
Popisná přehlídka a povahový test 
Praha - Letňany, 15.10.2006 

 
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, kanystr s kamínky, kolo 
    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 
 
 

 
 
AUSTRALSKÝ OVČÁK 
 
pes ABBO Mladá Živa 
červený s bíl.zn.a hn.pál., nar. 15.4.2004, CMKU/ ZReg/ AUO/ 27/-04 
RTG DKK 1/1- HD B (MVDr.Nytra / ČR), oči negativní (6/05-MVDr.Staňa), negativní (5/04-
MVDr.Trnková) 
Junior Champion ČR, Junior Champion SR, Klubový Champion KCHBO, zk.ZOP, ZPU1 
(Ch.Goldstar Cauz’n A Ruckus, HD A, oči neg (8/04) + Rubby Color Dream, HD A) 
chov.: MVDr.Veronika Ţivnová 
maj.: Filip Hess, Krakovská 1089/ 23, 700 30 Ostrava-jih, tel 724 223 446, e-mail: 
bubu@australskyovcak.cz  
CHOVNÝ PES po absolvovaní vyšetření očí v souladu s CHŘ, 51 cm, obě oči jantarové, ocas NBT 
(1/4)/ nekupírovaný, hlava typická, mírně ustupující čelo, špičatý čenich, neparalelní linie, náznak 
římského nosu, výrazný stop, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, chrup úplný, skus těsný nůţkový, kratší krk, hrudník 
hluboký a prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, 
postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, lopatky správně uloţené, správné délky, 
př.končetina rovná, silná, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběţná, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky, nosní houba plně pigmentovány, pohyb měkký, volný, plynulý, vyváţený, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku, výstavní kondice, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a 
kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu střední. 
 
PT: 10 – 9 – 14 – 5/10 – 15 – 10 – 10 - 10 = 93  / A  bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=abbo&gAct=detail&ID=8791
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pes ALEX REDY od Diamantové řeky 
červený-merle s bíl.znaky a hn.pál., nar. 23.4.2005, CMKU/ AUO/ 43/-05 
RTG DKK 1/1 – HD B, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr. Ekr / ČR), DOV prostý (06/05 – MVDr.Beránek) 
Junior Champion ČR, Klubový vítěz mladých (KCHMPP), 5x CAJC, Nejlepší mladý (KCHBO), BIS 
Red Merle 
(Ch.Goldstar Cauz’n A Ruckus, HD A, oči neg (8/04) + Afrodite of Secret Key, HD A, DOV prostý (03)) 
chov. Eva Maixnerová 
maj.: Irena Wächterová, Pňov 50, 289 41 Pňov - Předhadí, tel.724 076 789, e-mail: ircze@email.cz  
CHOVNÝ PES po absolvovaní vyšetření očí v souladu s CHŘ, 54 cm, pravé oko hnědé/ modré, 
levé oko modré, ocas dlouhý/ nekupírovaný, hlava typická, neparalelní linie, slabý náznak římského 
nosu, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloţeno, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj i 
úhlení hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, př.končetina rovná, silná, 
lehký akcent předních končetin, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběţná, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky plně pigmentovány, nosní houba depigmentována méně neţ 25%, pohyb měkký, volný, plynulý, 
vyváţený, sbíhavý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, výstavní kondice, celkový 
vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez 
reakce na střelbu 
Přednosti: kompaktnost a úhlení. 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 5  = 95 bodů 
 
 
 
fena Auxarcs FAIR WINDS 
blue-merle s bíl.znaky a hn.pál., nar. 8.11.2004, CMKU/ ZReg/ AUO/ 42/-05/04 
DOV prostý (arteria hyaloidea persistent I.st) (12/04-MVDr.Beránek), DNA test CEA/ CH normal/ 
normal, RTG DKK ? 
Junior Champion ČR, 3x Res.CAC, 2x ČKŠ, zk.LA1 
(Powerpak’s High Roller CD, HD OFA Excellent, DLK OFA Normal + Powerpak Auxarc’s Sneak 
Attack) 
chov. Lisa R Giroux, Kanada 
maj. MVDr.Miroslava Valterová, Miksova 350, 261 01 Příbram III, tel.775 652 810, e-mail: 
valterova@weilovna.cz  
CHOVNÁ FENA pokud bude DKK max 2/2 a vyšetření očí v souladu s CHŘ, 51 cm, pravé oko 
hnědé, levé oko hnědé s modrou skvrnou, ocas NBT/ kupírovaný, hlava typická, ucho poměrně 
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloţeno, chrup neúplný, chybí obě P1 dole, skus těsný nůţkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, 
nedosahuje úrovně lokte, hřbet pevný, rovný, silný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj i 
úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, lopatky správně uloţené, správné délky, př.končetina 
rovná, silná, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, srst 
střední textury, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky, nosní 
houba plně pigmentovány, pohyb měkký, volný, plynulý, vyváţený, sbíhavý, volné lokty, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, pracovní kondice, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu 
 
