
  

Popisná přehlídka a povahový test Petrovice nad Orlicí, 04.05.2010 
  
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková, Hana Pisarčíková (psy označené *) 

 
 

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, člověk o berlích 
    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 (rukavice, kokos, koště) 
 
 
 
Zisk z akce: 6.620 Kč 
Uplatněná sleva na zdravotní program: 7 jedinců  (2x G, 1x M, 4x T) 

  

  

  

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
  
fena GLITTER RED ELEGANCE od Diamantové řeky – nar. 21.05.2008, CMKU/AUO/351/08 
red-merle s bíl.znaky a hn.pál.  
HD A (0/0) 15.3.2010 MVDr.Jiří Vomáčka, DOV prostá (7.7.08, 18.3.10) MVDr.Jiří Beránek 
o: Black Diamond Dragon Bohemia Acro, HD A 
m: JCh. Ch. ANGELLES REDY od Diamantové řeky, HD A 
chov.: Eva Maixnerová 
maj.: Ivana Víchová, Sobědruţská 323,  417 12  Proboštov, tel. 721 880 953, e-mail: lukyn88@seznam.cz 
Chovná fena, výška 51 cm, hlava celkově širší, kratší čenichová partie, příliš vyplněné líce, ucho poměrně 
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, obě oči 
modré s hnědými skvrnami, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk nesprávně nasazen – nízko, kratší, hrudník 
hluboký, prostorný, hřbet, pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, lopatka 
nesprávně uloţená, postoj hrudních končetin sbíhavý, končetina rovná, silná, tlapka vtáčená, úhlení strmější, 
postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení korektní, ocas přirozeně krátký, 
srst střední textury, otevřená, lehce zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i 
pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována – méně neţ 25%, pohybová mechanika měkká, volná, 
plynulá, vyváţená, vzadu sbíhavá, vpředu ovlivněna postavením předních končetin, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice příliš výţivná, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, 
ţivá, pozorná. Reakce na střelbu: ţádná. 
Doplňující poznámky: krycího psa vybírat se zcela standardní hlavou. 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 8 = 96/A bodů 
 
 
fena BEAUTY PRINCESS od Diamantové řeky – nar. 20.04.2006, CMKU/ZReg/AUO/102/06 
černá s bíl.znaky a hn.pál.  
HD A (0/0) 8.10.2009 MVDr.Milan Snášil, DOV prostá (24.5.06 – příliš brzy) MVDr.Jiří Beránek, (10.6.09) 
MVDr.Pavla Trnková 
o: Frank of Bajer, HD A 
m: JCh. Aspen Mladá Ţiva, HD ? 
chov.: Eva Maixnerová 
maj.: Vladislav Pokorný, Dolní Lhota 193, 678 01 Blansko, tel. 603 869 490, e-mail: propag@grafika-tisk.cz 
Chovná fena, výška 47 cm, hlava neparalelní linie, kratší čenichová partie, čelo ustupující, široké, slabá spodní 
čelist, ucho velké, široko nasazené, oko mandlové, správně uloţeno, obě oči hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, nepravidelný, vybočují I3, krk kratší, hrudník mělký, sudovitý, nedosahuje úrovně lokte, hřbet, pevný, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=glitte&gAct=detail&ID=11976
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=beauty%20&gAct=detail&ID=10179
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rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, vybočené 
lokty, lopatka správně uloţená, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení korektní, ocas - nelze určit, srst střední textury a délky, barva 
dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výţivná, 
celkový vzhled střední velikosti a kostry, podsaditá, dlouhého formátu, povaha více nervózní, mírně nedůvěřivá. 
Reakce na střelbu: slabá. 
Doplňující poznámky: krycího psa vybírat se zcela standardní hlavou, správného rámce, ušlechtilosti a výšky, se 
silnými, dobře tvarovanými čelistmi 
Povahový test: 5 – 5 – 18 – 5/8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 86/A bodů 
 
 
pes EDDY BEAR Svěží vítr – nar. 20.04.2006, CMKU/ZReg/AUO/379/08 
red-merle bíl.znaky a hn.pál. 
DOV prostý (01.08.2008), MVDr.Petr Staňa  
o: Ch. Elite Sunshine Chemin Cathares, HD A 
m: Baby Boom Puella Fera, HD B 
chov.:Ivana Šarochová 
maj.:Michaela Kratochvílová, Hodonínská 12,  141 00  Praha 4, tel. 728 894 095 
Chovný pes po absolvování vyšetření očí a DKK v souladu s CHŘ, výška 58 cm, hlava typická, neparalelní 
linie, ustupující čelo, slabá spodní čelist, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, obě oči jantarové, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet, pevný, rovný, silný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, lopatky správně uloţené, správné délky, vybočené lokty, přední končetiny rovné, silné, tlapka 
vytáčená, úhlení korektní, postoj pánevních končetin – vytáčená tlapka, hlezna krátká, úhlení strmější, ocas 
kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka plně 
pigmentovaná, pysky částečně depigmentované, nosní houba depigmentována – méně neţ 25%, pohybová 
mechanika měkká, vzadu: vázaná, krátká, sbíhavá; pádluje lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata 
v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, povaha vyrovnaná, ţivá, 
pozorná. Reakce na střelbu: ţádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 100 bodů 

  

  

  

  

  

