
    
Popisná přehlídka a povahový test Pňov – Předhradí, 06.09.2009 
  
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková, Hana Pisarčíková (*)  

 

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, kanyst s kamínky, cyklista 
    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 (ytongová tvárnice, kokos, smetáček, plastová hadice) 
  

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
pes ALL FOR ONE Gentle Mate – nar. 15.03.2007, CMKU/AUO/176/07 
blue merle s bílými znaky a hnědým pálením 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Snášil / CZ), DOV prostý (03.05.2007, 06.07.2008, 01.07.2009) 
Velmi dobrý 2, ZZO, ZOP, ZPU1, BH 
o: Ch.Las Rocosa Rusty Bull, OFA Fair, ED normal  
m: JCh.Rising Sun True & Gentle Mate, OFA Exc., ED normal 
chov. Mgr.Václav Kozel 
maj. Jakub Jurčaga, Mládeţnická 1, 737 01  Český Těšín, h.erich@post.cz 
Chovný pes, 59 cm. Pravé oko modré, levé oko převaţuje hnědá, ocas nekupírovaný, dosahuje cca ¼ délky, 
hlava typická dle standardu, klenutější čelo, hlava těţší – odpovídá typu psa, ucho široko nasazené, korektně 
nesené, oko mandlové, správně uloţeno, chrup neúplný – chybí I2 (fraktura zubu - doloţen RTG + 
vet.potvrzení), skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, měkký, volný, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, vybočená tlapa, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, tlapka vytáčená za pohybu, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, srst 
střední textury a délky, otevřená, lehce zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, pohybová mechanika plynulá, vyváţená, těţší, 
vázaná vpředu i vzadu, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, výstavní kondice, 
celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, těţší v typu, povaha ţivá, pozorná. 
Reakce na střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: veterinární potvrzení + RTG – MVDr.Tomáš Fichtel PH.D. – fraktura zubu I2 vlevo dole 
(4.12.08) 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 8  = 97 bodů + netradiční aport 
 

  
pes BIG BOSS Bohemia Acro – nar. 22.09.2006, CMKU/AUO/139/06 
blue merle s bílými znaky a hnědým pálením 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Snášil / CZ) 
o: Chupachups del Whymper delle G.Jorasses, HD A  
m: Ch.Shallow Rivers Vvahe Huli Tepa Acro 
chov. Jarmila Podzemská 
maj. Rostislav Švec, Chotěbořská 3510, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 422 545, 737 985 518, 605 891 533 
Chovný pokud bude vyšetření očí v souladu s CHŘ, 54 cm.  Obě oči hnědé, ocas kupírovaný, hlava typická 
dle standardu, kratší čenichová partie, širší čelo, příliš vyplněné líce, výrazná mezioční rýha v čelní partii, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloţeno, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mírně nedosahuje úroveň lokte, 
hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních 
končetin korektní, v pohybu 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 plně pigmentovány, nosní houba plně 
pigmentovaná, pohyb měkký, volný, plynulý, vyváţený, sbíhavý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá, výstavní kondice, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, 
povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 9  = 96 / A bodů 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=all%20for&gAct=detail&ID=10259
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=big%20b&gAct=detail&ID=10242
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fena ELEGANCE SUN Puella Fera – nar. 27.05.2007, CMKU/Zreg/AUO/192/07 
černá s bílými znaky a hnědým pálením 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Snášil / CZ) 
o: Chupachups del Whymper delle G.Jorasses, HD A  
m: Beckie Puella Fera, HD A 
chov.  Bohumila Huňková 
maj. Rostislav Švec, Chotěbořská 3510, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 422 545, 737 985 518, 605 891 533 
Chovná fena pokud bude vyšetření očí v souladu s CHŘ, 51,5 cm. Obě oči hnědé, ocas kupírovaný, hlava 
typická dle standardu, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně, ale nesymetricky 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, chrup úplný, skus nůţkový, stř. 
řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník prostorný, nedosahuje úrovně lokte, málo vyvinuté předhrudí, 
hřbet pevný, rovný, silný, klenutější v bedrech, kratší záď, 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 plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, 
pohybová mechanika plynulá, sbíhavá, vázaná vzadu, hrudní končetiny pádlují, volné lokty i v pohybu, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného 
rámce, povaha ţivá, pozorná, mírně nervózní. Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 7 – 7 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10  = 93 bodů 
 
 
fena Silver Dream Aussie´s JEANS BLUE – nar. 12.07.2007, CMKU/AUO/230/-07/07, MET Aust.Shep.66/07 
blue merle s bílými znaky a hnědým pálením 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Vomáčka / CZ), DOV prostý (01.09.2007, 18.06.2009)            
CACIB, CAC-D, CAC-CZ, VDH-Cha, VHD-Cha Junior, Jgd.CAC (Club), ZZO, ZOP, ZVOP 
o: Ch.Kaleidoscope Artfully Done, HD A   
m: Tonnerre de Brest du Clos des Duchesses 
chov. András Korózs, Judit Korózs-Papp 
maj. Ivana Janulcová, Stráţky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775 695 803 
Chovná fena, 51 cm. Obě oči modré, ocas dlouhý, hlava typická, kratší čenichová partie, čelo mírně 
ustupující, ucho těţké, velké, široko nasazené, oko mandlové, správně uloţeno, chrup úplný, skus nůţkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký,prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, měkký v pohybu, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, 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 plně pigmentovány, nosní houba 
plně pigmentovaná, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, hr.končetiny pádlují + volný loket, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, delšího 
formátu, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu ţádná. 
Doplňující poznámky: při výběru krycího psa je nutné dbát na správný formát jeho těla. 
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5 – 10 – 14 – 9 – 9 – 0  = 85 bodů 
 