PT: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 99 /  A bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 27.05.2007: 
kyčle OFA Good (odp.HD A), lokty OFA Normal 
Od 27.05.2007: Chovná fena, 51 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=alex%20redy&gAct=detail&ID=8814
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pes EMIR-S Ew-Bor 
blue-merle s bíl.znaky a hn.pál., nar. 5.1.2005, CMKU/ ZReg/ AUO/ 73/-05/05 
RTG DKK ?, oči ? 
CAC, ČKŠ, coursingová licence, Mistr Moravy a Slezska v coursingu 2006 
(Ch.Goldstar Cauz’n A Ruckus, HD/ A, oči neg (8/04) + Ch.Shoreland’s Expensive Hobby, HD OFA 
Good, oči neg. (8/04)) 
chov.: Ewa Borkiewicz, Polsko 
maj.: Lucie Brettšnajdrová, Pod Zámkem169, 763 61 Pohořelice, tel.731 941 339, e-mail: 
lucka.bretka@centrum.cz  
CHOVNÝ PES pokud bude DKK max 2/2 a vyšetření očí v souladu s CHŘ, 55 cm, obě oči hnědé, 
ocas NBT/ kupírovaný, hlava typická, neparalelní linie, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, 
chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, hřbet pevný, rovný, 
silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, 
lopatky správně uloţené, správné délky, př.končetina rovná, silná, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, tlapka za pohybu vytáčená, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, srst střední textury a délky, 
barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky, nosní houba plně pigmentovány, 
pohyb měkký, volný, plynulý, vyváţený, vzadu rozbíhavý, vysoký akcent vpředu, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku, výstavní kondice, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a 
kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu 
 

PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 9 – 10 – 10  = 98 bodů 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 27.03.2008: RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jahoda / ČR) 
a absolvováním vyšetření očí dne 14.06.2008: DOV prostý (MVDr.Beránek / ČR) 
Od 14.06.2008: Chovný pes, 55 cm 
 
 
 
fena CHUCKIE of Bonchance & Riatta 
černá s bíl.zn.a hn.pál., nar. 14.6.2004, CMKU/ AUO/ 38/-04/04 
oči negativní (5/05-dr.Beránek), negativní (8/04-USA), DNA test CEA/ CH normal/ normal, RTG DKK ? 
Národní vítěz, 2x CAC, Res.CACIB, zk.ZVOP 
(Cadams Hi-Octane of Ironwood, DKK OFA Good, CERF 02 + Riatta’s In The Nikoftime BC, DKK OFA 
Fair, CERF 03,05) 
chov.: Bonnie J Thomas/ Nancy S Garcia, USA 
maj.: Mgr.Ludmila Urbášková, Loděnická 2913, 783 14 Bohuňovice, e-mail: urbaskoval@seznam.cz  
Hodnocení odloženo - nezměřena 
 
 
 
fena Rising Sun TRUE & GENTLE MATE 
černá s bíl.zn.a hn.pál., nar. 17.2.2004, CMKU/ AUO/ 35/-04/04 
DKK OFA Excellent, DKK OFA Normal, oči negativní (10/06, 4/05- dr.Beránek) 
Junior champion SR, 2x CAJC, Vítěz Slovenska mladých, zk.ZZZ 
(Spring Fever of Rising Sun, DKK OFA Good, CERF 02,03,04,05 + Rising Sun True Blue Skyler CD 
OA OAJ, DKK OFA Good, CERF 03) 
chov.: Rose Park/ Becky Beckmann/ Steve Burdine, USA 
maj.: Mgr.Mariana a Mgr.Václav Kozlovi, Petýrkova 1952/ 22, 148 00 Praha 4, tel. 608 939 570, e-
mail: sharie@seznam.cz  
CHOVNÁ FENA, 55 cm, obě oči hnědé, ocas dlouhý/ kupírovaný, hlava těţší, odpovídá tělu, 
lymfatická, neparalelní linie, příliš vyplněné líce, uši široko nasazené, korektně nesené, správného 
tvaru a střední velikosti, oko mandlové, otevřenější, správně uloţeno, chrup úplný, skus nůţkový, 
kratší krk, hrudník hluboký a prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, 
břicho dle standardu, úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, lopatky správně uloţené, správné 
délky, př.končetina rovná, silná, vytáčená tlapka, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna 
krátká, kolmá, rovnoběţná, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá 
barvě srsti, víčka, pysky, nosní houba plně pigmentovány, slabší pigment nosní houby, pohyb měkký, 
volný, plynulý, vyváţený, sbíhavý, pádlující lokty, pohlavní výraz nesprávně vyjádřen, výstavní 
kondice, celkový vzhled těţkopádný, bez elegance, povaha vyrovnaná, mírně flegmatická. Bez reakce 
na střelbu. Doplňující poznámky: krytí elegantním psem 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 100 / A  bodů 
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 GROENEDAEL 
 
pes  BRAT BLACK z Kovárny 
nar. 25.05.2005, CMKU/BOG/1158/05 
Jch ČR, 3x CAJC, Klubový vítěz mladých SK, CAC, CACIB 
(s.r. pE Ch. Bentho IBN Greco de Bruine Buck, HD A  +  Ch. Sofia de la Foret de Bizy, HD A) 
Chov.: Hana Pisarčíková, Blešno 
Maj.: Hana Pisarčíková & Jana Závrská, 471 11 Manušice 28, zavrska@osbd.cz  
Hodnocení odloženo - PT ukončen  (pes nepřivolán)   
 