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 

fena ATHÉNA T-Rexis – nar.15.07.2007, CMKU/BOG/1267/07 
CWC, res.CACIB 
o: Seth Black z Kovárny, HD A 
m: s.Centa od Dlouhé Stezky, HD A 
chov.  Miloslava Pechánková 
maj.  Renata Tvrdá, Lesní 85, 273 41 Cvrčovice, tel. 725 019 469, randydog@volny.cz 
Chovná fena pokud bude RTG DKK max.2/2, 61/62 cm – hlava s klenutějším čelem, nevýrazným stopem a 
římským nosem, ucho vysoko nasazené i nesené, špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník mělčí a uţší, s mírně nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, silně spáditá záď, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin v pohybu 
sbíhavý, úhlení korektní, ocas vysoko nesen za pohybu, stáčen mírně špičkou vlevo,  kratší o 1 cm, srst dlouhá, 
bohatá, zvlněná, černá, ztráta pigmentace na pyskách uvnitř, pohybová mechanika prostorná, vysoký akcent 
vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výţivná, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: výraz, oko 
Povahový test: 10 – 7 – 20 – 5/10 – 14 – 9 – 7 – 10 = 92/A bodů (rukavice, smetáček)  
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 29.05.2010 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr / ČR) 
Chovná fena, 61/62 cm 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=eddy&gAct=detail&ID=16889
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=athena&gAct=detail&ID=10332
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fena BAMI Balpoa – nar.25.04.2008, CMKU/BOG/1317/08 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (6/2008) 
Champion PL, Junior Champion CZ, Světový vítěz mladých BO, Národní vítěz, BOB, BIG1 Junior, BIG2, BIG3 
ZOP, CSAU, TAN 
o: s.r. pE Ch. Tuono dell Alta Via, HD A 
m: s.r. pE s. Int.Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A 
chov.+ maj.  Blanka Poláčková,  Hellichova 1111, 289 11  Pečky, tel. 604 733 536, balpoa@balpoa.net 
Chovná fena, 59/59 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správné velikosti, lehce vytočená 
špička ven, oko mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
volné lokty, úhlení korektní, lehce sevřené hlezno pánevních končetin, úhlení 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, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, 
klidná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: kompaktnost, typ, výraz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů (rukavice, kokos)  
 
 
pes CAIRO od Talašova mlýna – nar.01.06.2007, CMKU/BOG/1254/07 
Junior Champion CZ, res.CACIB, CAC, 4x CAJC 
o: Arny Eden Severu, HD A 
m: Bonnie od Talašova mlýna, HD B 
chov. František Večeřa 
maj. Jan Audy, Helenčina 12,  641 00  Brno, tel. 603 500 420, audyjan@atlas.cz 
Chovný pes pokud bude RTG DKK max. 2/2, 62/63 cm – typická hlava, s ustupujícím čelem, nevýrazným 
stopem, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, mírně špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk nízko nasazen, kratší, hrudník mělký, 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie klenutější, vystouplá páteř, vystouplé pánevní kosti, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, kulatá tlapka, 
úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas správně nasazen a nesen, o 1 cm 
kratší, srst uzavřená, kratší, černá s prolínáním hnědé barvy po stranách čenichu, malý bílý znak na hrudi, ztráta 
pigmentace uvnitř na pyskách a dásních, pohybová mechanika vzadu vázaná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, varlata OK, výstavní kondice, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha 
temperamentní, hravá. Výrazná reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 8 – 7 – 5/10 – 12 – 0 – 10 – 10 = 70/A bodů (rukavice, smetáček)  

  

  
fena DOMIA Black Morion – nar.07.04.2007, CMKU/BOG/1236/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Vomáčka / ČR) 
Junior Champion CZ, Klubový Champion KCHBO, 2x BOB, r.CACIB, Klub.vítěz mladých SK 
ZZO, ZOP, CANT, CSAU, TAN 
o: R.e. Ch. Renzo des Étangs Sauvages, HD A 
m: JCh. Lia de Bruine Buck, HD A 
chov. + maj. Dagmar Prchalová, Věšťany 54,  415 01  Teplice, tel.  607 820 258, d.prchalova@seznam.cz 
Chovná fena, 61/62 cm – typická hlava, silně ustupující čelo, dlouhý stop, ucho lehce šířeji nasazené, vysoko 
nesené, správného tvaru a velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, 
skus těsný nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký, prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a 
rovná, celkově lehce přestavěná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj hrudník končetin korektní, pádluje lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, sevřené 
hlezno, strmé úhlení, nasazení a nesení ocasu korektní, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, 
s prolínáním hnědé barvy na límci, praporcích, kalhotkách a ocase, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: pigmentace 
Povahový test: 9 – 9 – 19 – 5/10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 94 bodů 

  

  

  

  

  

  

  

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bami%20b&gAct=detail&ID=10852
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=cairo&gAct=detail&ID=9670
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=domia&gAct=detail&ID=9669
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pes EAVAN of Irresistible Black – nar.25.01.2008, CMKU/BOG/1305/-08/08, NHSB 2690308 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
Výborný 4, Velmi nadějný 1 
o: pE. Belgerac Zarif, HD A  
m: Azra-Tayra of Irresistible Black, HD A 
chov. Gert & Gea Meerholz, Holandsko 
maj. Ing.Beata Štýbrová + Veronika Reitschmiedová, Štěpánov 48,  418 04 Bílina, tel. 608 179 966, beata@deabei.com 
Chovný pes, 63/63 cm – hlava s ustupujícím čelem, stop tvoří více nadočnice, hůře modelován pod očima, 
ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, špička vytočená ven, oko lehce mandlové dle standardu, 
uloţeno v přímé linii a hlouběji, tmavé, velké, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krátký krk, hrudník mělký, 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie klenutá ve statice, vystouplá páteř, bedra rovná, korektní, 
vystouplé pánevní kosti, záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, 
měkká nadprstí, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správě nasazen i nesen, 
správné délky, méně osrstěný, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, méně sytá pigmentace, ztráta v koutcích, 
pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, 
kondice výstavní v srsti, kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5/10 – 14 – 9 – 10 – 10 = 94/A bodů (rukavice, smetáček).   

