočetný, oboustranně zdvojená P1 nahoře, skus těsný nůžkový. 
Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím. Hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny s vytáčenou tlapkou a správným úhlením, pánevní končetiny se širokým postojem a 
správným úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, 
výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, velký bílý znak na 
hrudi, maska přerušená  až průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. 
Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská 
a hravá. Reakce na střelbu žádná.  
Mimořádné přednosti: pigment 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 / O1,1P bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bronco&gAct=detail&ID=6464
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bruce&gAct=detail&ID=7109
mailto:r.horackova@seznam.cz


pes CARTOUCHE Marko Gero 
nar. 6.7.2004, CMKU/BOM/2764/04 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
(Falcon de Alphaville Bohemia, HD A +  Joyce v. Greifenring, HD B) 
chov. Ing. Markéta Dvořáčková 
maj. Filip Kopecký, Dukelská 65, 539 74 Přehradí, tel: 737 685 171 
Chovný pes, 63/68 cm - hlava těžší, z profilu typ NO, s delší čelní partií, římský nos, širší v lících, s 
mezioční rýhou, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, delší. Oko lehce mandlové, správně uloženo, 
světlejší, chrup úplný, skus těsný nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný se správným 
předhrudím, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce přestavěná, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, vytáčí tlapky, postoj 
pánevních končetin širší, vytočené tlapky a správné úhlení, ocas správně nasazen, v pohybu nesen 
výše, tvoří háček, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, 
charbonáž zvýrazněná méně, průměrná maska, pigmentace sytá, ztráta pigmentu na drápech. 
Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen. Obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, bez elegance, 
povaha vyrovnaná, temperamentní a přátelská. Reakce na střelbu žádná.  
Mimořádné přednosti: hrudník, barva.   
 
PT: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 / A / O1,1P bodů 
 
 
 
fena FIXI Mount McKinkey 
nar. 10.6.2004, CMKU/BOM/2737/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Výborná 1, VTM, ZOP 
(Ch.Duco od Skalických stopařů, HD A + s.r.Ch.Aclera z Vandalky, HD A) 
chov. Marcela Nováková 
maj. Daniela Hoblová, Vrchlického 735, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel: 604 643 338, e-mail: 
utulek@mkinet.cz  
Chovná fena, 56/58 cm - širší hlava s delší čelní partií a volnými koutky, ucho šířeji nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, špičatější. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník mělčí a prostorný se správným předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná. Bedra pevná a rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem a úhlením, pánevní končetiny se správným postojem a strmějším 
úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska 
průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní 
výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, přátelská a klidná. Reakce na střelbu žádná. 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=cartouche&gAct=detail&ID=7443
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=fixi&gAct=detail&ID=7345
mailto:utulek@mkinet.cz


fena KRONE de Alphaville Bohemia 
nar. 13.1.2004, CMKU/BOM/2570/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr / ČR) 
Výborná 1, VTM 
(Cartovche Bomazde, HD A + Funky de Alphaville Bohemia, HD A) 
chov+maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, 495 421 940,  e-mail: 
malinois@malinois.cz  
Chovná fena, 57/64 cm - kratší hlava s delší čelní partií a ustupujícím čelem, volné pysky a koutky, 
výrazné nadočnicové oblouky a náznak vrásnění, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup nadpočetný, zdvojená P1 
vlevo nahoře, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník mělčí a prostorný se správným předhrudím. 
Hřbetní linie pevná, dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď přestavěná, břicho 
dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se širším 
postojem, správným úhlením a vytočenými tlapkami, ocas správně nasazen, stáčen špičkou vpravo, 
kratší o 2 cm. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná méně, 
malý bílý znak na hrudi, maska průměrná až základní, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní - pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu 
žádná.  
Mimořádné přednosti: tón barvy  
 
PT:  10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 / A / O1,1P bodů 
 
 
 
pes MORGAN de Alphaville Bohemia 
nar. 26.5.2004, CMKU/BOM/2730/04 
(Yagus v.d. Duvetorre, HD A +  Targa des Loups de Genain, HD A) 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Milan Římek, Komenského nám. 135, 281 44 Zásmuky, tel: 774 216 653, 
milan.rimek@seznam.cz  
Hodnocení odloženo - nezměřen 
 