 
pes Silver Dream Aussie´s KRAZY KRIZZY – nar. 10.11.2007, CMKU/AUO/256/-07/07, MET Aust.Shep.77/07 
černý s bílými znaky a hnědým pálením 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Vomáčka / CZ), DOV prostý  (03.01.2008, 18.06.2009)             
CAJC, Kval.Cruft´s 2010, VDH-Cha, CAC-D, res.VDH-Cha Junior, ZZO, ZM, ZOP, ZPU1, BH 
o: Ch.Cavalier´s New Day, HD A    
m: Ch.Pepsi deĺ Igloo des Sables, HD A 
chov. András Korózs, Judit Korózs-Papp 
maj. Ivana Janulcová, Stráţky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775 695 803 
Chovný pes, 56,5 cm. Obě oči hnědé, ocas nekupírovaný, plná délka, hlava lymfatická, hrubá, mimo typ, s 
kratší čenichovou partií, ustupující čelo, ucho těţké, široko nasazené, oko kulatější, správně uloţeno, chrup 
úplný, skus těsný nůţkový, krk krátký, hrudník prostorný, nedosahuje úrovně lokte, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, v 
pohybu volné lokty, lopatky správně uloţené, správné délky, př.končetina rovná, silná, úhlení pánevních 
končetin strmé, tlapka vytáčená i za pohybu, sevřená hlezna, srst střední textury a délky, lehce zvlněná, barva 
dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba plně 
pigmentovaná, pohybová mechanika krátká, vázaná vzadu, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá, výstavní kondice, celkový vzhled těţkopádný, lymfatický, dlouhého formátu, povaha 
vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: pouze pro krytí fen standardní velikosti, konstituce, síly kostry, formátu, zcela správného 
rámce, pes je svým typem na hranici chovnosti 
Povahový test: 9 – 6 – 19 – 5 – 10 – 14 – 9 – 10 - 10 = 92 bodů 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=elegance&gAct=detail&ID=11748
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=silver%20dream&gAct=detail&ID=11979
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=silver%20dream&gAct=detail&ID=11980


 3 

fena Thornapple PREMONITION – nar. 14.05.2008, CMKU/AUO/433/-08/08, AKC DN 22461002 
červená s bílými znaky a hnědým pálením 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Vomáčka / CZ), DOV prostý (09.07.2008, 18.06.2009)               
Junior Champion VDH (Německo), CAJC, BOB 
o: Thornapple Roadhouse Red, OFA Exc., ED normal  
m: Thornapple Promiscuous, OFA Good., ED normal 
chov. Ellen S.Brandenburg 
maj. Ivana Janulcová, Stráţky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775 695 803 
Chovná fena (od 14.11.09), 55cm. Obě oči hnědé, ocas přirozené krátký, hlava typická dle standardu, čelo 
mírně ustupující, ucho těţké, široko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloţeno, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, zatím 
nedosahuje úrovně lokte, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty i v pohybu, lopatky správně uloţené, správné 
délky, př.končetina rovná, silná, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, 
vytáčená tlapka, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, pohybová mechanika plynulá, u hr. končetin 
volná, u pánevních končetin vázaná, rozbíhavá, pohlavní výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový 
vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na 
střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: při výběru krycího psa je nutné dbát na sytost jeho barvy, vyhnout se vadám barvy typu 
dilute 
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 4 – 8 – 12 – 10 – 9 - 8 = 88 bodů 
 
 

fena Prosto Chudo DIRTY DANCER – nar. 08.08.2006, CMKU/AUO/276-08/06, RKF 1968924 
blue merle s bílými znaky a hnědým pálením 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Duchek / CZ), DOV prostý (26.09.2006, 08.01.2008, 20.08.2009)          
JCh.BiH, 3BIG, 2x BOB, 3x CAC, CWC, r.CAC, 7x CAJC 
o: Ch.Sunshine Shanti Shallow Rivers   
m: Ch.Shallow River´s Vvacahkos Ana Cree 
chov. Irina Pipkova 
maj. Eva Hájková, Píšťany 15, 411 01  Ţalhostice, tel. 602 453 049, perla.mahagon@email.cz 
Chovná fena, 49,5 cm.  Obě oči modré, ocas kupírovaný, hlava typická dle standardu, ucho široko nasazené, 
korektně nesené, oko mandlové, správně uloţeno, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, uţší, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj i úhlení hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, př.končetina rovná, silná, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, srst střední textury a délky, v 
línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba 
plně pigmentovaná, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
výstavní kondice, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha ţivá, pozorná, 
nervózní, mírně nedůvěřivá. Reakce na střelbu slabá. 
(pozn.: Popisná přehlídka proběhla dne 29.8.2009 v Mladá Boleslavi, rozh. Andráš Polgar) 
Povahový test (6.9.09 Pňov – Předhradí): 9 – 5 – 19 – 4 – 4 – 13 – 9 – 2 – 0  = 65 bodů 

  

  

  

