
  

Popisná přehlídka a povahový test Heroltice u Tišnova, 12.09.2010 
  
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková,  Hana Pisarčíková (psi označení *) 
Povahové testy posuzovala tříčlenná komise pod vedením Simony Hurábové 
Figurant: Ivan Tomšík 

 
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, cizí pes 
    6. setkání s cizí osobou (max. 10) 
    7. přivolání do skupiny osob (max. 10) 
    8. vlohy pro aportování (max. 10) 
    Nepovinné cviky: 
    1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu 
        b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
    2. netradiční aport (kokos, smetáček, plyš, pap.roura) 
 
 
Zisk z akce:  vyúčtování sloučeno s KLV Heroltice a Otevř.závodem Obedience Heroltice 
Uplatněná sleva na zdravotní program:  6x 

  

  

  

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
  
fena Prosto Chudo DIRTY DANCER – nar. 08.08.2006, CMKU/AUO/276/-08/06 
DKK 0/0, DLK 0/0 (MVDr.Duchek / CZ), DOV prostá (9/2006, 1/2008, 8/2009) 
Grand Champion ČR, Champion ČR + PL + SRB, Junior Champion BiH, ZZO 
o:  Ch. Sunshine Shanti Shallow Rivers 
m: Shallow River’s Vvacahkos Ana Cree, HD A, ED 0/0 
chov. Irina Pipkova, Rusko 
maj. Šárka Hájková, Píšťany 15, 411 01 Ţalhostice, tel. 720 291 406, saky.hajkova@centrum.cz  
Pouze opakování povahového testu: 
Povahový test:  10 – 10 – 13 – 3 – 8 – 14 – 9 – 6 – 0 = 73 bodů 
 
 

  

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
(*) fena DIAMOND BLACK Extra Temperament – nar.01.09.2008, CMKU/BOG/1337/08a 
DKK 0/0, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Pavlík / CZ), Nadějná, ZOP 
o: Ch. Faro vom der Simmeringer Haide, HD B 
m: Ch. Bijou Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
chov.  Konečná Monika Dis. 
maj.  Hodek Martin, Štítary 11, 345 25  Hostouň, tel. 606 214 294, spago@post.cz 
Chovná fena, 61/63 cm – hlava těţší, trojúhelníkovitá s ustupujícím čelem, ucho šířeji nasazené, správně 
nesené, poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, světlejší, chrup nadpočetný – 
P1 vlevo nahoře, skus nůţkový, krk kratší, hrudník hluboký, prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie rovná, delší, měkčí, méně výrazný kohoutek, bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu volné lokty, úhlení strmější, postoj 
pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas korektně nasazen a nesen, delší o 2 cm, srst kratší, čistě 
černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, kratší, vpředu kříţí tlapky, vzadu sbíhá hlezna, 
typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha klidná. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96/A bodů (kokos, smetáček, plyš) 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dirty%20d&gAct=detail&ID=11942
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=diamond&gAct=detail&ID=14282
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(*) pes ONCE MORE BLACK z Kovárny – nar.04.02.2008, CMKU/BOG/1296/08 
DKK 0/0, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / CZ), DOV prostý (3/2008)  
Národní vítěz, Krajský vítěz, CAC, ZOP, RH-E 
o: Ch. Brat Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: T.s. Int.Ch. Fara "Yazoo" du Chemin des Sorciéres, HD B, ED 0/0 
chov.  Pisarčíková Hana 
maj.  Linhartová Martina, Erno Košťála 972, 530 12  Pardubice, tel. 608 058 621, martanek.ahoj@seznam.cz 
Chovný pes, 65,5/65 cm – hlava typická dle standardu, výraznější nadočnicové oblouky, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, krk kratší, hrudník mělčí a uţší s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin uţší, volné lokty, vybočené za pohybu, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, 
ocas korektně nasazen i nesen, v pohybu nesen výše a stáčí špičku doprava, délka standardní, srst dlouhá, 
bohatá, uzavřená, čistě černá, malý bílý znak na hrudi a na levé přední tlapce, pigmentace sytá v tlamě, ztráta 
na drápech levé přední tlapky, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná. Typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány – obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na 
střelbu.  
Mimořádné přednosti: ucho 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 - 10 -10 – 10 = 98/A bodů (plyš, kokos, smetáček). Vyrovnaný. 
 