 
 
fena PRÉCIS de Alphaville Bohemia 
nar. 24.2.2005, CMKU/BOM/2921/05 
RTG DKK ? 
Velmi dobrá 
(Tiger v.d.Simmeringer Haide, HD A +  Syrah v.d.Markhoeve, HD A) 
chov.+maj.: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, 495 421 940,  e-mail: 
malinois@malinois.cz  
Chovná fena, pokud bude výsledek RTG DKK max.2/2, 61/65 cm - hlava s delší čelní partií, s 
výraznými nadočnicovými oblouky a mezioční rýhou, volné pysky i koutky, hlava celkově širší v lících, 
ucho šířeji nasazené i nesené, velké a dlouhé. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup 
nadpočetný, zdvojená P1 vlevo nahoře, skus těsný nůžkový. Krk dle standardu, hrudník mělký, úzký s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, rovná a dlouhá, bedra klenutá s vystouplými 
pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle standardu, břicho vtažené. Hrudní a pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením, volné lokty. Ocas správně nasazen, za pohybu nesen silně nad úrovní 
hřbetu, tvoří silně háček v klidu i v pohybu, delší o 2 cm. Srst kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve 
výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, černá hruď a nohy, maska téměř úplná. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ jemnější a sušší, pohlavní 
výraz správně vyjádřen. Kondice kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha 
temperamentní, neukázněná. Reakce na střelbu žádná.  
Doplňující poznámky: chovná po splnění DKK a od 25.8.2006 
 
PT: 10 – 7 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 27.05.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr  / ČR) 
Od 27.05.2006: Chovná fena, 61/65 cm 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=krone&gAct=detail&ID=6758
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fena PUMA de Alphaville Bohemia 
nar. 24.2.2005, CMKU/BOM/2923/05 
RTG DKK ? 
(Tiger v.d.Simmeringer Haide, HD A + Syrah v.d.Markhoeve, HD A) 
chov.+maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, 495 421 940,  e-mail: 
malinois@malinois.cz  
Chovná fena, pokud bude výsledek RTG DKK max.2/2, 59/66 cm - hlava s delší čelní partií, příliš 
vyplněné líce a výrazné nadočnicové oblouky, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, špičatější, širší u 
základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný se správným předhrudím. Hřbetní linie pevná, zaškrcená za 
kohoutkem, bedra delší a rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny s vybočenými lokty, vtáčenou tlapkou a strmějším úhlením, pánevní končetiny se správným 
postojem i úhlením. Ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, stáčen špičkou vlevo, delší o 2 
cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná 
více po celém těle, celočerná hruď a krk a černé nohy, maska průměrná až základní, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská. Reakce na střelbu žádná.  
Mimořádné přednosti: pigment.  
Doplňující poznámky: chovná po splnění DKK a od 25.8.2006 
 
PT:  9 – 9 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů  
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 27.05.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr  / ČR) 
Od 27.05.2006: Chovná fena, 61/65 cm 
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TERVUEREN 
 
pes BADY Těchlovice 
nar. 04.12.2003, CMKU/BOT/2796/03 
RTG DKK  0/0 - HD A  (MVDr.Ekr, ČR), PRA/C neg. 27.05.2005 
Junior Champion ČR, 2x BOB, 2x Národní vítěz 2006, CACIB, 7x CAC, 2x CAJC 
(s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A  +  Belinda Norpos, HD A) 
chov. Ing. Marcela Červená 
maj. Jiří Šafář, Družstevní 13, 789 72  Dubicko, tel. 602 378 062, jiri.safar@centrum.cz  
Hodnocení odloženo - nezměřen    
 
 
 
fena BEYONCÉ NICK Briesberi 
nar. 25.05.2004, CMKU/BOT/2873/04 
RTG DKK ? 
Výborná 1, CAJC 
(JCh. Athos Comme un Reve Noir, HD A   +  Emy Adina z Kovárny, HD A) 
chov.+maj.: Makréta Nováková 
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2, 61/61 cm. Typická hlava, 
mírně ustupující čelo, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, špička mírně 
vytočená ven. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé. Chrup úplný, skus 
nůžkový. Korektní krk, mělký hrudník, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, rovná hřbetní línie - za 
pohybu volnější, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj a úhlení hrudních končetin + volné 
lokty. Korektní postoj a strmější úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen, stáčen špičkou 
vpravo, lehce tvoří háček, správné délky. Srst bohatá, v línání, fauve výrazný teplý tón - mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více, úplná maska, sytá pigmentace. Lehká a pružná a prostorná, ale při 
pohledu zpředu a zezadu sbíhavá pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen. Kondice v línání. Celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 =  99 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 21.05.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Decker  / ČR) 
Od 21.05.2006: Chovná fena, 61/61 cm 
 