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
(*) fena ABBE PET Černý Květ – nar.25.10.2007, CMKU/BOG/1283/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / CZ) 
Velmi nadějná, ZOP, ZZO, LA1 
o: Carlos od Dlouhé stezky, HD A   
m: Achady Daly Nowa, HD A 
chov. Lenka Hoffmannová 
maj. Lenka Hoffmannová + Dominika Hoffmannová, 503 61 Lovčice 59, tel. 604 358 068, cernykvet@seznam.cz 
Chovná fena, 58,5 / 56 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem a nevýrazným stopem, ridge na nose a stopu, 
ucho vysoko nasazené a nesené, správnoh tvaru a poměrné velikosti, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk 
kratší, hrudník prostorný, mělký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, měkčí, bedra, záď i 
břicho korektní, postoj hrudních končetin uţší, volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen, správně nesen za pohybu, ve statice nesen pod břichem, kratší o 2 cm, srst 
dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, úzší, vpředu 
kříţí tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní, ušlechtilý, povaha temperamentní, hravá, nejsou jí příjemné dotyky. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 - 8 - 20 - 5 - 9 - 13 - 5 - 10 - 10 = 89 / A bodů, trochu opatrnější 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=premon&gAct=detail&ID=12137
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=dirty&gAct=detail&ID=11942
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=abbe&gAct=detail&ID=10686
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(*) pes BAITU Balpoa – nar.25.04.2008, CMKU/BOG/1312/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (obojí MVDr.Jahoda / CZ), DOV prostý (6/2008) 
Junior Champion CZ, Světový vítěz BO mladých 
o: s.r.,p.E.Ch. Tuono dell´Alta Via, HD A     
m: s.r.,p.E.,s.Ch.Ursine du Clos des Agapornis, HD A, ED 0/0  
chov.  Blanka Poláčková  
maj. Anna Tassanyiová, Oty Synka 1849/27, 708 00  Ostrava 8 – Poruba, tel. 606 446 499 
Chovný pes, 65/63 cm.  Typická hlava se stopem tvořeným pouze nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správné velikosti, hlubší, oko mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník mělčí a uţší, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, 
záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, strmější rameno, postoj i úhlení pánevních 
končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, 
malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu uţší, typ 
standardní, ušlechtilý, pohavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány OK, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: povaha, typ 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 / A , vyrovnaný, velmi temperamentní, přátelský 
 
 
(*) pes BLACK MAGIC z Kovárny – nar.25.05.2005, CMKU/BOG/1159/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr / CZ), DOV prostý (14.07.2005) 
Klubový Champion KCHBO, Národní vítěz, 5x CACIB, 2x res.CACIB, 10x CAC, ZOP, ZPU1 
o: s.r. p.E.Ch. Bentho IBN Greco de Bruine Buck, HD A    
m: Ch.Sofia de la Foret de Bizy, HD A, ED 0/0 
chov.  Hana Pisarčíková 
maj. Miloslav Macák, Výrava 148, 503 03 Smiřice, tel. 604 298 626, macak@vetroplus.cz 
Chovný pes, 65/62 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem a nevýrazným stopem, ucho vysoko nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, 
skus nůţkový, krk krátký, hrudník hluboký, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná 
a rovná, bedra, záď i břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, tlapky pánevních 
končetin vytočené, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, méně osrstěný, srst černá, 
malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, uţší vpředu, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány OK, kondice výstavní, povaha 
vyrovnaná, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti : textura srsti 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 4 - 10 - 15 - 10 - 9 - 9 = 96 / O1P,2P. Flegmatický 
 
 
(*) fena EXCLUSIVE BLACK z Kovárny – nar.18.09.2005, CMKU/BOG/1177/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr / CZ), DOV prostý (09.11.2005) 
BOB, Národní vítěz, CAC 
o: R.E., s.Ch. Rival de la Fureur du Crépuscule, HD A     
m: s.Ch.Fay Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov.  Hana Pisarčíková 
maj. Ing.Zdeněk Hippman, 394 26  Lukavec 198, tel.724 538 023, z.hipp@seznam.cz 
Chovná fena, 58/58 cm. Typická hlava s nevýrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra, záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, střmější rameno, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, o 2 cm delší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě 
černá, ztráta pigmentace vně na pyskách, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, výraz, ucho 
Povahový test: 8 - 10 - 18 - 4 - 1 - 14 - 10 - 10 - 9 = 84 bodů, lehce nervózní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=baitu&gAct=detail&ID=10847
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=black%20ma&gAct=detail&ID=7105
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=exclus&gAct=detail&ID=7133
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MMAALLIINNOOIISS  
 
Fena AMPLE Olbramovický kvítek - nar. 14.6.2008, CMKU/BOM/4003/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Milan Snášil, ČR) 
Výborná 2, zkoušky ZOP 
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A 
m: Alis Nobi La Cage aux Folles, HD A 
chov.+maj. Zdeňka Brhelová, Veronika Jandová, Olbramovice 7, 671 76, tel: 602 418 595, e-mail: 
zdenka.brhelova@seznam.cz 
(zatím bez výsledku) Typická hlava s lehce ustupujícím čelem, volné pysky, ucho šířeji nasazené, vysoko 
nesené, špičaté, oko lehce mandlové aţ uţší, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový. 
Krk dle standardu, hrudník hluboký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce 
pronesená, bedra mírně klenutá. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, volné lokty, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, strmějším úhlením. 
Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, chybí podsada, fauve výrazný 
teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, tmavá hruď a nohy, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná 
maska,  pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, vzadu kratší, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Doplňující poznámky: fenu nutno předvést na další akci, srst momentálně bez podsady 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 8 = 98/A/O1N,1N bodů, bez projevu 
 
Fena předvedena 06.02.2010 na MVP Brno – podsada méně vyvinutá, ale přítomná. (H.Pisarčíková, 
B.Poláčková) – CHOVNÁ FENA 
 
 
Fena ATTA Statečný horal - nar. 26.12.2007, CMKU/BOM/3799/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Velmi dobrá 
o: Itto z Hückelovy vily, HD A 
m: Azra Murat, HD A 
chov. Martin Lacek 
maj. Eva Szöcsová, Stupkova 1459/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: E.szocsova@seznam.cz 
Nechovná fena - hlava s lehce ustupujícím čelem, římský nos, volné koutky, ucho šířeji nasazené, velké, 
dlouhé, pravé klopené, levé se skladem, oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší. Chrup úplný, skus 
klešťový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, 
bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, volné lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, rozbíhavé tlapky, strmé 
úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená,  fauve výrazný teplý tón, 
světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi a krku, bílé prsty vzadu, průměrná 
maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, vzadu vázaná, typ těţší, pohlavní výraz 
nesprávně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, 
přátelská, klidná. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Doplňující poznámky: vylučující vada dle standardu – klopené ucho 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 96/O4 bodů 
 