 
 
pes  THORES TALISMAN Hvězdná laguna 
nar. 26.02.2004, CMKU/BOG/1080/04 
RTG DKK 0/0  - HD A (MVDr. Ekr / ČR) 
4x CAC, 3x CACIB, BOB, Krajský vítěz , zk. ZOP, ZZO 
(Nautilus Oroya Terwipon, HD A   +  Issabó Hvězdná laguna, HD C) 
chov.: Lucie Kazmerčíková 
maj.: Martina Vokrouhlíková, Šimůnkova 1609, 182 00 Praha 8, tel. 604 893 185 
Chovný pes - 63/63 cm, typická hlava s ustupujícím a klenutým čelem a méně výrazným stopem, 
ucho vysoko nasazené i nesené, mírně špičaté, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus klešťový, kratší krk, mírně mělký hrudník s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin mírně úzký, volné lokty, za pohybu pádlují, 
úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, za pohybu postoj úzký, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky, srst uzavřená, kratší, černá s prolínáním hnědé za ušima a na 
praporcích, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ ušlechtilý, jemnější, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní. Povaha temperamentní, hravá, přátelská. Výrazná reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost 
 
PT : 10 – 10 – 0 – 4/10 – 15 – 7 – 10 – 5  = 71 / O 2,2 P bodů 
 
 
 
fena  BELLA IRIS Rosa Bohemica 
nar. 01.05.2004, CMKU/BOG/1098/04 
Velmi dobrá 4 
(Azi z Hor Kutných, HD A   +  Dikoma Stříbrný rybník, HD B) 
chov.: Dana Hrubá 
maj.: MUDr. Alexandra Kracíková, Bělopotocká 943, 543 01  Vrchlabí, e-mail: rancdiana@volny.cz  
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 - 55/57 cm, typická hlava 
s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nesené, mírně široko nasazené, větší, oko lehce mandlové 
správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník mělčí s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie lehce pronesená, bedra dlouhá, přestavěná záď, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, postoj pánevních končetin korektní, 
za pohybu úzký, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst kratší, černá s 
celkovým prolínáním hnědé barvy po celém těle, malinký bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice po vylínání, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná. 
Bez reakce na střelbu 
 
PT: 7 – 10 – 20 – 4/8 – 13 – 8 – 9 – 0  = 79 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 18.11.2006: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Od 18.11.2006: Chovná fena, 55/57 cm 
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fena  BRITTANY ze Ztracené zahrady 
nar. 22.03.2005, CMKU/BOG/1144/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr. Ekr / ČR) 
výborná 1, CAC, CACIB, zk. ZZO, ZOP 
(IntCh. Digit Stříbrný rybník, HD A   +  Daisy Radvanický drak, HD A) 
chov.: RNDr. Dominika Formanová 
maj.: Štěpánka a Jiří Šebestianovi, Bezdrevská 15, 370 11 České Budějovice, tel. 607 720 398, 
sebest@jcu.cz  
Chovná fena - 61/62 cm, typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, s mírně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra delší, mírně klenutá za pohybu, záď i břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
uţší, lehce vytáčí tlapky, úhlení korektní, postoj i úhlení zadních končetin korektní, ocas mírně níţe 
nasazen, správně nesen, správné délky, srst bohatá, uzavřená, čistě černá, malý bílý znak na hrudi, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled - elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10  = 99 bodů / A (taška, gum.hadice) 
 
 
 
fena  LIA de Bruine Buck 
nar. 24.05.2004, CMKU/BOG/1127-04/04 
(s.r. pE Ch. Boetsch de Bruine Buck, HD Tc (=B) x Brisca de Bruine Buck, HD/A) 
Junioršampion ČR, 3x CAJC, nejlepší mladý BOG KV KCHBO 2005, Výborná na NE Francie 2005 
tř.mladých, SK - 2x CAC, CACIB, BOB, PL - NSwR, zk. ZZO, ZOP, PT 61 
Chov.: R. & T.Roozen, Holandsko 
Maj.: Dagmar Prchalová, Lbín 32, 417 63 Ţalany, tel. 607 820 258 
Chovná fena - 62//57 cm, typická hlava s ustupujícím čelem a nevýrazným stopem, ucho široko 
nasazené i nesené, dlouhé, oko dle standardu správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup neúplný - 
chybí P1 vlevo dole, skus těsný nůţkový, krk krátký, hrudník hluboký s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho, postoj i úhlení hrudních končetin 
korektní, volné lokty, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmé, ocas správně nasazen, nesen 
stále pod břichem, kratší o 1 cm, srst v línání, otevřená, tvrdá, černá s celkovým prolínáním hnědé, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika vázaná a krátká vzadu, vpředu vysoký akcent, sudovitý 
vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice po vylínání, celkový 
vzhled nekompaktní, povaha nervózní, nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
 