 
 
fena BIBI GRIS Bar-Bar Beskydy 
nar. 16.01.2004, CMKU/BOT/2808/04 
RTG DKK 0/0 (MVDr. Ekr, ČR), PRA/C neg. 
(Grey Glamour z Kovárny, HD B   +  Anomalia Bonna Bar-Bar Beskydy, HD A) 
chov: MVDr.Barbora Zapletalová 
maj. MVDr.Lenka Römerová, 5.května 846, 512 51 Lomnice n/Pop. 
Chovná fena, 58/59,5 cm. Typická hlava, méně výrazný stop, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, 
delší, špičaté, špička vytočená ven. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší. 
Chrup úplný, skus těsný nůžkový. Níže nasazený krk, hluboký a prostorný hrudník, předhrudí dle 
standardu, klenutější hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Měkká nadprstí + vytáčená tlapka a 
korektní úhlení hrudních končetin. Vytočené tlapky a korektní úhlení pánevních končetin, ocas 
správně nasazen, v postoji korektně nesen, za pohybu výše nesen, délka standardní. Srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - stříbrné prožloutlé, charbonáž zvýrazněná středně, 
průměrná maska, sytá pigmentace. Lehká, pružná a prostorná pohybová mechanika. Typ standardní 
a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní. Povaha 
klidná, lehce flegmatická, bez reakce na střelbu. 
 
PT:  4 – 7 – 20 – 5/7 – 14 – 10 – 10 – 10 = 87 bodů 
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fena BOO IZAR NICK Briesberi 
nar. 25.05.2004, CMKU/BOT/2874/04 
RTG DKK ? 
(JCh. Athos Comme un Reve Noir, HD A   +  Emy Adina z Kovárny, HD A) 
chov.+maj.: Makréta Nováková 
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2, 57/57 cm. Těžká hlava s 
výrazně delší čelní partií, ustupující čelo, stop tvořen pouze nadočnicemi, příliš vyplněné líce, ucho 
široko nasazené, vysoko nesené, širší v základně. Oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový. Korektní krk, mělký hrudník, s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj a 
úhlení obou párů končetin. Ocas správně nasazen, v pohybu vysoko nesen + tvoří háček, správné 
délky. Srst bohatá a uzavřená,  v línání, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná dle 
standardu, průměrná maska, sytá pigmentace. Lehká, pružná a prostorná pohybová mechanika. Typ: 
tělo standardní, hlava není v souladu s tělem, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. 
Celkový vzhled bez elegance. Povaha temperamentní, bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: výběr psa ve spolupráci s PCH (hlava) 
 
PT:  9 – 8 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 6 – 7 = 89 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 21.05.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Decker  / ČR) 
Od 21.05.2006: Chovná fena, 57/57 cm 
 
 
 
fena DEBRA DENALI z Henrisaru 
nar. 18.04.2004, CMKU/BOT/2828/04 
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr, ČR), RTG DLK 0/0 (MVDr.Ekr, ČR) 
BOB, 2x CAJC, 2x res.CAC 
(JCh. Athos Comme un Reve Noir, HD A   +   Jch. Denny Barnacký orameň, HD A) 
chov.+ maj.: Šárka Mikolášková, Antonína Macka 10, 612 00  Brno, tel. 603 306 020, 
zhenrisaru@seznam.cz  
Chovná fena na 1 zkušební vrh, 58/59 cm. Typická hlava s delší čelní partií a mírně ustupujícím 
čelem, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti. Oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus: klešťový na I2+I3 vlevo, těsný 
předkus na I1 vlevo a I1-I3 vpravo. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník, předhrudí dle standardu, 
pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj a úhlení obou párů 
končetin, kratší nadprstí a zánártí, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá 
a uzavřená, nevýrazný teplý tón - žlutohnědé, charbonáž zvýrazněná více - po celém těle, střední bílý 
znak na hrudi, téměř úplná maska, sytá pigmentace. Lehká, pružná a prostorná pohybová mechanika. 
Typ standardní, podsaditá fena, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. Celkový vzhled 
kompaktní. Povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská a klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kvalita srsti 
Doplňující poznámky: jeden zkušební vrh s ohledem na skus 
 