 
(*) Fena BACARDI BABU Štíhlouš - nar. 16.5.2008, CMKU/BOM/3942/08 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A  
m: Kl.Ch.práce Aška Fany Eciloten, HD A 
chov. + maj. František Zimek, Nad Cihelnou 602, 382 32 Velešín, tel: 606 360 160 
Chovná fena, 60/63 cm – typická hlava s delší čelní partií, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, dlouhé, 
široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle 
standardu, méně osvalený, hrudník mělčí, širší, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná a delší. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým 
postojem, volné lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení. Ocas nízko 
nasazen, správně nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, méně 
vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, černé nohy a hruď, 
úplná maska,  pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, temperament 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů, temperamentní, hravá 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ample&gAct=detail&ID=15934
mailto:zdenka.brhelova@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=atta&gAct=detail&ID=12684
mailto:E.szocsova@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bacardi&gAct=detail&ID=15866
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Pes BUBU BOURBON Štíhlouš – nar. 16.5.2008, CMKU/BOM/3941/08 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A  
m: Kl.Ch.práce Aška Fany Eciloten, HD A 
chov. + maj. František Zimek, Nad Cihelnou 602, 382 32 Velešín, tel: 606 360 160 
Chovný pes, 66/68 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho šířeji nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko uţší, šikměji uloţeno, tmavé. Chrup neúplný, chybí P1 vpravo dole, skus těsný 
nůţkový. Krk dle standardu, hrudník mělký, úzký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
zaškrcená za kohoutkem, bedra mírně klenutá. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý 
tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, černé nohy, tlapky a hruď, přerušená maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
plně vyvinutá, v šourku. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: pohyb  
Povahový test: 8 – 9 – 19 – 5/10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 93 bodů, temperamentní, horší vlivy 
 
 
Fena BÁRA Extra Temperament - nar. 31.1.2008, CMKU/BOM/3831/08 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Milan Snášil, ČR) 
o: Cedrik Astape, HD B 
m: Woppy von der Simmeringer Haide, HD A 
chov. Monika Konečná 
maj. Petr Horák, Nová Ves u Chotěboře 122, 582 73, tel: 777 594 472 
Chovná fena, 58/61 cm – typická hlava s náznakem římského nosu, v čelní partii je mezioční rýha, ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené, dlouhé, špičaté, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, 
skus nůţkový. Krk kratší, méně osvalený, hrudník hluboký, prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra dlouhá. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočené lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 4 cm. Srst kratší, v línání, fauve výrazný 
teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, vzadu krátká, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, vrčí při kontaktu. Reakce 
na střelbu ţádná. 
Povahový test: 6 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 8 = 92/A/O1P,1P bodů, temperamentní, neukázněná 
 
 
Fena BESS de Alphaville Bohemia - nar. 17.12.2006, CMKU/BOM/3466/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Switt II du Calvaire aux Acacias, HD A 
m: Targa des Loups de Genain, HD A 
chov. + maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: malinois@malinois.cz 
Chovná fena, 63/69 cm – hlava s lehce ustupujícím čelem, v čelní partii je mezioční rýha, ucho vysoko 
nasazené i nesené, větší, širší u základny, oko kulaté, správně uloţeno, světlejší. Chrup nadpočetný, zdvojená 
P1 vpravo nahoře, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, tmavší předhrudí a nohy, střední bílý znak na 
hrudi, bílé znaky na všech prstech, úplná maska, tmavé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, vpředu vysoký akcent, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní - 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, vyrovnaná, přátelská. 
Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: linie bedra – záď, maska 
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů, temperamentní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bubu&gAct=detail&ID=15865
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=b%C3%A1ra%20e&gAct=detail&ID=15750
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bess%20d&gAct=detail&ID=9884
mailto:malinois@malinois.cz
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Fena CIRILLA de Alphaville Bohemia - nar. 24.2.2007, CMKU/BOM/3509/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Výborná 
o: Switt II du Calvaire aux Acacias, HD A 
m: Funky de Alphaville Bohemia, HD A 
chov + maj.: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: malinois@malinois.cz 
Chovná fena, 58/62 cm – typická hlava s lehce ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus 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 končetiny se správným postojem i 
úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, vytočené tlapky. Ocas správně nasazen i nesen, 
delší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ aţ mahagon, charbonáţ zvýrazněná 
středně, velký bílý znak na hrudi, bílé znaky na prstech levé zadní tlapky, úplná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, vyrovnaná, 
přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: pohyb, barva, výraz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99/A bodů, temperamentní, vyrovnaná 
 
 
(*) Pes DARGO Novterpod - nar. 5.5.2007, CMKU/BOM/3577/07 
RTG DKK 1/0 – HD B, DLK 0/0 (MVDr.Michal Čáp, ČR), DOV prostý 2009 
JuniorChampion ČR, Klubový Champion KCHBO, Evropský vítěz mladých, Sujet Recommandé, 3xNárodní 
vítěz, Klubový vítěz SK, Vítěz speciální výstavy HU, 6xCACIB, 12xBOB, 2xBIG, RBIG, JBIS, 2xBOD 
zkoušky ZZO, ZOP, ZPU1, BH, LA1, CSAU, TAN Champ.Exc.+ 
o: s.ICh.WCh.ECh.Ch.Prowl Bohemia Alké, HD A 
m:  s.Baxy Novterpod – HD A) 
chov. Jitka Novotná 
maj.: Bc.Vilemína Kracíková, Londýnská 19, 120 00 Praha 2, tel: 777 003 143, e-mail: filomena74@seznam.cz 
Chovný pes, 63/65 cm – typická hlava, ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, krk kratší, 
méně osvalený. 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 končetiny se správným 
postojem, strmější úhlení, 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 
středně, 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, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. 
Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, hrudník, povaha  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A/O1P,1P bodů, temperamentní, vyrovnaný 
 