PT: 3 – 3 – 20 – 4/1 – 14 – 8 – 3 – 5  = 61 bodů 
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MALINOIS 
 
pes ARGO od Zlaté hlavičky 
nar. 15.5.2004, CMKU/BOM/2719/04 
RTG DKK 0/0 – HD A  (MVDr.Ekr / ČR) 
Juniorchampion ČR, 3xCAJC, Nejlepší mladý, CAC, RCAC, RCACIB, CACIB, 2xBOB, BIS Junior 
(s.Ch.Camaro Kwanah, HD A  +  Dessi Bonny Dux, HD A) 
chov. Dáša Navrátilová 
maj. Vladimír Šafránek, Jiráskova 86, 430 03 Chomutov, tel: 602 878 486, 474 620 555, e-mail: 
safranekvl@tiscali.cz  
Chovný pes, 61/62 cm - typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, 
oko lehce mandlové, velmi mírně šikmo uloţené, tmavé, chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový. Krk 
dle standardu, hrudník hluboký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie lehce 
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní i pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správné nasazen i 
nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná středně, tmavší hruď, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná a hravá, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, temperament, povaha. 
 
PT:  10 – 9 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10  = 99/A bodů 
 
  
 
pes BRIX Tigra Czech 
nar. 9.6.2001, CMKU/BOM/1904/01 
(Carlo Malidaj, HD A + Anett Magbet King, HD A) 
chov. Tomáš Götz 
maj. Jana Petrusová, Dobříš 915, 263 01, tel: 608 131 067, e-mail: jiri.mochan@seznam.cz    
Chovný pes, pokud bude výsledek RTG DKK max. 2/2, 59/64 cm - celkově krátká hlava s delší 
čelní partií, klenutějším čelem, náznak římského nosu, volné pysky, v čelní partii mezioční rýha, ucho 
široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru, překlopené špičky uší. Kulaté světlé oko, chrup 
úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu, výrazný kohoutek, hrudník hluboký a prostorný se 
správné vyvinutým předhrudím. Hřbetní linie pevná, za pohybu pronesená, zaškrcená za kohoutkem, 
bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
širokým postojem, volné lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a strmým 
úhlením, celkově krátké nohy k tělu. Ocas vysoko nasazen, správně nesen, kratší o 4 cm. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, 
přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ těţší, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový 
vzhled méně elegantní, nekompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na 
střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
 
PT: 7 – 9 – 20 – 4/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 95/O1,1/P bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 12/2006: 
RTG DKK 2/2 – HD C (MVDr.Ekr / ČR) 
Chovný pes, 59/64 cm (chovnost zatím nezapsána) 
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pes CANDY od Klapského potoka 
nar. 19.7.2003, CMKU/BOM/2422/03 
RTG DKK 1/1- HD B  (MVDr.Ekr / ČR) 
6xCAC, 2xRCACIB, CACIB, 2xBOB, Národní vítěz, Klubový vítěz, ČKŠ, Krajský vítěz 
(Int.Ch.Chase Bohemia Alké, HD B + Aranka Stříbrná Abaza, HD A) 
chov. Jaroslav Zázvorka 
maj. Dana+František Krobovi, Blanická 3530/23, 430 03 Chomutov, tel: 604 922 700 
Chovný pes, 64/64 cm - typická hlava, příliš vyplněné líce, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, Oko otevřenější, správně uloţeno, hnědé. Chrup s 
nadpočetným P1 vlevo dole, skus těsný nůţkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu. 
Hrudník hluboký a prostorný se správným předhrudím, hřbetní linie mírně zaškrcená za kohoutkem, 
bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem i úhlením, volné lokty, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý 
oranţ, charbonáţ zvýrazněná po celém těle, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a  ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ výraz, maska, pohyb 
 
PT: 9 – 10 – 20 – 5/9 – 14 – 10 – 9 – 10  = 96 bodů 
 
 
 
fena DIXI z Chotyně 
nar. 4.7.2004, CMKU/BOM/2761/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr / ČR) 
Juniorchampion ČR, Klubový Champion KCHBO, 4xCAC, 3xCAJC, CACIB, 2xČKŠ, ZVV1, FPr1 
(Int.Ch.Benjamin z Vandalky, HD A + Int.Ch. Ambra z Chotyně, HD A) 
chov. Kateřina Šoršová 
maj.  Milan Fukárek, Sadová 549, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel: 606 936 067, 
mpelektros.r.o.@seznam.cz  
Chovná fena, 54/55 cm - typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a velikosti, 
oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný se správně 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, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po 
celém těle, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu 
slabá. 
Mimořádné přednosti: typ, kompaktnost, ucho , výraz, elegantní fena. 
 