 
 

pes NOBLE BLACK ARCHI z Kovárny – nar.13.09.2007, CMKU/BOG/1276/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (11/2007, 2/2010) 
Champion SK, Junior Champion CZ + SK, CACIB, 2x r.CACIB, Národní vítěz, Grand Prix Slovakia W. 
ZZO, Ob-Z 
o: pE. Belgerac Zarif, HD A 
m: s.r., s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov.  Hana Pisarčíková 
maj.  Andrea Pavlíčková, Kneslova 8,  618 00 Brno, tel. 737 622 050, aannddaa@seznam.cz 
Chovný pes, 64/64 cm – typická hlava, ustupující čelo, volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné 
velikosti, špičatější, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk 
dle standardu, hrudník mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin velmi úzký, vytáčená 
tlapka, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné 
délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, ztráta pigmentace uvnitř a vně u špičáků, 
pohybová mechanika pruţná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, hravá, neukázněný, 
štěká. Bez rakce na střelbu. 
Přednosti: textura srsti 
Povahový test: 9 – 5 - 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 91/A/O/2P,2P bodů (rukavice, smetáček)   
 
 
fena ODETTA Deabei – nar.15.08.2007, CMKU/BOG/1274/07 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR)   
3x CAC, res.CAC 
o: s.r. Ch. Picard Precio de Brunalines, HD A   
m: s. T.s. Ch. Ysel Comme Un Reve Noir, HD A 
chov.  Ing.Beata Štýbrová 
maj.  Zbyněk Juřica + Ing.B.Štýbrová, Třebíčská 272,  675 71  Náměšť nad Oslavou, tel. 608 271 888, montel@tiscali.cz 
Chovná fena, 60/64 cm – typická hlava, ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
velikosti, oko mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hrudník 
úzký ve spodní části, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné lokty, úhlení hrudních končetin korektní, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas korektně nasazen, vysoko nesen v pohybu, silně tvoří háček, standardní 
délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, 
typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: výraz 
Povahový test: 9 – 9 -20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů   
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=eavan&gAct=detail&ID=11370
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=noble%20b&gAct=detail&ID=10380
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=quip&gAct=detail&ID=10353
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fena OFF THAT BLACK z Kovárny – nar.04.02.2008, CMKU/BOG/1299/08 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (3/2008) 
CACIB, res.CACIB, 2x CAC-CZ, CAC-D, CAC-SK, VDH-Cha, 2x res.CAC, Zw.ml., Best Junior 
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.  Hana Pisarčíková 
maj.  Eva Valentová, Kladenská 16,  252 64  Velké Přílepy, tel. 775 369 112, evaval@centrum.cz 
Chovná fena, 59/61 cm – typická hlava, ustupující čelo, stop tvořen pouze nadočnicemi, náznak římského 
nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, těsný nůţkový skus, krk dle standardu, hluboký hrudník s předhrudím dle standardu, 
hřbetní linie klenutější, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 
hrudník končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně 
nasazen a nesen, kratší o 2 cm, zálomek v 1/3 délky, srst dlouhá, v línání, černá, malý bílý znak na hrudi a na 
všech tlapkách, pigmentace sytá, ztráta na drápech, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Poznámky: krytí psem s perfektním ocasem 
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5/10 – 7 – 8 – 7 – 10 = 85  bodů 

 
 

pes OLIVER Deabei – nar.15.08.2007, CMKU/BOG/1269/07 
RTG DKK 0/1 (MVDr.Ekr / ČR)   
CACIB, CAC, res.CAC, ČKŠ, IPO3, ZVV3, ZPS1, ZZO, ZM 
o: s.r. Ch. Picard Precio de Brunalines, HD A   
m: s. T.s. Ch. Ysel Comme Un Reve Noir, HD A 
chov.  Ing.Beata Štýbrová 
maj.  Karel Chlup, Sluneční údolí 160,  569 02  Březová nad Svitavou, tel. 731 110 913 
Chovný pes, 66/65 cm – typická hlava, nevýrazný stop, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník mělký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie 
mírně klenutější, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudník 
končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, nasazené ocasu 
nízké, nesení korektní, delší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, ztráta pigmentace na pyskách vně, 
uvnitř a na dásních, pohybová mechanika lehká, pruţná prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, varlata OK, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: výraz 
Povahový test:  9 – 10 – 20 – 5/8 – 12 – 10 – 10 – 10 = 94/O/3P,2P bodů 

 
 

pes QUIP Deabei – nar.23.05.2008, CMKU/BOG/1330/08 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
Výborný 2, Velmi nadějný 1 
o: s.r. pE Ch.Quinto Rival de Bruine Buck, HD A 
m: s. T.s. Ch. Ysel Comme Un Reve Noir, HD A 
chov.  Ing.Beata Štýbrová 
maj.  doc.MgA. Irena Jůzová,  U Půjčovny 953, 110 00 Praha 1, tel. 728 073 165, irena@irenajuzova.eu 
Chovný pes, 68/68 cm – typická hlava, nevýrazný stop, římský nos, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné 
velikosti, špička vytočená ven, oko lehce mandlové dle standardu, hluboko uloţené, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie 
rovná ve statice, za pohybu volná, bedra rovná, korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudník 
končetin korektní, volné lokty + pádluje, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, sevřené hlezno, 
úhlení korektní, ocas správně nasazen, nesení vysoké za pohybu, stáčen špičkou vlevo, delší o 2 cm, srst 
dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, sytá pigmentace, ztráta v koutcích, pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, hravá, vysoký akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, 
výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na 
střelbu. 
Přednosti: výraz 
Poznámky: krytí fen ideální výšky 
Povahový test: 9 – 5 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94/A bodů (smetáček, kokos) 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=off%20t&gAct=detail&ID=10834
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=quip&gAct=detail&ID=10348
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=quip&gAct=detail&ID=11738
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fena SUZÁN Černý Habakuk – nar. 11.05.2007, CMKU/BOG/1244/07 
RTG DKK 0/1 (MVDr.Ekr / ČR)   
Výborná, ZOP, ZZO, ZPU1, BH 
o: Seth Black z Kovárny, HD A   
m: Mája Černý Habakuk, HD A 
chov.+ maj.  Václav Duda, 512 65  Všeň 71, tel. 603 238 786, vaclav-duda@centrum.cz 
Chovná fena, 60/61 cm – celkově mohutnější hlava, ustupující čelo, ridge na nose, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus těsný nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný s dostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, měkká 
nadprstí hrudních končetin, tlapka vtáčená, i za pohybu - silně, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních 
končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice příliš výţivná, celkový vzhled – kratší nohy, podsaditá, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: hrudník 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 0 = 90 bodů  