PT:  9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 8 = 97 bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=boo%20iz&gAct=detail&ID=8489
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=debra&gAct=detail&ID=8455
mailto:zhenrisaru@seznam.cz


fena DELPHINE Erlander 
nar. 24.2.2003, CMKU/BOT/2765-03/03 
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
Sujet Reccomandé, Champion ČR, Junior Champion ČR, Klubový Champion KCHBO, 2x CAJC, 8x 
CAC, 2x res.CAC, 4x ČKŠ, res.CACIB, 3x CACIB, 3x BOB, BIS, Klubový vítěz 2005, Vítěz speciální 
výstavy 2005, zk. ZZO, ZM, ZVV1, ZOP, CSAU, TAN Championaat Excellent Plus 
(s.r.Ch. Djaegar v.d. Lamar, HD B  +   Ch. Grimmendans Xeres, HD B) 
chov.: Rob & Barbara Dunlop, Austrálie 
maj.: Ing.Beata Štýbrová, Pražská 2, 407 53 Jiříkov, tel: 608 179 966, e-mail:  beata@deabei.com  
Chovná fena, 58/59 cm. Typická hlava, mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko 
nasazené i nesené, poměrné velikosti, špička vytočená ven. Oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus nůžkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník, 
předhrudí dle standardu, pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj a 
úhlení obou párů končetin, ocas správně nasazen a nesen, korektní délky. Srst dlouhá a bohatá, 
lehce zvlněná na bedrech a zádi, fauve výrazný teplý tón - mahagon, charbonáž zvýrazněná více, 
střední bílý znak na hrudi, bílý znak na krku a hrdle, sytá pigmentace. Lehká, pružná a prostorná 
pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. 
Celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, srst (množství) 
 
PT:  10 – 8 – 20 – 5/7 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů 
 
 
 
pes HATTRICK ATON Sixty Six 
nar. 13.3.2003, CMKU/BOT/2730/03 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr, ČR) 
Výborný 2, PT 87 bodů (Přerov 11.9.2004) 
(Aton z Halikarnassu, HD A  + Britany Sixty Six, HD B) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj.: Monika Tihelková, Pohořelice 113, 763 61 Napajedla, tel. 731 938 136, 
montihelkova@seznam.cz 
Chovný pes,  68/69 cm. Klenutější čelo, silně ochlupené čelo, náznak římského nosu, ucho šířeji 
nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, 
hlouběji uloženo, menší v poměru k hlavě, hnědé. Chrup úplný, skus těsný nůžkový. Korektní krk, 
hluboký a prostorný hrudník s korektním předhrudím, hřbetní línie rovná, za pohybu volnější. Korektní 
bedra + záď + břicho. Korektní postoj a úhlení hrudních končetin. Vytočené tlapky a korektní úhlení 
pánevních končetin. Ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, korektní délky. Srst dlouhá a 
bohatá, otevřená, fauve výrazný teplý tón - mahagon, charbonáž zvýrazněná více - po celém těle, 
průměrná maska, sytá pigmentace. Lehká a pružná, hravá pohybová mechanika. Typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Obě varlata v šourku. Kondice výstavní. Celkový vzhled 
kompaktní. Povaha temperamentní, nervózní, méně ukázněný při předvádění, bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krýt feny se souhlasem PCH (výška) 
 
PT:  10 – 5 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 0  = 84 bodů  
 
 
 
pes IAN GOLIAT Sixty Six 
nar. 29.8.2003, CMKU/BOT/2780/03 
RTG DKK – HD B (MVDr.Smatana / SK) 
CAJC 
(Kiosan´s Goliat, HD A  + Exa Týnská Hora, HD C 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. Bohuslava Hořavková, Senovážná 91/10, 460 13 Liberec, tel. 485 122 909, 
bohuslava.horavkova@tipservis.cz  
Hodnocení odloženo - nezměřen  
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pes IORIC Deabei 
nar. 30.3.2003, CMKU/BOT/2748/03 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Junior Champion, 4 x CAJC, res.CACIB, 2x res.CAC, zk. ZZO, BH, LA1, LA2 
(s.r. Sheitan du Domaine de Hutteau, HD A   +  Diva Deabei, HD A) 
chov. Ing. Beata Štýbrová 
maj. Eva a Roman Linkovi, Ing., ul. Březinova 932/41,407 53 Jiříkov, tel: 723 283 015, 
erlink@seznam.cz  
Chovný pes, 66/64 cm.  Typická hlava, méně výrazný stop, úzká hlava. Ucho vysoko nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, špička vytočená ven. Oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, hnědé až světlejší. Chrup úplný, skus těsný nůžkový. Kratší krk, hluboký a prostorný hrudník, 
předhrudí dle standardu, pevná, ale celkově spáditá hřbetní línie, rovná a korektní bedra, šikmá záď, 
korektní břicho. Vytáčené tlapky + korektní úhlení obou párů končetin, ocas správně nasazen vůči 
zádi, správně nesen, korektní délky, lehce stahován při kontaktu. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón - sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, průměrná maska. Silná ztráta 
pigmentace na pyskách. Lehká, pružná a prostorná pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha 
temperamentní, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
 