 
(*) Fena DAFFY Novterpod - nar. 5.5.2007, CMKU/BOM/3580/07 
JuniorChampion ČR, 3xCAJC, 5xCAC, RCAC, ČKŠ, Nejlepší mladá, 2xNárodní vítěz, 2xCACIB, RCACIB 
o: s.ICh.WCh.ECh.Ch.Prowl Bohemia Alké, HD A 
m:  s.Baxy Novterpod – HD A) 
chov. Jitka Novotná 
maj.: Miloslava Beranová, Malebná 1059/15, 149 00 Praha 11, tel: 604 214 372, e-mail: 
Beranova.Mila@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 60/62 cm – typická hlava, ustupující čelo, ucho široko 
nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, 
chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie volnější a rovná, bedra rovná a delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, 
ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, příliš nedůvěřivá, vrčí při kontaktu. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: typ  
Povahový test: 1 – 6 – 17 – 5/9 – 11 – 9 – 7 – 2 = 67 bodů, nejistá 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 23.11.2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Lukáš Duchek / ČR).  
Chovná fena, 60/62 cm 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ciril&gAct=detail&ID=10483
mailto:malinois@malinois.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=dargo%20&gAct=detail&ID=10586
mailto:filomena74@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=daffy&gAct=detail&ID=10588
mailto:Beranova.Mila@seznam.cz
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(*) Fena DAISY Novterpod - nar. 5.5.2007, CMKU/BOM/3581/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Lukáš Duchek, ČR) 
JuniorChampion ČR, 2xCAJC, 2xCAC, RCAC, 3xCACA, 3xCACIB, 2xRCACIB, 2xBOB, zkoušky ZOP, LA2 
o: s.ICh.WCh.ECh.Ch.Prowl Bohemia Alké, HD A 
m:  s.Baxy Novterpod – HD A) 
chov. Jitka Novotná 
maj: Monika Vostárková, B.Smetany 333, 252 61 Jeneč, tel: 775 654 327, e-mail: monika-v@centrum.cz 
Chovná fena, 59/59 cm – typická hlava, ustupující čelo, nevýrazný stop, ucho vysoko  nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký, úzký, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, volné lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, strmé úhlení, ocas správně 
nasazen, v pohybu správně nesen, ve statice vtahován pod břicho, správné délky. Srst v línání, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na pravé zadní tlapce, 
úplná maska, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha temperamentní, hravá, nejistá při dotyku. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz  
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5/4 – 11 – 9 – 9 – 10 = 84/A bodů, nejistá 
 
 
Pes ELVIS Bajoal - nar. 8.4.2008, CMKU/BOM/3907/08 
o: Arco van de Duvetorre, HD A 
m: Everly van de Duvetorre, HD A 
chov. Josef Bartošík 
maj. Radoslav Vintrlík, Křepčice 289, 691 65, tel: 604 535 814 
Chovný pes, pokud bude výsledek RTG DKK max. 2/2, 64/70 cm – hlava se širokým čelem, příliš vyplněné 
líce, v čelní partii mezioční rýha, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, velké a špičaté, oko lehce mandlové, 
šikměji uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, mírně klenutá za pohybu. 
Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, vybočené 
lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správným úhlením. Ocas správně nasazen i 
nesen, delší o 4 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná 
středně, černá hruď a krk, malý bílý znak na hrudi. přerušená aţ základní maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, 
v šourku. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: tón barvy  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 4/10 – 12 – 9 – 10 – 10 = 95/A bodů, temperamentní, neukázněný 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK r. 2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0  (vše MVDr.Ekr / ČR) 
Chovný pes, 64/67 cm 
 
 
Pes GEROY de Alphaville Bohemia - nar. 22.9.2007, CMKU/BOM/3701/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Ender van de Duvetorre, HD A 
m: Ki Bono Campo, HD B 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Jitka Pospíchalová, Vítězslav Holan, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: 
malinois@malinois.cz 
Chovný pes, 64/68 cm – hlava s ustupujícím čelem, náznak vrásnění, ucho vysoko nasazené i  nesené, delší 
a špičaté, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup neúplný, chybí M3 vpravo dole, skus 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 končetiny se správným 
postojem, vytáčená pravá tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas 
správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, 
mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, tmavší hruď, nohy, malý bílý znak na hrudi, na levé zadní tlapce 2 
bílé prsty, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, překládá 
přední tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku. Kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. 
Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, rovný hřbet  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů, temperamentní, neukázněný 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=daisy%20n&gAct=detail&ID=10589
mailto:monika-v@centrum.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=elvis&gAct=detail&ID=15818
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=geroy&gAct=detail&ID=12553
mailto:malinois@malinois.cz
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Fena HEXA Durnitor - nar. 11.8.2006, CMKU/BOM/3362/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Výborná, VTO, Krajský vítěz, zkoušky ZZO, ZM, FPr1 
o: Ch.Ax z Labského přívozu, HD A 
m: Brema Foxly Bohemia, HD A 
chov. Martina Helclová 
maj. Kamila Filipová, Dohnalova 665, 411 08 Štětí, tel: 602 676 602 
Chovná fena, 58/60 cm – typická hlava, lehce ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle 
standardu. Hrudník mělčí, prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
za pohybu mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, za pohybu úzký postoj, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, v pohybu úzký 
postoj, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, úplná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, barva, maska  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů, temperamentní, vyrovnaná 
 