PT: 9 – 10 – 18 – 5/9 – 14 – 9 – 10 – 10  = 94/A bodů 
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Fena DORY od Mrtvého stromu 
nar. 5.3.2005, CMKU/BOM/2913/05 
(Bron od Padající vody, HD A   +  Daki Qalt Mercator, HD A) 
chov.+maj. Jana Petrusová, Dobříš 915, 263 01, tel: 608 131 067,e-mail: jiri.mochan@seznam.cz    
Chovná fena, na 1 zkušební vrh, pokud bude výsledek RTG DKK max.2/2, 55/59 cm - typická 
hlava, s lehce klenutým čelem, mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus silně 
nepravidelný, tři řezáky v těsném nůţkovém skusu, tři řezáky volný předkus. Krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, rovná, bedra dlouhá, 
klenutá, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem i úhlením, volné lokty, pánevní končetiny se širším postojem, strmým 
úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, otevřená na bedrech, 
fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, velký bílý znak na 
hrudi, bílá pravá přední tlapka a prsty levé přední tlapky, přerušená maska. Pigmentace méně sytá na 
pyskách i drápech. Pohybová mechanika pruţná, vzadu krátká, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice pracovní, kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha 
vyrovnaná, klidná. Reakce na střelbu ţádná. 
Doplňující poznámky: chovná na 1 zkušební vrh, nutné předvést celý vrh v min. 12 měsících věku, 
výběr krycího psa dle PCH! 

 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10  = 97 bodů 
 
   
 
pes ELIAS Vitris Bohemia 
nar. 21.8.2003, CMKU/BOM/2456/03 
RTG DKK 2/2 – HD C (MVDr. Ekr / ČR) 
(Athos Fany Eciloten, HD A + Deda Rudolfovská skála, HD B) 
chov.+maj. Miroslav Sklenář, P.O.Box 23, 378 10 České Velenice, tel: +43 664 263 7868, e-mail: 
sklenar.miro@newsclub.at  
Chovný pes, 67/69 cm - typická hlava s ustupujícím čelem, ucho široko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný se správným předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná. Bedra rovná, korektní, za pohybu mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu volné lokty, pánevní 
končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, černá hruď a 
krk, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová 
mechanika pruţná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, hrudník. 
Doplňující poznámky: pouze na feny ideální výšky. 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10  = 99 bodů  
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fena VLADISLAVA Bono Campo 
nar. 31.5.2004, CMKU/BOM/3239/-06/04, SPKP 955 
RTG DKK – HD A (MVDr.Smatana / SK) 
ZVV1 
(Cartovche Bomazde, HD A + Felis Korzár) 
chov. Ľubomír Hlinka, Slovensko 
maj. Jaroslav Matula, Karlovice 29, 763 02 Zlín 4 
Nechovná fena, 61/65 cm - kratší a širší hlava typu NO, příliš vyplněné líce, mezioční rýha v čelní 
partii, ucho široko nasazené, velké, dlouhé, silně měkké, celkově netypické, oko mandlové, správně 
uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový. Krk níţeji nasazen, hrudník hluboký s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie jako u NO, zaškrcená za kohoutkem, bedra klenutá, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho mírně vtaţené. Hrudní končetiny s volnými lokty, měkká záprstí, 
otevřená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny s dlouhou stehenní kostí, úhlení netypické pro BO, 
ocas správně nasazen i nesen, delší o 3 cm. Srst je kratší + krátká a téměř chybějící podsada, fauve 
výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika krátká, vázaná vzadu, vysoký akcent vpředu, typ jiného plemene - NO, pohlavní 
výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled nekompaktní, bez elegance, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Přednosti: barva. 
Doplňující poznámky: nechovná pro  chybějící typ, netypické ucho, úhlení, linii hřbetu. 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 100/A/O1,1/P bodů 
 
 
 

TERVUEREN 
 
fena  ADRIANE Nobby Rock 
nar. 02.09.2004, CMKU/BOT/2906/04 
RTG DKK – HD B (MVDr.Smatana / SK) 
Junior Champion ČR, CACIB, Národní vítěz 
(Kiosan´s Goliat, HD A  +  JCh.Deborah Sixty Six, HD C) 
chov.+maj.: Andrea Dlouhá, Ţabovřesky 10, 256 01 Benešov u Prahy, tel. 602 686 941, e-mail: 
adlouha@seznam.cz  
Chovná fena, 59,5/56 cm. Typická hlava s delší čelní partií a mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé.  Chrup 
úplný, skus nůţkový. Kratší krk, prostorný, ale mělčí hrudník s méně vyvinutým předhrudím, pevná a 
rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj i úhlení obou párů končetin. Ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst bohatá, mírně otevřená, fauve výrazný teplý tón - oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, průměrná maska, sytá pigmentace. Lehká, pruţná a 
prostorná pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, klidná, se slabou reakcí 
na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pohyb 
 