 
 

fena SWEN Černý Habakuk – nar. 11.05.2007, CMKU/BOG/1245/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (MVDr. Ekr / ČR) 
o: Seth Black z Kovárny, HD A    
m: Mája Černý Habakuk, HD A 
chov. Václav Duda 
maj.  Miroslav Souček,  549 55  Ţďár nad Metují 43,  maca.souckova@seznam.cz 
Chovná fena, 60/60 cm – typická hlava, ustupující čelo, nevýrazný stop, ucho vysoko nesené, nasazené šířeji, 
správného tvaru a velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus 
nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie klenutější ve statice, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné lokty, vtáčená tlapka hrudník 
končetin, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, nasazení i nesení ocasu korektní, kratší o 
1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, bílý znak na všech tlapkách, pigmentace méně sytá, ztráta na 
drápech, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, hravá, nervozní. Bez 
reakce na střelbu.  
Povahový test: 8 – 7 – 20 – 5/9 - 11 – 8 – 8 – 0 = 76 bodů 

  

  
 

MMAALLIINNOOIISS  
 
(*) pes DANNY Novterpod - nar. 5.5.2007, CMKU/BOM/3576/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Výborný, 2xCAC, 3xRCAC, CAJC, 2xRCACIB, VDH-Cha, zkoušky ZOP, ZM, FPr1 
o: s.ICh.Prowl Bohemia Alké, HD A 
m: s.Baxy Novterpod, HD A 
Chovatel: Jitka Novotná, Praha 
Majitel: Hana Čápová, Otročín 135, 364 01 Touţim, e-mail: capova.hana@centrum.cz 
Chovný pes, 64/65 cm – typická hlava, ustupující, širší a klenutější čelo, 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 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 volné lokty, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, lehce 
vytočené tlapky, ocas správně nasazen i nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi a na zadních 
tlapkách, přerušená maska, pigmentace sytá, ztráta vzadu na drápech. 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, přátelská, klidná. Reakce na střelbu 
ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, podsada  
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=suz%C3%A1n&gAct=detail&ID=9685
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=swen&gAct=detail&ID=9686
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=danny%20n&gAct=detail&ID=10585


 7 

(*) pes EXCELLENT de Alphaville Bohemia - nar. 28.6.2007, CMKU/BOM/3650/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (obojí MVDr.Milan  Decker, ČR) 
Nadějný, zkoušky IPO1 
o:  s.r.ut. Oscar de Vulcain 
m: Targa des Loups de Genain, HD A 
Chovatel: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
Majitel: Jitka Schneeweissová, Spojovací 179, 277 15 Tišice, tel: 723 383 868, e-mail: dogp@seznam.cz 
Chovný pes, 63/64 cm – hlava s delší čelní partií, stop je tvořen pouze nadočnicemi, v čelní partii je mezioční 
rýha, lehce vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, širší u základny, měkčí. Oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, hnědé, chrup neúplný, chybí PM4 vlevo dole, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí, 
prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra delší s lehce vystouplými pánevními 
kostmi, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem a 
strmějším úhlením, pánevní končetiny se správným postojem a strmým úhlením, lehce vytáčí pravou tlapku, 
ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší (na hranici standardu), uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, tmavá hruď a tmavší nohy, velký bílý znak na hrudi, pravá zadní – 1 
bílý prst, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí 
tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, 
výborně osvalen, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, temperament, sociální 
Doplňující poznámky: krytí pouze plnochrupých fen z nezatíţené linie  
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů 
 
 

(*) pes FORCE de Alphaville Bohemia - nar. 2.7.2007, CMKU/BOM/3653/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (obojí MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Výborný, 2xCAC 
o: Blesk Janchov, HD A 
m: s.Ch.Natty Bohemia Alké, HD A 
Chovatel: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
Majitel: Jan Frýba, Černilov 103, 503 43, tel: 775 377 760, e-mail: fryba.jan@seznam.cz 
Chovný pes, 62,5/67 cm – typická hlava, lehce delší čelní partie, výrazné nadočnicové oblouky, 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 hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie měkčí 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, mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná aţ základní, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu kříţí tlapky, 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: barva, hloubka hrudníku  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 