PT:  10 – 9 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů 
 
 
 
fena K´AIA DEZIRÉ Sixty Six 
nar. 17. 1. 2004, CMKU/BOT/2812/04 
RTG DKK ? 
zk. ZZO 
(Argo Vlčinec, HD B  +  Deziré Sixty Six, HD A) 
chov.: Iva Kuncmanová 
maj.: Kateřina Jirásková, Desatero 3,  509 01  Nová Paka,  tel. 604 938 382 
Chovná fena, po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2, 58,5/62 cm.  Mírně 
ustupující čelo, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii. Ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru, ale delší. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé. 
Chrup úplný, skus nůžkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník, předhrudí dle standardu, pevná 
a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Vtáčená tlapka a volné lokty + korektní úhlení 
hrudních končetin, rozbíhavý postoj a korektní úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen, ve 
statice nesen pod břichem, o 2 cm delší. Srst v línání, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi a hrdle, přerušená maska. Sytá pigmentace. 
Lehká, pružná a prostorná pohybová mechanika. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Kondice výstavní. Celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní. Povaha nedůvěřivá, nejistá, v 
útlumu, bez reakce na střelbu. 
 
PT:  5 – 3 – 20 – 5/8 – 13 – 10 – 6 – 3  = 73 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 14.05.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr  / ČR) 
Od 14.05.2006: Chovná fena, 58,5/62 cm 
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pes N´JADE GOLIAT Sixty Six 
nar. 16.9.2004, CMKU/BOT/2909/04 
RTG DKK nedodáno (vyhodnoceno 07.03.2006 HD B – MVDr.Smatana / SK) 
2x CAJC, 2x V1, VN4, VN2 
(Kiosan´s Goliat, HD A  +  Mia-Dylan v.d.Lamar, HD C) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. Jana Eliášová, Sv.Čecha 47, 466 02  Jablonec nad Nisou, tel. 604 276 937, 
cukrarnaukrtecka@centrum.cz  
Chovný po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2, 68/63 cm. Typická hlava s 
náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti. Oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůžkový. Kratší krk, mělký 
hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + 
břicho. Korektní postoj a úhlení hrudních končetin + volné lokty. Rozbíhavý postoj a vytočené tlapky 
pánevních končetin, oboustranně neodstraněné paspárky. Ocas správně nasazen a nesen, o 2 cm 
delší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý oranž, charbonáž zvýrazněná 
středně - dle standardu, průměrná až základní maska, sytá pigmentace. Lehká, pružná a prostorná 
pohybová mechanika, akcent vpředu. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Obě varlata v šourku. Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha 
temperamentní, nervózní, nedůvěřivá, lekavá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ a výraz 
Doplňující poznámky: krýt feny se souhlasem PCH (výška) 
 
PT:  9 – 6 – 20 – 5/7 – 13 – 9 – 10 – 10 = 89 bodů 
 
Chovnost splněna doložením  RTG DKK ze dne 07.08.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Decker / CZ) 
Od 07.08.2006: Chovný pes, 68/63 cm 
 