 
(*) fena RIVER BLACK z Kovárny – nar.12.05.2008, CMKU/BOG/1326/08 
DKK 0/0, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), DOV prostý (6/2008)  
CACIB, 2x res.CACIB, CAC-SK, CAC-CZ, res.CAC, CAJC  
o: R.E.s.Ch. Rival de la Fureur du Crépuscule, HD A 
m: s.r. Ch. Jackie Black z Kovárny, HD B 
chov.  Pisarčíková Hana 
maj.  Mikolášková Šárka, Moutnice 150, 664 55  Moutnice, tel. 603 306 020, zhenrisaru@seznam.cz 
Chovná fena, 60/62 cm – hlava s nevýrazným stopem, slabší spodní čelist, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus nůţkový se stř. řezáky v kleštích, krk kratší, hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, měkká za pohybu, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin uţší, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních 
končetin korektní, ocas korektně nasazen i nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, v línání, prolínání hnědé 
barvy na límci, na praporcích a plecích a na kalhotkách, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš 
výţivná, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská.  Slabá 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: tmavé oko 
Povahový test: 9 – 10 – 18 – 5 – 9 – 15 -10 – 10 – 10 = 96 bodů  
 
 
(*) fena TAIRA BLACK z Kovárny – nar.10.01.2009, CMKU/BOG/1353/09 
DKK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), DOV prostý (3/2009), Velmi dobrá 1  
o: s.r.ut. Ch.Tr. Rex du Champ Boulet, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov.  Pisarčíková Hana 
maj.  Nečesal Václav, Drdlova 7, 591 01  Ţďár nad Sázavou, tel. 774 629 327, necesal@pks.cz 
Posouzení odloženo - nepřivolána 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=once&gAct=detail&ID=10831
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=river&gAct=detail&ID=11606
mailto:zhenrisaru@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=taira&gAct=detail&ID=21232
mailto:necesal@pks.cz
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MMAALLIINNOOIISS  
 
pes AEROSMITH Ranč Carissa - nar. 22.5.2009, CMKU/BOM/4345/09 
ZOP  
o: Kukay´s Zicko, HD B 
m: Po-Po vom Haus Penz, HD A 
chov.: Hana Kosáková 
maj.: Petr Opletal, Jilemnického 12, 679 04 Adamov, tel: 732 654 673  
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 64/70 cm – těţší hlava s delší čelní partií, ucho vysoko 
nesené, šířeji nasazené, širší u základny a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, 
chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu volné lokty, otevřené 
tlapky, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, ţlutohnědé, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, tmavá 
hruď i tlapky, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, typ standardní aţ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, přátelská, 
hravá, temperamentní. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: hrudník  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 05.02.2011 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Milan Snášil / ČR).  
Chovný pes, 64/67 cm 
 
 
 
pes BELPHEGOR - nar. 2.3.2006, CMKU/BOM/4922/-10/06, LOF 1BBM 65760,  
HD A (HU) 
Junior Champion HU, 13x BOB, 3xCACIB, Klub.vítěz mladých, Derby vítěz, Národní vítěz, ZOP, BH, IPO-V, PT HU 
o: Urex, HD ? 
m: Utha du Royaume d´Inuit, HD ? 
chov.: Nathalie Bussiere, Francie 
maj.: Zuzana Mrňáková, Na pískovně 647, 460 14 Liberec 14, tel: 604 814 815, 606 132 135, e-mail: kwanah@seznam.cz 
Chovný pes, 61/64 cm – typická hlava, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované - tmavé, chrup úplný, skus 
těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, lehce zaškrcená, 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, kratší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná aţ průměrná, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu vysoký akcent, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: hlava, ucho, oko, povaha  
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A/O2P,2P bodů 
 
 
pes BRACONNIER GROT Kawai Kaito - nar. 12.9.2008, CMKU/BOM/4074/08 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Jaromír Ekr, ČR), DOV prostý (5/2010) 
Junior Champion CZ+SK, Champion KCHBO, Světový vítěz mladých 2009, BIG5, 2x BOB, Národní vítěz, 2x 
CACIB, ZOP, ZPU1, ZZO, BH, ZZZ, OB-Z 
o: s.r.Ch.Uillean du Mas des Lavandes, HD A 
m: T.s.Ch.Dţina z Vandalky, HD A 
chov.+maj. Simona Hurábová, Jíchova 854/8, 198 00 Praha 9, tel: 777 106 776, e-mail: simirhur@seznam.cz 
Chovný pes, 60/60 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nepravidelný – I1-2 
vlevo dole s náznakem předkusu, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu vybočené lokty, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením, za pohybu sbíhavé tlapky, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na 
hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aeros&gAct=detail&ID=23177
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=belph&gAct=detail&ID=12913
mailto:kwanah@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=brac&gAct=detail&ID=16035
mailto:capova.hana@centrum.cz
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ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, typ, ucho, kompaktnost 
Doplňující poznámky: krytí fen s nůţkovým skusem  
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 9 = 97 bodů 
 