pes CHRISTIAN Kwanah - nar. 8.3.2008, CMKU/BOM/3854/08 
RTG DKK 2/2 – HD C, DLK 0/0 – ED A, SA neg. (vše MVDr.Jaromír Ekr, ČR), HD C (MVDr.Smatana, SK) 
Junior Champion ČR, Junior Champion PL, 2xCAJC, 3xCAC, RCACIB, VDH-Ju-CAC, ResVDH-Ju-CAC, 
3xZw.Ml, NPwR, CWC, 3xNejlepší mladý, 2xČKŠ, 3xBOB 
o: s.Int.Ch.Prowl Bohemia Alké, HD A 
m: Int.Ch.Ciara Kwanah, HD B 
Chovatel+majitel: Zuzana Mrňáková, Na pískovně 647, 460 14 Liberec 14, tel: 604 814 815, e-mail: 
kwanah@seznam.cz 
Chovný pes, 61/61 cm – typická hlava, s lehce ustupujícím čelem, v čelní partii mezioční rýha, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. 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 správným postojem i úhlením, volné lokty, pánevní končetiny se správným postojem i 
úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, úplná maska, pigmentace sytá, ztráta na drápech. Pohybová mechanika 
pruţná, vzadu kratší, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná. Reakce 
na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, podsada, typ srsti, maska, kompaktnost  
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=excellent&gAct=detail&ID=11360
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=force&gAct=detail&ID=11045
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=christian&gAct=detail&ID=10866
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(*) pes JATAGAN de Alphaville Bohemia - nar. 19.6.2008, CMKU/BOM/4045/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A, SA neg. (vše MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Velmi dobrý, zkoušky LA1 
o: Ch.Solero des Teutones, HD A, ED 0/0, SA 0 
m: Targa des Loups de Genain, HD A 
Chovatel: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
Majitel: Martin Uřičař, Dubraviova 6e, 720 00 Ostrava – Hrabová, tel: 775 954 882, e-mail: martinuricar@seznam.cz 
Chovný pes, 61,5/65 cm – typická hlava s delší čelní partií, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nesené, 
šířeji nasazené, poměrné velikosti, kulatější. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus 
těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná, zaškrcená za kohoutkem, dlouhá bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď silně spáditá, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, šikmá zápěstí, zaječí tlapka, za pohybu volné 
lokty, pánevní končetiny se širokým a rozbíhavým postojem a správným úhlením, ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná středně, černá hruď, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz méně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce 
na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, temperament 
Povahový test: 10 – 7 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96/A bodů 
 
 

(*) pes URTEX z Hückelovy vily - nar. 14.11.2007, CMKU/BOM/3767/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jiří Jahoda, ČR) 
o: Cedrik Astape, HD B 
m:Kora z Hückelovy vily, HD A 
Chovatel: Zdeněk Volný, Dub 
Majitel: Marek Vystrčil, Červená Lhota 26, 783 21 Chudobín, tel: 775 418 593, e-mail: 
vystrcilovi.lhota@seznam.cz 
Chovný pes, 62/67 cm – větší hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné 
velikosti, špičatější. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená 
za kohoutkem, bedra rovná a korektní s vystouplými pánevními kostmi, kratší záď za pohybu přestavěná, břicho 
dle standardu. Hrudní končetiny se širším postojem, vybočené lokty, otevřená tlapka, strmější úhlení, pánevní 
končetiny se správným postojem, otevřené tlapky, strmější úhlení, ocas správně nasazen, vysoko nesen, kratší 
o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná 
maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vzadu kříţí tlapky, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů 
 
 

(*) fena BOMBA ze Six-Bau - nar. 28.3.2006, CMKU/BOM/3194/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Zkoušky ZZO, ZM 
o: Congo od Skalických stopařů, HD A  
m:Abigail Mirava, HD A 
chov.+maj. Petra Adamcová, Palachova 25, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 776 197 729, e-mail: six.bau@centrum.cz 
Bez výsledku, 59/64 cm – typická hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, delší a 
špičatější, širší u základny. Oko kulatější, správně uloţeno, hnědé, chrup neúplný, chybí M1 vlevo nahoře, skus 
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra delší, záď za pohybu přestavěná, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
se širokým postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší (na hranici standardu), uzavřená, fauve nevýrazný teplý tón, 
hnědobéţové, charbonáţ zvýrazněná více, tmavá hruď, prokvetlé, prošedlé nohy, velký bílý znak na hrudi a bílá 
tečka na krku, bílé všechny 4 tlapky, úplná maska, černé ucho, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, vpředu i vzadu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
pracovní, celkový vzhled elegantní a méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. 
Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: černé ucho 
Doplňující poznámky: krýt psem bez bílých znaků, nutno doloţit RTG chrupu 
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A/O2,2/P bodů 
Chovnost splněna předložením veterinární zprávy o ztrátě zubu ze dne 15.04.2010 (MVDr.Lubomír 
Vojtek) - Chovná fena, 59/64 cm 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=jatagan&gAct=detail&ID=16016
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=urtex&gAct=detail&ID=10777
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bomba%20ze&gAct=detail&ID=9377


 9 

(*) fena BRYA od Dorrinky - nar. 6.1.2009, CMKU/BOM/4211/09 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (oboje MVDr.Milan Snášil, ČR) 
o: Gucci von den Lausbuben, HD A  
m:ICh.Arka Ostrý Lagar, HD B 
Chovatel+majitel: Michaela Ţůrková, Lipnická 1195, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel: 737 164 783, e-mail: 
oddorinky@seznam.cz 
Chovná fena, 58/64 cm – typická hlava s lehce delší čelní partií, méně výrazný stop, na čele náznak vrásnění, 
ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, špičaté. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, 
chrup neúplný, chybí PM2 vpravo dole, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní a delší, 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, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, tmavý krk, hruď a tlapky, průměrná 
maska, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vzadu kříţí tlapky, vtáčená pravá 
zadní tlapka, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled 
elegantní a méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: krýt plnochrupým psem  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
(*) fena BUGS BUNNY Štíhlouš - nar. 16.5.2008, CMKU/BOM/3946/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (oboje MVDr.Milan Decker, ČR) 
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A  
m:Kl.Ch.práce Aška Fany Eciloten, HD A 
Chovatel: František Zimek, Velešín 
Majitel: Josef Králík, Mimov 11, 345 61 Staňkov, tel: 721 734 873, e-mail: zbissy@seznam.cz 
Chovná fena, 61/63 cm – typická hlava s méně výrazným stopem, širší hlava v lících, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru, delší. Oko šikmější, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle 
standardu, méně osvalen. Hrudník hluboký, široký, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie delší, 
zaškrcená za kohoutkem, méně výrazný kohoutek, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, strmějším úhlením, pánevní končetiny s 
rozbíhavým postojem a strmějším úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, tmavší hruď, střední bílý znak na 
hrudi, průměrná aţ základní maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů 
 