PT:  9 – 10 – 18 – 5/4 – 15 – 10 – 10 – 0  =  81 bodů 
 
 
 
fena  EDITH Arga-Star 
nar. 19.07.2004, CMKU/BOT/2890/04 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
(JCh.Athos Comme Un Reve Noir, HD A  +  Akyra Porta Bohemica, HD A) 
chov.: Kamila Najmanová 
maj. Anna Benešová, Obvodová 295, 250 66 Zdiby-Brnky, tel. 721 041 771, sheana1@seznam.cz  
Posouzení odloženo - PT ukončen - nezměřena 
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pes GALILEO Vitris Bohemia 
nar. 24.03.2005, CMKU/BOT/2930/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí  MVDr.Ekr / ČR) 
zkouška ZM 
(Ch.Aladin Vitris Bohemia, HD A, malinois x Ch.Deda Rudolfovská skála, HD B, malinois) 
chov.+maj.: Miroslav Sklenář, P.O.Box 23, 378 10 České Velenice, tel. +43 664 263 7868, e-mail: 
sklenar.miro@newsclub.at  
Chovný pes, 62/67,5 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, celkově mohutnější, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správné velikosti,  oko otevřenější, správně uloţeno, světlejší.  Chrup neúplný - 
chybí I1 vlevo nahoře (potvrzení veterináře o úraze), skus nůţkový se střeďáky v kleštích. Korektní 
krk, hluboký a prostorný hrudník se správným předhrudím, pevná a rovná hřbetní línie, rovná, ale 
dlouhá bedra, korektní záď + břicho. Korektní postoj i úhlení hrudních končetin,  rozbíhavý postoj a 
strmější úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 3 cm. Srst bohatá a 
uzavřená, kratší, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle standardu 
středně - po těle, černá hruď, úplná maska a černé čelo, pigmentace méně sytá uvnitř pysků. Lehká, 
pruţná a hravá pohybová mechanika. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Varlata v 
šourku.  Kondice výstavní. Celkový vzhled méně elegantní a méně kompaktní. Povaha 
temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: intenzita zbarvení 
 
PT:  10 – 10 – 20 – 5/10 – 11 – 8 – 10 – 10  =  94 bodů 
 
 
 
pes GARRIQUE Vitris Bohemia 
nar. 24.03.2005, CMKU/BOT/2932/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí  MVDr.Ekr / ČR) 
Výborný, zkouška ZVV1 
(Ch.Aladin Vitris Bohemia, HD A, malinois x Ch.Deda Rudolfovská skála, HD B, malinois) 
chov.+maj.: Miroslav Sklenář, P.O.Box 23, 378 10 České Velenice, tel. +43 664 263 7868, e-mail: 
sklenar.miro@newsclub.at  
Chovný pes, 60/64,5 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem a výraznějšími nadočnicovými oblouky, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správné velikosti,  oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé.  
Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se správným předhrudím, 
pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj i úhlení obou párů končetin, 
za pohybu volné lokty. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně - po těle, černé nohy + 
hruď, malý bílý znak na hrudi a trošku na prstech levé zadní tlapky, úplná maska, pigmentace méně 
sytá, ztráta v koutcích. Lehká, pruţná a prostorná pohybová mechanika, vpředu vysoký akcent. Typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Varlata v šourku.  Kondice výstavní. Celkový vzhled 
elegantní, méně kompaktní. Povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: intenzita zbarvení, výraz 
 
PT:  8 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10  =  97 bodů 
 
 
 
pes GHOUST OF GERONIMO Randy Dog 
nar. 30.07.2005, CMKU/BOT/3023/05 
Výborný 2 
(s.Ch.Heavenly Vision z Kovárny, HD A   +  Amatha Vakutex, HD B) 
chov + maj.: Renáta Tvrdá, Kotopeky 4, 268 01 Hořovice, tel. 608 003 618, randydog@volny.cz  
Posouzení odloženo - PT ukončen - nezměřen 
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fena  HEDIS Dog Arabat 
nar. 10.05.2004, CMKU/BOT/2853/04 
RTG DKK 1/0 – HD B (MVDr. Decker / ČR) 
Výborný 1, CAJC 
(Kiosan´s Goliat, HD A  +  s.Ch.Edis Arabat, HD A) 
chov.: Alexandra Burláková 
maj. Sabina Göckertová, Sibiřská 68, 403 31 Ústí n/L, tel. 776 231 031 & Alexandra Burláková, 
Petrovická 145, 403 40 Ústí n/L 
Chovná fena, 57/58 cm. Hlava se silně delší čelní partií, ustupující čelo, mohutná mozkovna, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
světlejší.  Chrup úplný, skus nůţkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník, se správným 
předhrudím, pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj hrudních 
končetin, volné lokty, korektní postoj pánevních končetin. Vytáčené tlapky obou párů končetin. Úhlení 
vpředu i vzadu korektní. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst dlouhá a bohatá, mírně 
otevřená, fauve výrazný teplý tón - zlaté, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, na hrudi více, 
průměrná maska, sytá pigmentace. Lehká, pruţná a prostorná pohybová mechanika. Typ standardní 
a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a méně 
elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: ucho 
 