pes IWORY Sa-Kra Beskydy - nar. 24.6.2009, CMKU/BOM/4378/09 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Jiří Jahoda, ČR) 
o: Ixtan von den Lausbuben, HD A 
m: Caja Perle de Tourbiére, HD A 
chov.: Alexandra Bauerová 
maj.: Zdeněk Volný, Starý Jičín - Dub 30, 741 01 Nový Jičín, tel: 737 512 909, e-mail: ring.volny@seznam.cz 
Chovný pes, 63/69 cm – hlava s ustupujícím čelem, delší čelní partií a dlouhým stopem, ucho široko 
nasazené i nesené, špičaté a široké u základny, poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, vytáčená a otevřená tlapka, pánevní 
končetiny se správným postojem i úhlením, otevřené a vytočené tlapky, ocas správně nasazen i nesen, stáčen 
špičkou vpravo, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ 
zvýrazněná středně, téměř úplná maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice 
výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
temperamentní a hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, černé ucho 
Doplňující poznámky: chovný od 25.12.2010  
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů 
 
 
pes YUGO z Hückelovy vily - nar. 14.9.2008, CMKU/BOM/4068/08 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Jiří Jahoda, ČR) 
o: Barny Marko Gero, HD A 
m: Cira from Mike´s Place, HD A 
chov.+maj.: Zdeněk Volný, Starý Jičín - Dub 30, 741 01 Nový Jičín, tel: 737 512 909, e-mail: ring.volny@seznam.cz 
Chovný pes, 65/68 cm – hlava s méně výrazným stopem, na čele náznak vrásnění, náznak římského nosu, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
světlejší, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, pronesená za kohoutkem, bedra s vystouplými pánevními kostmi, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širším postojem, vytáčená tlapka, 
vybočené lokty, za pohybu pádluje, strmé 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, mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní 
- pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a 
hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů 
 
 
fena AFAIRE Olbramovický kvítek - nar. 14.6.2008, CMKU/BOM/3999/08 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (MVDr.Milan Snášil, ČR) 
Výborná, ZZO, ZOP, BH 
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A 
m: Alis Nobi la Cage aux Folles, HD A 
chov.: Zdeňka Brhelová 
maj.: Petra Hrušková, Brněnská 23, 671 72 Miroslav, tel: 720 147 080, e-mail: hruskova-petra@seznam.cz 
Chovná fena, 61/64 cm – hlava s delší čelní partií, mírně ustupující čelo, ucho šířeji nasazené i nesené, delší 
a širší. 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 rovná a korektní, 
mírně vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho vtaţenější. Hrudní končetiny se 
správným postojem i úhlením, volné lokty, za pohybu vytáčené tlapky, pánevní končetiny se správným 
postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, černá hruď a nohy, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, 
tmavé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=iwory&gAct=detail&ID=23187
mailto:ring.volny@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=yugo%20z&gAct=detail&ID=16030
mailto:ring.volny@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=afaire&gAct=detail&ID=15930
mailto:hruskova-petra@seznam.cz
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správně vyjádřen. Kondice pracovní - kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
temperamentní, hravá, vrčí při kontaktu. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: nůţkový skus 
Povahový test: 10 – 6 – 18 – 5 – 10 – 14 – 9 – 10 – 10 = 92 bodů 
 