 
(*) fena BUKY Kajexa - nar. 7.2.2006, CMKU/BOM/3143/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Ch.Tr.Airo Happy Arenda, HD A  
m:Axa Kajexa, HD A 
Chovatel: Iva Hloušková, Dobřenice 
Majitel: Jiří Šrom, Nádraţní 331, 783 44 Náměšť na Hané, e-mail: odrinka@seznam.cz 
Chovná fena, 55/64 cm – hlava s delší čelní partií, špičatější čenich, vyšší hlava z profilu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, dlouhé. Oko kulatější, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk strmě 
nasazen. Hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, zaškrcená 
za kohoutkem, bedra rovná a dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
s vybočenými lokty, vtáčená tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny se širším postojem a správným úhlením, 
ocas nasazen výše, správně nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná méně, malý aţ střední bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu i vzadu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní a nekompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva 
Doplňující poznámky: krýt kompaktním psem  
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 4/9 – 14 – 9 – 10 – 10 = 94/A/O1,1/P bodů 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=brya%20od&gAct=detail&ID=22299
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=bugs&gAct=detail&ID=15871
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=buky%20k&gAct=detail&ID=9297
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(*) fena FORTA Marko Gero - nar. 28.12.2007, CMKU/BOM/3803/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (oboje MVDr.Michal Pavlík, ČR) 
o: Master de Alphaville Bohemia, HD A  
m:Joyce vom Greifenring, HD B 
Chovatel: Ing.Markéta Dvořáčková, Sezemice  
Majitel: Dita Finsterle, Králova Lhota 113, 517 71 České Meziříčí, tel: 605 721 786, e-mail: 
finsterledita@seznam.cz 
Chovná fena, 61,5/65 cm – hlava s delší čelní partií, široké čelo, hlava je vysoká z profilu, ucho široko 
nasazené, šířeji nesené, dlouhé a široké u základny. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, 
skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná 
a rovná, bedra rovná a delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, strmějším úhlením, pánevní končetiny se správným postojem a strmějším úhlením, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá, ztráta v koutcích. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu 
ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
(*) fena ISABELLA de Alphaville Bohemia - nar. 6.5.2008, CMKU/BOM/3969/08 
Výborná, CWC, NSwR 
o: Chimay du Hameau St.Blaise, HD A 
m: s.Ch.Natty Bohemia Alké, HD A 
Chovatel: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
Majitel: Bernadeta Bačová, Jaroměřice 287, 569 44, tel: 773 947 962, e-mail: bernadetab@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude výsledek RTG DKK max. 2/2, 55/57,5 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. 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 správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen za 
pohybu vysoko nesen a stáčen špičkou, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná méně, bílý znak vzadu na tlapkách, přerušená 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, hravá, přátelská. Reakce na 
střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, hlava, podsada 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 95/A bodů  (rukavice, koště, kokos) 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 14.03.2011 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Vladimír Kyllar / ČR) 
Chovná fena, 55/57,5 cm 
 
 
fena SONJA Bohemia Alké - nar. 12.11.2008, CMKU/BOM/4160/08 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Výborná, 2xCAJC, 2x Nejlepší mladý 
o: s.r.Babar du Drakkar Normand, HD A  
m:s. Int.Ch.Padmé Bohemia Alké, HD A, ED 0/0 
Chovatel: Alexandra Grygarová, Senešnice 
Majitel: RNDr.Daniela Horáková, Hranická 4, Předmostí, 751 24, tel: 777 643 372, e-mail: tchibo@seznam.cz 
Chovná fena, 56/57 cm – typická hlava, na čele náznak vrásnění, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti. Oko kulatější, správně uloţeno, hnědé aţ tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk 
dle standardu. Hrudník mělký s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, výrazný kohoutek, 
bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s lehce 
rozbíhavým postojem, volné lokty, vybočené tlapky, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i 
úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný 
teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika pruţná, vázaná vzadu, typ jemnější a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz 
Povahový test: 8 – 10 – 19 – 5/9 – 9 – 9 – 10 – 10 = 89 bodů 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=forta&gAct=detail&ID=12688
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=isabella&gAct=detail&ID=15902
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=sonja&gAct=detail&ID=16727
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TTEERRVVUUEERREENN  
 

(*) fena AIRA od Dorrinky – nar.04.11.2007, CMKU/BOT/3762/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Snášil / ČR), DOV prostý (7/2009) 
CACIB, 3x res.CACIB, 3x CAC-CZ, CAC-SK, Grand Prix Slovakia Winner 2009 
ZZO, ZOP 
o: s. Ch. Lino Bohemia Alké, HD A (malinois) 
m: Int.Ch. Arka Ostrý Lagar, HD B (malinois) 
chov. Michaela Ţůrková 
maj. Libuše Urbišová, Chomýţ 54, 768 61  Bystřice pod Hostýnem, tel. 721 233 842, libuse.urbisova@seznam.cz 
Chovná fena – 56/58 cm. Hlava typická dle standardu, lehce delší čelní partie, ustupující čelo, ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná, lehce pronesená za kohoutkem, bedra rovná, vystouplé pánevní 
kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní. Korektní postoj a úhlení obou párů končetin, celkově 
kratší nohy, korektní nasazení a nesení ocasu, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve - výrazný 
teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ středně zvýrazněná dle standardu, velmi malý bílý znak na hrudi, maska 
přerušená, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů  (rukavice, koště, kokos) 
 