PT:  9 – 10 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9  =  96 bodů 
 
 
 
pes CHEWY Dog Arabat 
nar. 20.04.2005, CMKU/BOT/2959/05 
RTG DKK – HD A (MVDr.Smatana / SK) 
Junior Champion ČR, 3x CAJC, BIS Junior 
(Ch.Cron del Segadal, HD C  +  s.Ch.Adafy Oridix, HD A) 
chov.: Alexandra Burláková 
maj. František Jonáš, Komenského 2972, 407 47 Varnsdorf, tel. 606 332 185, e-mail: 
Frantisek.Jonas@email.cz  
Chovný pes, 61/59 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správné 
velikosti, mírně konvexní,  oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé.  Chrup úplný, skus těsný 
nůţkový. Korektní krk, mělký hrudník, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní 
línie, korektní bedra + záď + břicho. Korektní postoj hrudních končetin, volné lokty, sevřená hlezna 
pánevních končetin, úhlení obou párů končetin korektní. Ocas nízko nasazen, správně nesen, delší o 
3 cm. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná 
dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, sytá pigmentace. Lehká, pruţná a 
prostorná pohybová mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Varlata 
v šourku.  Kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádní přednosti: typ, výraz, krátký hřbet 
 
PT:  10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  =  100 bodů / A (taška, gumová hadice) / O4 
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pes KALLO Deabei 
nar .09.06.2005, CMKU/BOT/2978/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
3x CAJC, Junior Champion ČR 
(Ch.Domburg In Envy, HD A   +  s.JCh.Anee Oridix, HD A) 
chov.: Ing.Beata Štýbrová 
maj.: Barbora Szerudová, Ţár 5, 374 01 Trhové Sviny, tel. 386 361 146, B.Szerudova@seznam.cz  
Chovný pes, 63/62,5 cm. Typická hlava, ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus klešťový - 
jeden řezák (I3) do předkusu, velmi krátký krk, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie rovná, za pohybu měkká, bedra + záď + břicho korektní, postoj i úhlení 
hrudních končetin korektní  + volné lokty, úhlení pánevních končetin korektní, sevřená hlezna, za 
pohybu úzký chod. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá a bohatá, měkká, s 
netypickou strukturou, nevýrazný teplý tón - proţloutlá aţ šedá, charbonáţ zvýrazněná středně, 
maska průměrná, pigmentace sytá.  Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná. Typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, varlata v šourku. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní 
a méně elegantní. Povaha v útlumu se slabou reakcí na střelbu. 
 
PT:  2 – 10 – 18 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 2  =  80 bodů 
 
 
 
fena  MANON BRITANY Sixty Six 
nar. 11.07.2004, CMKU/BOT/2899/04 
CAJC, CAC, res.CACIB, BOB 
(Kiosan´s Goliat, HD A  +  Britany Sixty Six, HD A) 
chov.: Iva Kuncmanová 
maj. Gabriela Nyšová, Hůrská 14, 198 00 Praha 9 - Kyje, tel. 603 288 952, 
nysovagabriela@seznam.cz  
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2, 61,5/59 cm. Typická 
hlava s ustupujícím čelem, silně ochlupené čelo, ucho ucho široko nasazené, vysoko nesené, 
správného tvaru i velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, 
skus nůţkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
klenutější hřbetní línie, rovná a korektní bedra, korektní záď + břicho. Korektní postoj a úhlení 
hrudních končetin, za pohybu volné lokty. Korektní postoj a strmější úhlení pánevních končetin. Ocas 
správně nasazen, správně nesen, při kontaktu vtahován pod břicho, delší o 3 cm. Srst dlouhá a 
bohatá, otevřená, na zádech lehce zvlněná, fauve výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ 
zvýrazněná středně - dle standardu, téměř úplná maska, sytá pigmentace. Krátká pohybová 
mechanika. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní. Celkový 
vzhled kompaktní a elegantní. Povaha příliš nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
 
PT: 7 – 5 – 18 – 5/2 – 13 – 10 – 6 – 7  = 73 bodů 
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pes  TICO-TWINKLE v.d.Weiwakers 
nar .30.07.2004, CMKU/BOT/2937-05/04 
RTG DKK 0/1 – HD B (MVDr.Ekr / ČR), RTG DKK 1/2 - HD C (MVDr.Šebek / ČR) 
2x BOB, CACIB, CAC, 3x CAJC, Junior Champion ČR 
(s.r.York v.d.Hoge Laer, HD B  +  Twinkle v.d.Hoge Laer, HD Tc=B) 
chov.: T.W.P. Peters, Holandsko 
maj.: Ing.Beata Štýbrová, Praţská 451/2, 407 53 Jiříkov + Ing.Szeruda Jan, Ţár 5, 374 01 Trhové 
Sviny, tel. 386 361 146, B.Szerudova@seznam.cz  
Chovný pes, 64,5/62 cm. Typická hlava, s náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správné velikosti, špička vytočená ven, oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší, 
chrup úplný, skus klešťový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, avšak celkově spáditá, vystouplá páteř, vystouplé pánevní 
kosti, korektní záď + břicho, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, strmější úhlení, postoj 
a úhlení pánevních končetin korektní. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá a 
bohatá, mírně otevřená, výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, maska téměř 
úplná, pigmentace sytá.  Pohybová mechanika vzadu krátká, vpředu akcent, častý mimochod. Typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, varlata v šourku. Kondice kostnatá, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní. Povaha nervózní, vrčí během posuzování, slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, typ 
 