 
fena AMANITE Olbramovický kvítek - nar. 14.6.2008, CMKU/BOM/4002/08 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (MVDr.Milan Snášil, ČR) 
ZZO, ZOP, IPO-V, IPO2 
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A 
m: Alis Nobi la Cage aux Folles, HD A 
chov.: Zdeňka Brhelová 
maj.: Karel Jonáš, Šebrov 69, 679 22, tel: 776 073 086, e-mail: kareljonas@email.cz 
Chovná fena s omezením, 59/63 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho široko nasazené i 
nesené, dlouhé, správného tvaru, měkčí, levé ucho měkké se skladem. Oko úzké, příliš šikmo uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup neúplný – chybí P1 vpravo dole, I1 vpravo dole, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. 
Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, měkká, za pohybu 
pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny se širokým postojem, vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se správným 
postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, ve statice vtahován pod břicho, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, černá 
hruď, charbonáţ na nohách tvoří ţíhání, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika pruţná, prostorná, střídá normální pohyb a mimochod, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
vyrovnaná, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Doplňující poznámky: krýt pouze plnochrupým psem s výborným uchem a barvou 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
fena BARRA od Dorrinky - nar. 6.1.2009, CMKU/BOM/4207/09 
RTG DKK 0/0, DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Výborná 2, zkouška ZZO 
o: Gucci von den Lausbuben, HD A 
m: Ch.Arka Ostrý Lagar, HD B 
chov.: Michaela Ţůrková 
maj.: Taťána Dvořáková, Martina Ševčíka 10, 625 00 Brno, tel: 728 946 429, e-mail: zudolileskavy@seznam.cz 
Chovná fena, 59/61 cm – typická hlava, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup neúplný – chybí I1 vpravo dole - jizva, skus 
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a 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, volné lokty, pánevní končetiny se správným postojem a strmým úhlením, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, tmavá hruď, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, vázaná vzadu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
výstavní, celkový vzhled elegantní a méně kompaktní, povaha temperamentní, hravá, vyrovnaná, přátelská. 
Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva, maska, srst 
Povahový test: 10 – 10 – 16 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96/A bodů 
 
 
fena CASSIE Monami Tenaj - nar. 10.8.2008, CMKU/BOM/4765/-10/08, SPKP 2249 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Ender van de Duvetorre, HD A 
m: Acita Malinstar, HD A 
chov.: Ţaneta Zoubková, Slovensko  
maj.: Kateřina Matějašková, Tolstého 937/4, 736 01 Havířov, tel: 732 601 991 
Posouzení odloženo – nezměřena.  
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=amanite&gAct=detail&ID=15933
mailto:kareljonas@email.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=barra&gAct=detail&ID=22295
mailto:zudolileskavy@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cassie&gAct=detail&ID=21691
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fena GEMA Radišský dvor - nar. 27.2.2008, SPKP 2081, CMKU/BOM/4945/-10/08 
o: Lery Malidaj, HD A 
m: Centa Radišský dvor, HD A 
chov.: Bronislav Ondrka, Slovensko  
maj.: Miroslava Franková, Barrandov 358, 378 04 Chlum u Třeboně, tel: 733 648 730, e-mail: fialovam1@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 63/69 cm – hlava s mírně ustupujícím čelem, výrazná 
mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, dlouhé, široké u základny. Oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup neúplný – chybí I3 vpravo dole - jizva, skus nůţkový, krk dle 
standardu. Hrudník mělčí a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, pronesená za 
kohoutkem, bedra s vystouplými pánevními kostmi, krátká záď, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, za pohybu volné lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, dlouhá 
stehenní kost, přeúhlené končetiny, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, fauve 
výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, 2 bílé prsty vzadu na 
tlapkách, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice kostnatá, celkový vzhled méně elegantní a nekompaktní, povaha 
temperamentní, hravá, vyrovnaná, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: maska 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A/O1,2/N bodů 
 
 
fena WERRA z Hückelovy vily - nar. 18.5.2008, CMKU/BOM/3952/08 
RTG DKK 0/0 (MVDr. Jiří Jahoda, ČR) 
CAC, RCAC 
o: Cedrik Astape, HD B 
m: Nora z Hückelovy vily, HD A 
Chovatel: Zdeněk Volný 
Majitel: Libor Hanzelka, Straník 167, 741 01 Nový Jičín, tel: 777 332 321, e-mail: hanzi6@seznam.cz 
Chovná fena, 59/61 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, dlouhé, 
špičaté, měkčí. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup neúplný – chybí P1 vpravo dole, skus 
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
rovná, bedra mírně za pohybu klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
se správným postojem i úhlením, otevřená tlapka, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, 
otevřené tlapky, ve statice sevřené hlezno, ocas správně nasazen i nesen, ve statice vtahován pod břicho, 
správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, 
malý bílý znak na hrudi, 2 bílé prsty vlevo vzadu na tlapce, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika pruţná, vzadu vázanější, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem 
Povahový test: 9 – 8 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů 
 