 
 
fena NATHALIA MIA Sixty Six 
nar. 16.9.2004, CMKU/BOT/2915/04 
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Jahoda, ČR) 
CAJC, CAC 
(Kiosan´s Goliat, HD A   +  Mia-Dylan v.d.Lamar, HD C) 
chov.: Iva Kuncmanová 
maj.: Monika Tihelková, U Kostelíka 113,  Pohořelice, 763 61 Napajedla, tel. 731 938 136 
montihelkova@seznam.cz  & Iva Kuncmanová 
Chovná fena, 61/60 cm. Typická hlava, mírně ustupující čelo, římský nos, ucho šířeji nasazené, 
vysoko nesené, špičaté.. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované. 
Chrup neúplný - chybí I3 vlevo dole - doloženo veter.zprávou+rtg, skus nůžkový. Korektní krk, hluboký 
hrudník, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní línie, bedra mírně klenutá za 
pohybu, korektní záď + břicho. Korektní postoj a úhlení obou párů končetin, ocas nízko nasazen, 
správně nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, 
charbonáž zvýrazněná méně, průměrná maska, sytá pigmentace. Lehká a pružná pohybová 
mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. Celkový 
vzhled kompaktní a elegantní. Povaha klidná, nedůvěřivá, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ 
 
PT:  7 – 7 – 20 – 5/9 – 12 – 10 – 2 – 7 = 79 bodů 
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fena UYË VILWARIN des Étangs Sauvages 
nar. 30.12.2003, CMKU/BOT/2903-04/03, LOF 1 B.B.T 049505 
RTG DKK 0/0 (MVDr. Ekr, ČR) 
Výborná 1, CAC, res.CAC, res.CACIB, zk. CSAU, TAN 
(s.r. Ch. Roswell des Étangs Sauvages, HD A   +   Suprise, HD ?) 
chov.: Serge & Magali Gillet, Francie 
maj.: Pavla Husáková, Bavorovská 100,  389 01  Vodňany, tel. 607 569 987, wessna@centrum.cz 
Chovná fena, 58/59 cm. Typická hlava s náznakem římského noésu a ridgem na nose, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
tmavé. Chrup úplný, skus nůžkový. Kratší krk, hluboký a prostorný hrudník, předhrudí dle standardu, 
pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď, volnější břicho. Korektní postoj a úhlení hrudních 
končetin, korektní postoj a strmější úhlení pánevních končetin, kratší nadprstí a zánártí, ocas správně 
nasazen a nesen, o 2 cm kratší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - stříbrné 
prožloutlé, charbonáž zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, sytá 
pigmentace. Lehká a pružná, ale vzadu krátká pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, výživná. Celkový vzhled kompaktní. Povaha 
klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigmentace 
 

PT: 10 – 8 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů 
 
 
 

pes VAQUERO VISION z Kovárny 
nar. 11.05.2004, CMKU/BOT/2844/04 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Ekr, ČR), PRA/C neg., 
Výborný 1, CAC 
(s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A    +  s.Ch. Innah Adina z Kovárny, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Josef Kvíčera, Smržov 6, 503 03  Smiřice, tel. 495 421 929 
Chovný pes, 66/65 cm. Typická hlava, mírně ustupující čelo, stop tvořen spíše nadočnicemi, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůžkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník, 
předhrudí dle standardu, pevná a rovná, ale delší hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní 
postoj a úhlení hrudních končetin, korektní postoj a strmější úhlení pánevních končetin, ocas správně 
nasazen a nesen, korektní délky. Srst dlouhá a bohatá, otevřenější, fauve výrazný teplý tón - sytý 
oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, sytá 
pigmentace. Lehká a pružná, vzadu kratší pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku. Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a 
elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, výraz, povaha. 
 

PT:  10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 7 – 10 = 96 bodů 
 
 
 

fena VEGA INNAH z Kovárny 
nar. 11.05.2004, CMKU/BOT/2848/04 
RTG DKK 1/1 – HD B  (MVDr.Ekr, ČR), DOV prostá 
2 x Výborná 1, CAJC 
(s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A   +  s.Ch. Innah Adina z Kovárny, HD A) 
chov.: Hana Pisarčíková 
maj.: Taťána Dvořáková, Martina Ševčíka 10, 625 00  Brno, petr.tana@seznam.cz  
Chovná fena, 57,5/58,5 cm. Typická hlava, mírně ustupující čelo, ucho široko nasazené, vysoko 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
tmavé. Chrup úplný, skus nůžkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník, předhrudí dle 
standardu, pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj i úhlení obou 
párů končetin, ocas správně nasazen a nesen, o 2 cm kratší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná méně, přerušená maska, sytá pigmentace. Lehká, 
pružná a prostorná pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní. Povaha vyrovnaná, přátelská, klidná, bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, povaha 
 

PT:  9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 98 bodů 
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