 
Fena CHILLI de Alphaville Bohemia - nar. 14.1.2008, CMKU/BOM/3825/08 
RTG DKK 0/0 – HD A , DLK 0/0, SA negativní (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Rocksyde du Calvaire aux Acacias 
m: Queen de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. + maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: malinois@malinois.cz 
Chovná fena, 59/62 cm – hlava s kratší čenichovou partií, náznak vrásnění, v čelní partii je mezioční rýha, 
ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, delší, kulatější, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. 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 končetiny se širším postojem, volné lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i 
úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 4 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, menší aţ střední bílý znak na hrudi, bílé znaky na 2 prstech levé přední 
tlapky, pravá přední tlapka bílá, průměrná maska,  pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, ušlechtilý,  pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní - pracovní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, vyrovnaná, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, hřbet, oko 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů, velmi temperamentní, vyrovnaná 
 
 
Fena MISCHA Korzár - nar. 20.5.2005, CMKU/BOM/3378-/06/05, SKJ 1166 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Milan Snášil, ČR) 
Zkoušky  ZM, ZVV2, IPO-V 
o: Nach, HD A 
m:Kathy Korzár, HD A 
chov. Bohuslav Krivošík, Slovensko 
maj. Nikol Valečková, Bavlnářská 525, 513 01 Semily, tel: 732 138 983 
Chovná fena, 57/61 cm – typická hlava, v čelní partii je mezioční rýha, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulaté, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. 
Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, sudovitý, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná 
a rovná, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, 
povaha temperamentní, vyrovnaná, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, kompaktnost, úhlení 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/O1P,1P bodů, temperamentní, vyrovnaná 

 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=hexa%20d&gAct=detail&ID=9780
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=chilli&gAct=detail&ID=15739
mailto:malinois@malinois.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=mischa&gAct=detail&ID=9049
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Pes WASCO de Alphaville Bohemia - nar. 23.4.2006, CMKU/BOM/3242/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Zkoušky IPO3, Res.CACT 
o: Falcon de Alphaville Bohemia, HD A 
m: Bona Orechová cesta, HD A 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Jitka Pospíchalová, Vilém Balej, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: 
malinois@malinois.cz 
Chovný pes, 61/67 cm – hlava širší a kratší, s ustupujícím čelem, náznak římského nosu, ucho široko 
nasazené i  nesené, měkké, silný sklad na obou uších, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup 
nadpočetný, zdvojená I1 vlevo nahoře, skus nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, vystouplé pánevní kosti. 
Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu 
vybočené lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý  mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná středně, tmavší hruď a nohy, malý bílý znak na krku, velký bílý znak na hrudi, na levé 
přední tlapce bílé prsty, téměř úplná maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
lehce vázaná vzadu, typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku. Kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. 
Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, nůţkový skus, pigment, černé ucho 
Doplňující poznámky: krýt pouze feny s ideálním uchem  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 8 – 10 = 98 bodů, vyrovnaný 
 
 

  

  

  

  

  

TTEERRVVUUEERREENN  
 
(*) fena AMIEL Balpoa – nar.09.11.2006, CMKU/BOT/1224/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0  (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (28.12.2006)   
CACIB, CAC, zk: ZZO 
o: s.r. Usky du Crépuscule des Loups, HD A (tervueren) 
m: s.r., p.E., T.s., s. Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A, ED 0/0 (groenendael) 
chov.  Blanka Poláčková 
maj. Tereza Holečková + Beata Štýbrová, Kpt.Stránského 961,  198 00  Praha 9 – Černý Most, tel. 
777 819 194, teercik@seznam.cz 
Chovná fena – 62/63 cm.  Typická hlava dle standardu, ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko 
nasazené i nesené, velké, dlouhé, široké u základny a hluboké, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, mělký a úzký hrudník s méně vyvinutým předhrudím, 
pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra, záď i břicho, uţší postoj hrudních končetin, volné lokty, strmější 
ramena, korektní postoj i úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – sytě ţlutá, charbonáţ zvýrazněná méně, úplná maska. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, kříţí tlapky hrudních i pánevních končetin, 
typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, výraz hlavy 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5 / 10 - 14 - 10 - 10 -10 = 99 / A bodů. Temperamentní, přátelská. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=wasco&gAct=detail&ID=9427
mailto:malinois@malinois.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=amiel&gAct=detail&ID=9467
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(*) fena BENETNASH NICK Briesberi – nar.25.05.2004, CMKU/BOT/2871/04 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0  (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (10.06.2006)   
Výborná 2, zk: ZOP, ZZO, LA3, CACAg 
o: JCh.Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Emy Adina z Kovárny, HD A 
chov.  Markéta Košinová 
maj. Veronika Brunhoferová, Štěchovická 5/1901, 100 00 Praha 10, tel. 776 604 950, Baroda@seznam.cz 
Chovná fena – 59/56 cm.  Typická hlava dle standardu, ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, 
tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, 
pevná a rovná hřbetní línie, korektní bedra ve statice, za pohybu mírně klenutá, záď i břicho korektní, postoj 
hrudních končetin korektní, volné lokty, strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky, srst bohatá a uzavřená, lehce zvlněná na zádech, fauve výrazný teplý 
tón – světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska. Pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: hrudník, výraz 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5 / 10 - 15 - 9 - 10 -10 = 99 / A bodů 
 
 
(*) fena BERENIS NICK Briesberi – nar.25.05.2004, CMKU/BOT/2872/04 
RTG DKK -/0  (MVDr.Decker / ČR) – levá hlavice po resekci ve 4,5 měsících věku (autonehoda, veterinární 
zpráva), DOV prostý (10.06.2006)   
BIS Junior, 2x CAJC, res.CAC   
o: JCh.Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Emy Adina z Kovárny, HD A 
chov. + maj. Markéta Košinová, Mrzky, 282 01 Český Brod, tel. 774 903 698, briesberi.nick@seznam.cz 
Chovná fena – 58/60 cm.  Typická hlava dle standardu, ustupující a mírně širší čelo, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, 
chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, pevná a 
rovná hřbetní línie, korektní bedra, záď i břicho, korektní postoj a úhlení obou párů končetin, ocas správně 
nasazen i nesen, o 1 cm delší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, téměř úplná maska. Pigmentace sytá, pouze mírná ztráta v 
koutcích, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, klidná. 
Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: hrudník 
Poznámky: před krytím je nutné dodat dobrozdání veterinárního lékaře o tom, ţe březost, porod a odchov 
štěňat nebude představovat pro fenu nadměrné riziko. 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5 / 10 - 15 - 10 - 10 -10 = 100 bodů 
 