 
fena WRONI z Hückelovy vily - nar. 18.5.2008, CMKU/BOM/3955/08 
RTG DKK 0/0 (MVDr. Jiří Jahoda, ČR) 
o: Cedrik Astape, HD B 
m: Nora z Hückelovy vily, HD A 
Chovatel: Zdeněk Volný 
Majitel: Vlastimil Škrobánek, Jabenická 1246, 755 01 Vsetín, tel: 777 181 723 
Chovná fena, 62/64 cm – hlava s mírně ustupujícím čelem, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko 
nasazené i nesené, špičatější, poměrné velikosti aţ delší. Oko lehce mandlové, šikměji uloţeno, tmavé, chrup 
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná, vystouplé pánevní kosti, krátká a spáditá záď, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem i úhlením, vytáčená tlapka, volné lokty, 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 středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní - 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, klidná. Reakce 
na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: hrudník 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 8 = 96 bodů 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=gema%20r&gAct=detail&ID=20890
mailto:fialovam1@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=werra&gAct=detail&ID=15881
mailto:hanzi6@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=wroni&gAct=detail&ID=15885
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fena YAGA z Hückelovy vily - nar. 14.9.2008, CMKU/BOM/4069/08 
RTG DKK 2/1 – HD C (MVDr. Jiří Jahoda, ČR) 
o: Barny Marko Gero, HD A 
m: Cira from Mike´s Place, HD A 
chov.: Zdeněk Volný 
Majitel: Vlastimil Škrobánek, Jabenická 1246, 755 01 Vsetín, tel: 777 181 723 
Chovná fena, 59/61 cm – hlava s náznakem vrásnění na čele, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené 
i nesené, špičaté, poměrné velikosti, měkčí. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus 
nůţkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník mělčí a prostorný s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, lehce vystouplé pánevní kosti, záď lehce 
spáditá dle standardu,  břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu 
vybočené lokty, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, za pohybu 
nesen silně nad úrovní hřbetu, kratší o 1 cm. Srst kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón, 
ţluté aţ oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, ţluté nohy, průměrná maska, pigmentace sytá, ztráta na 
drápech. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, 
temperamentní. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: temperament 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 4/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/O1,1/N bodů 
 
 

TTEERRVVUUEERREENN  
 
pes ANGEL JAMES z JBonda – nar. 21.02.2009, CMKU/BOT/3438/09 
DKK 0/0 (MVDr.Jahoda / CZ) 
BOB, CACIB, 2x CWC, 2x CAJC, 2x NPwR 
o: Int.Ch. Zealous Juvell z Kovárny, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Kl.Ch. Nathalia Mia Sixty Six, HD A 
chov. Monika Tihelková 
maj. Martin Němec, Olomoucká 300, 789 83  Loštice, tel. 733 764 636, andrejnemec@seznam.cz 
Chovný pes, 64/64 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, nevýrazným stopem a náznakem římského nosu, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 
šikměji uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nepravidelný: vlevo 3xI kleště, pravá strana 2xI 
neuzavřené kleště, 1xI do předkusu, kratší krk, hrudník mělký, méně prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná, vystouplá páteř, bedra rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, korektní břicho, postoj obou 
párů končetin korektní, volné lokty za pohybu, strmé nadprstí a strmější úhlení HK, strmější úhlení PK, ocas 
správně nasazen a nesen, o 1cm delší, srst dlouhá a bohatá, otevřenější, fauve výrazný teplý tón – sytý oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika pruţná, vzadu 
vázaná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice 
kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Doplňující poznámky: Krytí feny s ideálním nůţkovým skusem 
Povahový test: 7 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15  – 9 – 10 – 0 = 84 bodů 
 
 
(*) fena CALIBRA od Trucheva – nar. 13.03.2009, CMKU/BOT/3452/09 
DKK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ) 
CAJC 
o: Cassidy Nobby Rock, HD A 
m: Barbara Nobby Rock, HD A 
chov. Schmidt Pavel 
maj. Schmidtovi Pavel a Jana, Rychnovská 068, 468 01 Kokonín, tel. 605 120 012, poschel@centrum.cz 
Chovná fena, 56/56 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem a nevýrazným stopem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, lehce hlubší, poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký, uţší, s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď silně spáditá, břicho korektní, postoj hrudních končetin 
korektní, strmější úhlení, volné lokty za pohybu, postoj i úhlení pánevních končetin korekntí, lehce vytočené 
tlapky, ocas správně nasazen a ve statice správně nesen, za pohybu výše nesen, správné délky, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, úplná maska s lehkým 
náznakem brýlí, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Výrazná reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, hřbet 
Povahový test: 10 – 10 – 1 – 4 – 9 – 15 – 9 – 8 – 9 = 75 bodů  