 

fena IGNEOUS INNAH z Kovárny – nar.04.03.2007, CMKU/BOT/3189/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (4/2007) 
FCI InterChampion CIE, Champion SK + PL, Klubový Champion KCHBO, Junior Champion CZ 
ZZO, CSAU, TAN Ch.Exc.+ 
o: Int.Ch. Zealous Juvell z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: s. Int.Ch. Innah Adina z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. + maj. Hana Pisarčíková, 503 47 Blešno 8, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com 
Chovná fena – 56/54 cm. Hlava typická dle standardu, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené a nesené, 
poměrné velikosti,  špičaté, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus nůţkový. Korektní 
krk, mělký hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho korektní. Korektní postoj a úhlení obou párů končetin, volné lokty, korektní 
nasazení a nesení ocasu, správné délky. Srst bohatá a uzavřená, v línání, fauve - výrazný teplý tón – rudá, 
charbonáţ středně zvýrazněná dle standardu, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná, sytá pigmentace. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, akcent vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, barva, kvadratičnost 
Povahový test: 8 – 9 – 17 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů 
 
 

(*) fena JUKI Tarkatan  – nar.27.01.2009, CMKU/BOT/3477/-09/09, FIN 18127/09 
o: Ruutipussi Berserkki, HD A, ED 0/0 
m: Tarkatan Ginger, HD A, ED 0/0 
chov. Tarmo Antila, Finsko 
maj. Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48,  418 04 Bílina, tel. 608 179 966, beata@deabei.com 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 57/63,5 cm, krátká a široká hlava, delší čelní partie, stop 
tvořen pouze nadočnicemi, ucho vysoko nasazené a nesené, poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup neúplný – chybí C vlevo nahoře (potvrzení veterináře o extrakci v PP 
+ RTG), skus nůţkový, korektní krk a hrudník, hřbetní línie pevná, málo výrazný kohoutek, dlouhá bedra, 
korektní záď a břicho, postoj hrudních končetin široký, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, postoj pánevních 
končetin rozbíhavý, strmější úhlení, celkově kratší nohy. Ocas správně nasazen a ve statice správně nesen, za 
pohybu nesen vysoko, o 1cm kratší, srst bohatá a uzavřená, kratší, fauve výrazný teplý tón – světlý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, vzadu i vpředu kříţí tlapky, typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá 
a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů (rukavice, koště, kokos) 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 14.06.2010: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/1, SA: 0 (MVDr.Jaromír Ekr / ČR) 
Chovná fena, 57/63,5 cm 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=aira%20od&gAct=detail&ID=10788
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=igneou&gAct=detail&ID=9970
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=juki&gAct=detail&ID=22472
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(*) pes KEIRA Randy Dog – nar.03.06.2008, CMKU/BOT/3389/08 
RTG DKK 1/0 (MVDr.Decker / ČR) 
CAJC, res.CAC, Nejlepší mladý plemene 
o: Ch. Cron de el Segadal, HD C  
m: Drop of Dew Randy Dog, HD A 
chov.: Renata Tvrdá 
maj. Alexandra Burláková + Zuzana Dikošová, Petrovická 145, 403 40  Ústí nad Labem, tel. 776 231 031,  

dogarabat@seznam.cz 
Chovný pes – 63/61 cm. Hlava typická dle standardu, lehce delší čelní partie, kulaté a ustupující čelo, vyplněné 
líce, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti,  oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus nůţkový. Korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie rovná, měkčí, bedra rovná, korektní, záď silně spáditá, břicho korektní. Korektní postoj i 
úhlení hrudních končetin, vytočené tlapky a korektní úhlení pánevních končetin, korektní nasazení a nesení 
ocasu, o 2 cm delší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve - výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ středně 
zvýrazněná dle standardu, větší bílý znak na hrudi, maska základní, sytá pigmentace. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná a prostorná, vzadu kříţí tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha  temperamentní, 
hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 94/A bodů (rukavice, kokos) 
 
 
pes KRONOS Randy Dog – nar.03.06.2008, CMKU/BOT/3388/08 
RTG DKK 1/1 (MVDr.Ekr / ČR) 
Národní vítěz 2010, CAC, res.CAC 
o: Ch. Cron de el Segadal, HD C  
m: Drop of Dew Randy Dog, HD A 
chov.: Renata Tvrdá 
maj.  Petra Faitová, Luční 340/7,  268 01  Hořovice, tel. 728 827 454, Akkela@seznam.cz 
Chovný pes – 66/66 cm. Hlava těţká, hrubší, ustupující čelo, římský nos, příliš vyplněné líce, volné pysky, ucho 
vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti,  oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. 
Chrup úplný, skus klešťový. Kratší krk, hrudník hluboký a prostorný s korektním předhrudím, hřbetní línie za 
pohybu měkká a volná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní. Volné lokty, 
vytáčená tlapka a korektní úhlení hrudních končetin, sevřené hlezno a korektní úhlení pánevních končetin, 
korektní nasazení a nesení ocasu, delší o 1 cm. Srst dlouhá a bohatá, otevřená, fauve - výrazný teplý tón – 
světlý mahagon, charbonáţ středně zvýrazněná dle standardu, maska průměrná, ztráta pigmentace na pyskách 
vně i uvnitř. Pohybová mechanika pruţná a prostorná, pádluje tlapkami hrudních končetin, typ těţší, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní 
a méně elegantní, povaha temperamentní, nervózní, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 6 – 20 – 5/9 – 1 – 7 – 10 – 3 = 69 bodů 
 