 
(*) pes CARBY Novterpod – nar. 02.05.2007, CMKU/BOT/3570/07 
Velmi nadějný 
o: s.r. s. Int.Ch. Aianys Casper Bohemia, HD A (malinois) 
m: s.a. Ch. Aktij Novterpod, HD A (malinois) 
chov. + maj. Jitka Novotná, Matúškova 782, 149 00 Praha 11, tel. 737 775 306, novterpod@seznam.cz 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 63/61 cm.  Typická hlava dle standardu, ustupující čelo, delší 
čelní partie, ucho vysoko nasazené i nesené, obdélníkovité, poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, mělký a úzký hrudník 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní línie, vystouplé pánevní kosti, korektní záď i 
břicho, úzký postoj hrudních končetin, vytáčená tlapka, strmější úhlení, korektní postoj i úhlení pánevních 
končetin, ocas správně nasazen i nesen, o 2 cm kratší, tvoří háček, srst dlouhá, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón – rudá, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi + tečka pod krkem, přerušená maska. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pruţná, vpředu kříţí tlapky, vzadu vykopává, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata  plně vyvinutá, kondice pracovní. Celkový vzhled 
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva, povaha 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5 / 10 - 12 - 10 - 9 -10 = 96 bodů 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=benet&gAct=detail&ID=8486
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=benet&gAct=detail&ID=8486
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=carby&gAct=detail&ID=10581
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(*) fena CZECH Novterpod – nar. 02.05.2007, CMKU/BOT/3574/07 
Velmi nadějná, zk: BH, ZOP 
o: s.r. s. Int.Ch. Aianys Casper Bohemia, HD A (malinois) 
m: s.a. Ch. Aktij Novterpod, HD A (malinois) 
chov. + maj. Jitka Novotná, Matúškova 782, 149 00 Praha 11, tel. 737 775 306, novterpod@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 57/61 cm.  Typická hlava dle standardu, ustupující čelo, 
mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, širší u základny, poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk správné délky, ale méně 
osvalený, mělký a úzký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní línie, vystouplá 
páteř, rovná bedra, vystouplé pánevní kosti, korektní záď i břicho, korektní postoj hrudních končetin, volné 
lokty, měkká nadprstí, rozbíhavý postoj pánevních končetin, vytočené tlapky, korektní úhlení, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón – rudá, charbonáţ zvýrazněná 
středně, úplná maska, tmavé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pruţná, vysoký akcent 
vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, kostnatá. Celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test:  7 - 10 - 20 - 5 / 10 - 15 - 10 - 10 -10 = 97 / A bodů 
 
 
(*) fena CASSANDRA Nobby Rock – nar. 16.02.2006, CMKU/BOT/3093/06 
Výborná 2 
o: Nico z Kovárny, HD A 
m: JCh.Deborah Sixty Six, HD C 
chov.  Andrea Dlouhá 
maj. Josef Kucziak, Dvořákova 1215, Lysá nad Labem, tel. 607 663 767, lehkekrytiny@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 57/57 cm.  Typická hlava dle standardu, ustupující čelo, 
méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník se 
správně vyvinutým předhrudím, rovná hřbetní línie, za pohybu měkčí, ve statice rovná bedra, za pohybu 
klenutá, záď silně spáditá, břicho korektní, korektní postoj i úhlení obou párů končetin,  ocas správně nasazen i 
nesen, o 2 cm delší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – světlý mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná po celém těle, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, příliš 
výţivná. Celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez 
reakce na střelbu. 
Přednosti: hrudník 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5 / 9 - 13 - 10 - 10 - 0 = 87 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 27.09.2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Milan Decker / ČR).  
Chovná fena, 57/57 cm 
 
 
 
(*) pes DARTH Novterpod – nar. 05.05.2007, CMKU/BOT/3578/07 
Krajský vítěz, Oblastní vítěz 
o: s. Int.Ch. Prowl Bohemia Alké, HD A (malinois) 
m: s. Baxy Novterpod, HD A (malinois) 
chov. Jitka Novotná 
maj. Miloslava Beranová, Malebná 1059/15, 149 00  Praha 11 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 63/61 cm.  Těţší hlava, delší čelní partie, široké a klenuté 
čelo, ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulaté, správně uloţeno, 
světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, mělčí a úzký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
pevná a rovná hřbetní línie, bedra rovná ve statice, za pohybu mírně klenutá, kratší, mírně spáditá záď, 
korektní břicho, korektní postoj i úhlení obou párů končetin, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst 
kratší, fauve výrazný teplý tón – rudá, charbonáţ zvýrazněná středně, úplná maska. Pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata  plně 
vyvinutá, kondice pracovní. Celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, 
přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test:  9 - 10 - 20 - 5 / 10 - 11 - 10 - 10 -0 = 86 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 23.11.2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Lukáš Duchek / ČR).  
Chovný pes, 63/61 cm 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=czech%20n&gAct=detail&ID=10583
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=cassandra&gAct=detail&ID=9899
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=darth&gAct=detail&ID=10587
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(*) pes DOUGLAS Nobby Rock – nar. 14.06.2007, CMKU/BOT/3273/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
Velmi dobrý, zk: ZZO, ZOP, FPr1 
o: Kiosan´s Goliat, HD A 
m: H´Aia Britany Sixty Six, HD B 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Jindřiška Trčálková, Zlatý Kopec 105,  463 03  Stráţ n/N, tel. 739 006 193, j.trcalkova@centrum.cz 
Chovný pes  – 60/65 cm.  Těţší hlava, delší čelní partie, ustupující, široké a klenuté čelo, náznak římského 
nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, pravé mírně konvexní, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krátký krk, hluboký, prostorný hrudník, s méně vyvinutým 
předhrudím, rovná hřbetní línie, za pohybu měkčí, korektní bedra, záď i břicho, korektní postoj a strmější úhlení 
hrudních končetin,  volné lokty za pohybu, korektní postoj a úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen, 
ve statice správně nesen, za pohybu nesen vysoko, korektní délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika vzadu vázaná a krátká, vpředu kříţí tlapky, těţší typ, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, kondice výstavní. Celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha temperamentní. Mírná reakce na střelbu. 
Přednosti: srst 
Povahový test:  9 - 8 - 19 - 5 / 9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 95/A bodů 
 