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=yaga&gAct=detail&ID=16031
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=angel%20j&gAct=detail&ID=16323
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=calibra&gAct=detail&ID=22565
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(*) pes CONEY od Trucheva – nar. 13.03.2009, CMKU/BOT/3451/09 
DKK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ) 
CAJC/2x  
o: Cassidy Nobby Rock, HD A 
m: Barbara Nobby Rock, HD A 
chov. Schmidt Pavel 
maj. Schmidtovi Pavel a Jana, Rychnovská 068, 468 01 Kokonín, tel. 605 120 012, poschel@centrum.cz 
Chovný pes, 60/59 cm – hlava s výrazně ustupujícím čelem, nevýrazný stop, méně vyplněné líce, výraz feny,  
ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, širší u základny, špičaté, s měkčí chrupavkou, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, hrudník mělký a 
úzký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutější, s vystouplou páteří, vystouplé 
pánevní kosti, záď více spáditá, břicho vtaţené, postoj hrudních končetin uţší, vytáčené tlapky, za pohybu 
volné lokty, korektní úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, vytočené tlapky, delší stehenní kost, 
ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – 
mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, velmi malý bílý znak na hrudi, průměrná  maska, pigmentace méně 
sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ jemnější, pohlavní výraz méně 
vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice slabá, kostnatá, celkový vzhled kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
Doplňující poznámky: krytí pouze fen dobré kostry a výrazu 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 0 = 90 bodů  
 
 
(*) pes CASSAI Balpoa – nar. 16.06.2009, CMKU/BOT/1356/09 
DKK 0/0, DLK 0/0  (MVDr. Snášil / CZ), DOV prostý (8/2009) 
o: pE Ch. Luavjan’s Broadway, HD A, ED 0/1 
m: s.r. pE T.s. P.E. Int.Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A, ED 0/0 
chov.  Poláčková Blanka 
maj.  Smitalová Jana, Brněnská 153, 666 01  Tišnov,  smitalovaj@centrum.cz 
Chovný pes, 66/66 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, nevýrazným stopem a výraznějšími 
nadočnicovými oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, lehce vytočená špička ven a kulatějšího tvaru, 
poměrné velikosti,  oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
velmi těsný nůţkový, kratší krk, hrudník uţší, mělčí, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
klenutější, vystouplá páteř, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď krátká a silně spáditá, břicho korektní, 
postoj a úhlení obou párů končetin korektní, ocas nízko nasazen, korektně nesen, správné délky, srst bohatá a 
uzavřená, nevýrazný teplý tón – stříbrné, proţloutlé, charbonáţ zvýrazněná více, bílý znak na hrudi, základní 
maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
Poznámka: chovný od 16.12.2010 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15  – 10 – 10 – 0 = 90 bodů 
 
 
(*) fena HAIDY BAILA Sen Vysočiny – nar. 27.04.2008, CMKU/BOT/3379/08 
DKK 0/0, DLK 0/0  (MVDr. Drahotský / CZ) 
Junior Champion ČR, Národní vítěz 
o: pE Cabor van Labayo, HD A 
m: Baila Oridix, HD A 
chov.+ maj. Horňasová Jana, Petrovice 40, 592 31  Nové Město na Moravě, tel. 777 310 620,  
jana.hornas@seznam.cz 
Posouzení odloženo – nepřivolána 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=coney&gAct=detail&ID=22564
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cassai&gAct=detail&ID=23170
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=haidy%20&gAct=detail&ID=11664
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(*) pes HARRY CABOR Sen Vysočiny – nar. 27.04.2008, CMKU/BOT/3378/08 
DKK 0/0, DLK 0/0  (MVDr. Ekr / CZ) 
Res.CACIB, CAC, res.CAC 
o: pE Cabor van Labayo, HD A 
m: Baila Oridix, HD A 
chov. Horňasová Jana 
maj. Horňasová Jana + Hegykoziová Marie, Petrovice 40, 592 31  Nové Město na Moravě, tel. 777 310 620, 
jana.hornas@seznam.cz 
Chovný pes, 61,5/61,5 cm -  hlava s delší čelní partií, ustupujícím čelem, méně výrazným stopem, náznakem 
římského nosu, celkově vysoká z profilu, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, překlápěné do 
středu, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus velmi těsný 
nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra + záď + břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní + strmější úhlení, postoj a úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas níţe nasazen, korektně nesen ve statice, vysoko nesen v pohybu, lehce 
stáčen špičkou vlevo, kratší o 1 cm,  srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – mahagon/oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace méně sytá, pohybová 
mechanika pruţná, kratší vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku – plně 
vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, oko 
Povahový test: 10 – 10 – 16 – 5 – 10 – 14  – 10 – 10 – 1 = 86 bodů 
 