PT:  3 – 5 – 18 – 5/9 – 12 – 9 – 9 – 6  =  76 bodů 
 
 
 
fena  YONNA Rudolfovská skála 
nar. 07.12.2001, CMKU/BOT/2606/01 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Ekr / ČR) 
(Valmont van het Wouwenhof, HD A  + Kerolain Rudolfovská skála, HD ?) 
chov.: Stanislava Matušková 
maj.: Vladimír Zbuzek, Na trţišti 586, 266 01 Beroun, tel. 737 076 529 
Chovná fena, 62/65,5 cm - typická hlava se silně ustupujícím čelem, volné koutky, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup 
úplný, skus nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie klenutá, zaškrcená za kohoutkem, s vystouplou páteří, bedra klenutá za pohybu, 
vystouplé pánevní kosti, záď + břicho dle standardu, postoj a úhlení hrudních i pánevních končetin 
korektní, volné lokty, vytáčené tlapky obou párů končetin, ocas správně nasazen a nesen správné 
délky, srst dlouhá a bohatá, otevřená,  fauve nevýrazný teplý tón - stříbrné, mírně proţloutlé, 
charbonáţ zvýrazněna středně, střední bílý znak na hrudi a bílá tečka na krku, maska přerušená, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika vázaná vzadu, vyhazuje tlapky vzadu, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice kostnatá, celkový vzhled elegantní a méně kompaktní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti:  krk, chování v kruhu 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 10 – 9 – 10 – 0  = 84 bodů 
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pes ZEALOUS JUVELL z Kovárny 
nar .05.04.2005, CMKU/BOT/2950/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), PRA/C neg. ´2005 
Junior Champion ČR, BOB, 2x res.CACIB, 6x CAC, CACA, 4x CAJC, ČKŠ, zk. ZOP, ZPU1, BH, ZZO 
(p.E. Juvell Or Na v.Moned, HD A  + Ch.Arnica Ráj pod Zvičinou, HD A) 
chov.: Hana Pisarčíková 
maj.: Markéta Píšová, Petrovice 31, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel. 731 575 565, maky.m@seznam.cz  
Chovný pes, 62/56 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, dlouhým stopem a náznakem 
římského nosu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím. Hřbetní línie rovná, lehce vystouplá páteř, bedra korektní, lehce 
vystouplé pánevní kosti, záď a břicho korektní. Postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, vytáčená 
tlapka, postoj pánevních končetin korektní. Úhlení vpředu i vzadu korektní. Ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky. Srst bohatá, otevřenější, fauve výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ dle 
standardu - středně, úplná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná. 
Typ standardní a ušlechtilý, jemnější, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, kondice 
pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, 
bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti:  typ, maska, pigment, oko, povaha 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 100 / A  bodů (polystyren, taška) 
 
 
 
fena  ZICORA NICA z Kovárny 
nar .05.04.2005, CMKU/BOT/2954/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), PRA/C neg. ´2005 
 Velmi nadějná 2, zkoušky ZOP, ZPU1, BH, ZZO 
(p.E. Juvell Or Na v.Moned, HD A  +  Ch.Arnica Ráj pod Zvičinou, HD A) 
chov.: Hana Pisarčíková 
maj.: Marie Vágenknechtová, Nedaříţ 10, 514 01 Jilemnice, tel. 723 702 370 , 
arnica.ferda@seznam.cz  & Hana Pisarčíková, 503 47 Blešno 8, tel. 608 870 565, 
hana@zkovarny.com  
Chovná fena, 61/57 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup neúplný - chybí 1xP2 
vpravo dole, těsný nůţkový skus, korektní krk, hluboký, ale úzký a méně prostorný hrudník s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, vystouplé 
pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin úzký s 
volnými lokty, postoj pánevních končetin korektní, úhlení vpředu i vzadu korektní. Ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst po vylínání, uzavřená, fauve - výrazný teplý tón - světlý 
mahagon, charbonáţ zvýrazněná více - po celém těle, tmavá hruď i nohy, malý bílý znak na hrudi, 
úplná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pruţná, vpředu vysoký akcent, vzadu 
vyhazuje tlapky. Typ ušlechtilý, jemnější, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice po vylínání, 
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Mírná reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: maska 
 
PT : 10 – 10 – 17 – 5/9 – 14 – 9 – 10 – 8  = 92  bodů / A (taška, polystyren, gumová hadice) 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=zealous&gAct=detail&ID=8572
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http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=zicora&gAct=detail&ID=8577
mailto:arnica.ferda@seznam.cz
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