 
(*) fena DELPHINE Nobby Rock – nar. 14.06.2007, CMKU/BOT/3275/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Decker / ČR) 
CAC, CACIB 
o: Kiosan´s Goliat, HD A 
m: H´Aia Britany Sixty Six, HD B 
chov. + maj. Andrea Dlouhá, Ţabovřesky 10, 256 01  Benešov, tel. 604 655 734, adlouha@seznam.cz 
Chovná fena  – 61/60 cm.  Typická hlava dle standardu, ustupující čelo, delší čelní partie, ucho široko 
nasazené, vysoko nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, uloţeno hlouběji, hnědé, chrup úplný, 
skus nůţkový, kratší krk, mělčí, ale prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná 
hřbetní línie, korektní bedra, záď i břicho, korektní postoj a úhlení hrudních končetin,  korektní postoj a strmější 
úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen i nesen, korektní délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, přerušená maska. Pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká a pruţná vpředu, vzadu kratší a vázaná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha klidná, bez projevu. Mírná reakce 
na střelbu. 
Povahový test:  9 - 8 - 19 - 3 / 9 - 12 - 8 - 2 -0 = 70 bodů. Nedůvěřivá, utlumená. 
 
 
fena FATAL LOVE z Kovárny – nar.15.01.2006, CMKU/BOT/3084/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (07.03.2006)   
BIS – Světová výstava BO, BOB, Klubový vítěz, Světový vítěz BO, 2x CAC    
o: s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A 
m: s.Ch. Innah Adina z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Jan Hnízdo, Libín 8, 507 59 Šárovcova Lhota, tel. 602 615 831, jhnizdo@tiscali.cz 
Chovná fena – 61/61 cm.  Typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůţkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná 
hřbetní línie, korektní bedra, záď i břicho, korektní postoj a úhlení obou párů končetin, volné lokty, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – sytě ţlutá, 
charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní. 
Celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, výraz, modelace hlavy 
Povahový test:  9 - 9 - 16 - 5 / 8 - 15 - 10 - 10 -0 = 82 bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=douglas&gAct=detail&ID=10659
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=delphine&gAct=detail&ID=10661
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=fatal&gAct=detail&ID=9889
mailto:jhnizdo@tiscali.cz
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(*) pes JALAP Deabei – nar.24.02.2004, CMKU/BOT/2818/04 
RTG DKK 1/1 – HD B 
2x CAC, 4x res.CAC, res.CACIB, zk: ZZO, ZOP, LA1 
o: R.E. Ragtime de la Clairiére aux Louves, HD A 
m: Catty-Carin Sen Vysočiny, HD A 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Miluše a Jiří Novákovi, Hornická 273,  435 13  Meziboří, belgium@seznam.cz 
Chovný pes – 65/65 cm.  Typická hlava dle standardu, nevýrazný stop, ustupující čelo, mozkovna vysoká 
z profilu, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti,  špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus klešťový, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník se správně 
vyvinutým předhrudím, rovná a měkčí hřbetní línie, korektní bedra, záď i břicho, korektní postoj a strmé úhlení 
obou párů končetin, ocas správně nasazen i nesen, správné délky.  Srst dlouhá a bohatá, fauve výrazný teplý 
tón – sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, tmavší čelo. Pigmentace sytá, 
pohybová krátká, vzadu kolébavá, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
plně vyvinutá, kondice výstavní, příliš výţivná. Celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test:  10 - 10 - 18 - 5 / 9 - 13 - 10 - 9 -10 = 94 bodů 
 
 
(*) pes PHANTOM OF JUVELL z Kovárny – nar.26.03.2008, CMKU/BOT/3346/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Decker / ČR), DOV prostý (13.05.2008)  
CAJC   
o: p.E. Juvell OrNa v.Moned, HD A 
m: s.r., s., T.s.Ch. Unique Eleanor z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Marcela Štemberová, Ţernovka 29,  251 62  Mukařov, tel. 605 743 492, panesek@centrum.cz 
Chovný pes – 59,5/59 cm.  Typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, 
skus nůţkový, korektní krk, uţší, ale prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná 
hřbetní línie, rovná bedra, vystouplé pánevní kosti, záď i břicho korektní, korektní postoj a úhlení obou párů 
končetin, volné lokty, měkčí nadprstí hrudních končetin, ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, za 
pohybu nesen vysoko, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska. Pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
plně vyvinutá, kondice kostnatá. Celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská, neukázněný. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: výraz, ucho 
Poznámky: krytí fen průměrné výšky 
Povahový test:  10 - 9 - 20 - 5 / 10 - 14 - 10 - 10 -10 = 98 bodů 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=jalap&gAct=detail&ID=8445
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&dogPars=22415&gNameT=1&gName=phantom&gAct=detail&ID=11628