 
fena LAEN Dog Arabat – nar.09.09.2008, CMKU/BOT/3421/08 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Decker / ČR) 
Junior Champion ČR, BOB, BIS Dorost, 2x Nejlepší mladý, 4x CAJC 
o: Ch. Cron de el Segadal, HD C   
m: s.Ch. Adafy Oridix, HD A 
chov + maj. Alexandra Burláková, Petrovická 145, 403 40  Ústí nad Labem, tel. 776 231 031, 
dogarabat@seznam.cz 
Chovná fena – 59,5/60 cm. Hlava typická dle standardu, nevýrazný stop a ustupující čelo, ucho vysoko 
nasazené a nesené, masité, správného tvaru i poměrné velikosti,  oko lehce mandlové, menší, správně uloţeno, 
sytě pigmentované. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Korektní krk, mělký hrudník s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho korektní. Uzký postoj, volné lokty a strmější úhlení hrudních končetin, 
sevřené hlezno a korektní úhlení pánevních končetin, korektní nasazení a nesení ocasu, správné délky. Srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve - výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ středně zvýrazněná dle standardu, 
maska téměř úplná, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz, typ 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 8 = 94 bodů 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=laen&gAct=detail&ID=11619
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=laen&gAct=detail&ID=11618
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=laen&gAct=detail&ID=17368
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(*) fena MIMA Deabei – nar.01.10.2006, CMKU/BOT/3157/06 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), BAER +/+      
CAJC, res.CAC 
o:  Ch.Domburg Dressed to Impress at Talamo, HD A  
m: s.JCh.Anee Oridix, HD A 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Barbora Faktorová, Vrcov 85, 373 12  Borovany, tel. 776 394 448, barbora.faktorova@seznam.cz 
Chovná fena – 58/61 cm. Hlava typická dle standardu, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené a nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti,  oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované. Chrup úplný, 
skus nůţkový. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a 
rovná, bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní. Uţší postoj, za pohybu volnější lokty 
a korektní úhlení hrudních končetin, korektní postoj a úhlení pánevních končetin, korektní nasazení a nesení 
ocasu, o 2 cm delší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve - výrazný teplý tón – světlý mahagon, charbonáţ 
středně zvýrazněná dle standardu, maska průměrná aţ základní, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná a prostorná,  vpředu kříţí tlapky,  typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá, se slabou 
reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
Povahový test: 9 – 6 – 19 – 5/7 – 13 – 10 – 10 – 10 = 89 bodů 
 

 
(*) fena PUTEE Deabei – nar.26.08.2007, CMKU/BOT/3286/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr / ČR)      
Junior Champion CZ, Champion SK, CACIB, BOB, Vítěz spec.výstavy SK 2009 
o: s.r. Ch. Corsini Valentino, HD A   
m: s.r. s. Int.Ch. Delphine Erlander, HD A 
chov. +  maj. Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48,  418 04 Bílina, tel. 608 179 966, beata@deabei.com 
Chovná fena – 61/59 cm. Hlava typická dle standardu, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené a nesené, 
poměrné velikosti, špičky vytočené ven, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované. Chrup úplný, 
skus nepravidelný: I3 v nůţkách, I2 kleště, I1 náznak předkusu. Korektní krk, hluboký a prostorný hrudník 
s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho korektní. Korektní postoj a úhlení obou párů končetin, korektní nasazení a nesení ocasu, o 2 
cm delší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve - výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ středně zvýrazněná 
dle standardu, velmi malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná vpředu, vzadu nelze posoudit vzhledem k úrazu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, srst, výraz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 4/7 – 12 – 9 – 10 – 10 = 92/A bodů  (rukavice, koště, kokos) 
 
 
fena RAY OF LIGHT z Kovárny – nar. 01.08.2008, CMKU/BOT/3407/08 
RTG DKK 0/0, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (26.06.2008)  
Výborná 2 
o: R.E. s. Ch. Rival de la Fureur du Crépuscule, HD A (groenendael) 
m: s.r. Ch. Jackie Black z Kovárny, HD B (groenendael) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Alexandra Hottmarová, Křivá 124,  500 11  Hradec Králové, tel. 604 284 011, hottmarova@volny.cz 
Chovná fena – 58/62 cm. Hlava typická dle standardu, nevýrazný stop, náznak římského nosu, ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce madnlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Korektní krk, mělký hrudník s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní. 
Volné lokty hrudních končetin + měkká záprstí a vytáčená tlapky, korektní úhlení. Sevřené hlezno a korektní 
úhlení pánevních končetin, korektní nasazení a nesení ocasu, o 3 cm delší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, 
nevýrazný teplý tón – stříbrná proţloutlá, charbonáţ středně zvýrazněná dle standardu, přerušená maska, sytá 
pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vysoký akcent, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz 
Povahový test: 5 – 9 – 20 – 5/10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 91/A bodů (rukavice, koště) 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=mima&gAct=detail&ID=9144
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=putee&gAct=detail&ID=10706
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=ray%20of&gAct=detail&ID=11602
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(*) pes ZACHARIASH CHEWY Sixty Six – nar.01.08.2008, CMKU/BOT/3407/08 
Velmi nadějný 1, Výborný 3 
o: s. Int.Ch. Chewy Dog Arabat, HD A  
m: JCh. Q’Villemine Mia Sixty Six, HD A 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. Danuše Chroňáková, Nová 144, 397 01 Písek, tel. 723 608 462 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 62/61 cm. Hlava typická dle standardu, méně výrazný stop, 
ucho vysoko nasazené a nesené, správné velikosti, kulatější, oko lehce madnlové, správně uloţeno, tmavé. 
Chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový. Kratší krk, mělčí, ale prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní línie pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho korektní. Postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní + 
strmější úhlení, korektní nasazení a nesení ocasu, správné délky. Srst dlouhá a bohatá, lehce otevřená, fauve - 
výrazný teplý tón – mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, téměř úplná maska, ztráta pigmentace na pyskách – 
uvnitř, pohybová mechanika lehká, pruţná, vysoký akcent vpředu, kříţí tlapky vpředu. Typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, krátký hřbet 
Povahový test: 9 – 7 – 19 – 5/10 – 12 – 10 – 9 – 10 = 91 bodů  
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 16.05.2010 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Jaromír Ekr / ČR) 
Chovný pes, 62/61 cm 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=zachar&gAct=detail&ID=10958