 
pes CHORAN z Kovárny – nar. 08.09.2006, CMKU/BOT/3148/06 
DKK 0/0, DLK 0/0, SA 0  (MVDr. Drahotský / CZ), DOV prostý (posl. 8/2010) 
Výborný 3  
o: Int.Ch. Anthony du Domaine des Chodes, IPO3, HD A 
m: Int.Ch. Happy Adina z Kovárny, HD A 
chov+maj..  Pisarčíková Hana, Blešno 8, 503 47 Blešno, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com 
Chovný pes, 64/63 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se středně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra + záď + břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, volné lokty, ocas správně 
nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – rudé, charbonáţ 
zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, vpředu sbíhavá, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata 
v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: malé ucho, barva, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15  – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
(*) fena KAISA Vitris Bohemia – nar. 05.05.2009, CMKU/BOT/4306/09 
DKK 0/0, DLK 0/0, SA 0, OCD neg.  (MVDr. Wagner / A)  
o: Int.Ch. Cicero Vitris Bohemia, HD A (Malinois) 
m: Ch. Deda Rudolfovská skála, HD B (Malinois) 
chov. + maj. Miroslav Sklenář, P.O.Box 20, 669 02  Znojmo, tel. 0043 664 263 7868, vitris@a1.net 
Chovná fena, 57/61 cm – hlava s delší čelní partií, celkově kratší a širší, příliš vyplněné líce, ucho šířeji 
nasazené, vysoko nesené, kolmá vnitřní hrana, oko lehce mandlové dle standardu, šířeji uloţeno, hnědé, chrup 
úplný, skus těsný nůţkový, korektní krk, hrudník mělčí, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra klenutá a dlouhá, záď přestavěná, korektní břicho, postoj hrudních 
končetin širší + strmější úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, 
delší o 2 cm, srst kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón – rudé, charbonáţ zvýrazněná 
středně, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ těţší, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
nedůvěřivá, lekavá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Poznámka: chovná od 05.11.2010 
Povahový test: 4 – 6 – 20 – 3 – 8 – 9 – 2 – 0 – 10 = 62 bodů- Velmi nejistá, problém s lidmi 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=harry%20c&gAct=detail&ID=11663
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=choran&gAct=detail&ID=9941
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=kaisa&gAct=detail&ID=22608
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(*) fena LIA Dog Arabat – nar. 09.09.2008, CMKU/BOT/3423/08 
DKK 2/1, DLK 0/0 (MVDr.Kyllar / CZ), opak.RTG DKK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), DOV: PHTVL/PHPV pozitivní 
(8/2010) 
Junior Champion ČR, Junior Champion SR, Junior Champion PL, BOB, CACIB, SVE Vítěz, .. zk. ZOP, BH 
o: Int.Ch. Cron de el Segadal, HD D (CZ), HD C (Německo) 
m: P.E. Ch. Adafy Oridix, HD A 
chov.  Burláková Alexandra  
maj.  Pavlíková Romana, Barvy 18,  638 00 Brno 
Chovná fena, 59/62 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, méně výrazným stopem a více vyplněnými 
lícemi, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový, korektní krk, hrudník 
hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, lehce delší, bedra korektní, 
záď více spáditá, břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – mahagon/oranţ, charbonáţ 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá na drápech, ztráta v 
koutcích, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, ucho, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů  (koště, kokos, roura) 

 
 
(*) pes LEXUS z Kovárny – nar. 22.05.2007, CMKU/BOT/3256/07 
DKK 2/2, DLK 0/0  (MVDr. Ekr / CZ), DOV prostý (7/2007) 
CAC, ČKŠ, ZOP, ZVOP, LA2 
o: s.r. Usky du Crépuscule des Loups, HD A 
m: s.r. Ch. Bjarkarima Vega, HD A, ED 0/0 
chov.  Pisarčíková Hana 
maj.  Škvorová Blanka, Vysočanská 554, 190 00  Praha 9, tel. 737 559 267, heaviska@seznam.cz 
Chovný pes, 64/63 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem a náznakem římského nosu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový se střeďáky v kleštích, korektní krk, hrudník hluboký, úzký, s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní, postoj 
hrudních končetin úzký + úhlení korektní, vytočené tlapky pánevních končetin + úhlení korektní, ocas správně 
nasazen i nesen ve statice, v pohybu nesen výše, korektní délka ocasu, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, téměř úplná maska, pigmentace méně sytá, 
pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu vysoký akcent + kříţí tlapky, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, ucho, srst (textura), barva 
Povahový test: 4 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 8 – 10 = 92/A bodů  (koště, roura, kokos) 
 
 
 
pes SAPHIR ZEALOUS z Kovárny – nar. 22.05.2008, CMKU/BOT/3382/08/09 
DKK 0/0, DLK 0/0 (MVDr.Jahoda / CZ), DOV prostý (posl.6/2010) 
Champion ČR, Klubový Champion KCHBO, Junior Champion ČR+SR, ZVV1, ZM, ZOP, BH, CSAU, TAN 
Simple, PT97/A 
o: Int.Ch. Zealous Juvell z Kovárny, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Urbi Eleanor z Kovárny, HD A 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Čechová Kateřina, Jarcová 242,  757 01  Valašské Meziříčí, tel. 608 142 378 
Pouze doplnění nepovinného cviku PT: Obrana. Hodnocení 1P,1P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=lia%20d&gAct=detail&ID=10959
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=lexus&gAct=detail&ID=9984
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=saphir&gAct=detail&ID=10956
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(*) pes SEPP Deabei – nar. 01.04.2009, CMKU/BOT/3465/09 
DKK 0/0 (MVDr.Snášil / CZ) 
Výborný 2 
o: Ch. Aragon vom Wildweibchenstein, IPO3, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch. Ketunpolun Atu, HD A, ED 0/0 
chov. Štýbrová Beata Ing. 
Maj. Grzondzielová Helena, Sídliště 359,  672 01  Moravský Krumlov, tel. 723 505 149, 
H.Grzondzielova@seznam.cz 
Chovný pes, 66/67 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem a chybějícím stopem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie rovná, dlouhá a za pohybu měkčí, vystouplé pánevní kosti, korektní záď, vtaţenější 
břicho, postoj hrudních končetin korektní, postoj a úhlení pánevních končetin korektní , ocas správně nasazen 
a za pohybu správně nesen, ve statice vtahován pod břichem, délka ocasu korektní, srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – rudé, charbonáţ zvýrazněná více, velmi malý bílý znak na hrudi, 
úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá. Bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, ucho 
Poznámka: chovný od 01.10.2010 
Povahový test: 7 – 7 – 20 – 5 – 10 – 15  – 10 – 10 – 10 = 94 bodů 
 
 
(*) fena ULKAINE UNIQUE z Kovárny – nar. 20.03.2009, CMKU/BOT/3456/09 
DKK 0/0, DLK 0/0  (MVDr. Jahoda / CZ), DOV prostý (5/2009) 
Junior Champion ČR, Junior Champion SR, BOB, Národní vítěz, CACIB, res.CACIB… 
o: s.r. pE Ch. Fledder di Scottatura, HD A 
m: s.r. T.s. s. Int.Ch. Unique Eleanor z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov.  Pisarčíková Hana 
maj.  Přikrylová Dana, Jarní 8, 614 00 Brno, tel. 603 229 174, prikrylova@oltis.cz 
Chovná fena, 56/56 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový se střeďáky v kleštích, korektní krk, hrudník mělčí, prostorný, s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní, postoj a úhlení obou párů 
končetin korektní, ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, v pohybu výše nesen, délka ocasu 
standardní, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, 
malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, oko, ucho, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 7 = 96 bodů 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=sepp&gAct=detail&ID=22581
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ulkaine&gAct=detail&ID=22439

