
  

Popisná přehlídka a povahový test Heroltice, 11.09.2011 
  
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková (Australský ovčák, Groenendael) a Ivana Němečková (Malinois, Tervueren) 
Povahové testy posuzovala tříčlenná komise pod vedením Šárky Velčovské 
Figurant: Vojtěch Konečný 

 
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, láhev 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, ytong) 
 
 
Zisk z akce:  vyúčtování sloučeno s KLV Heroltice 

  

  

  

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  

  

  
pes  A NEVERENDING STORY Carcassonne Tolugo  – nar.22.5.2009, CMKU/AUO/544/09 
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. M. Snášil, CSc. - 19.7.2011, DOV prostý - MVDr. P. Staňa - 12.8.2011, BOJ, BOB 
o:  Skeldale More Control, HD A, ED 0/0 
m:  Carcassonne Casey des Chemins Cathares, HD A, ED 0/0 
chov.  Lucie Gogolová 
maj.  Ivana Šteflovičová, 5.května 1348, 756 61 Roţnov p.R., tel. 736716549, e-mail: i.steflovicova@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 55 cm, hlava typická, kratší čenichová partie, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, pravé oko hnědé, levé oko 
modré, chrup úplný, skus nůţkový, krk lehce kratší, hrudník hluboký, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, 
rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky 
správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních 
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, tlapka lehce vytáčená, úhlení zadních končetin korektní, ocas 
kupírovaný, 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, lokty v pohybu volné, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gSearch=&gNameT=1&gName=story&gAct=detail&ID=23861
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pes  BALLOU Srdcové Eso  – nar.10.2.2010, CMKU/AUO/690/10 
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. M. Snášil, CSc. - 15.4.2011, DOV prostý - MVDr. P. Trnková - 9.8.2011, CAC, 
CACIB 
o:  Eminnem New Acro, HD A, ED 0/0 
m:  Caramel Kisses Cookie of Crystal Lake, HD A 
chov.  Zuzana Hodová 
maj.  Markéta Stančíková, B.Martinů 28, 602 00 Brno, e-mail: marketa.stancik@gmail.com 
CHOVNÝ PES, výška 57 cm, hlava typická, kratší čenichová partie, ustupující čelo, náznak římského nosu, 
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, malé, 
správně uloţeno, pravé oko modré, levé oko modré, 1/3 hnědá, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení 
předních končetin korektní, obě tlapky vytáčené, delší ramenní kost, postoj pánevních končetin korektní, obě 
tlapky lehce vytáčené, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý – plná 
délka, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, dilute skvrny na těle, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, nosní houba plně pigmentované, pysky částečně depigmentované, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného 
rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů. 

  
 
pes  BEYOND BELIEF Diandra  – nar.24.4.2010, CMKU/AUO/648/10 
DOV prostý - MVDr. J.Beránek - 18.3.2010, CAJC 
o:  Imagineer Now or Never, HD OFA Good, ED OFA Norm. 
m:  Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA Good, ED OFA Norm. 
chov.  Martina Hodková 
maj.  Kateřina Hudečková, Klostermannova 368, 385 01 Vimperk, tel. 776699074,  
e-mail: katka.hudeckova@gmail.com 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 57 cm, hlava 
typická, ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, 
oko mandlové, správně uloţeno, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník 
mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin uţší, vybočené lokty, lopatky správně uloţené, správné délky, 
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý – plná délka, bez zálomku, srst střední 
textury, kratší, v línání, 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, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice standardní, celkový vzhled delší, méně kompaktní, 
povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 

  
 
pes  BRAY Valkar  – nar.6.5.2010, CMKU/AUO/747/10 
DOV prostý - MVDr. P. Gbelec - 22.6.2010 
o:  Imagineer's Incredible Lad, HD A, ED 0/0 
m:  All By Myself Diandra, HD OFA Good, ED OFA Normal 
chov.  MVDr. Miroslava Valterová 
maj.  Hana Dlouhá, sídl. Míru 792, 395 01 Pacov, tel. 728717619, e-mail: hanidol@gmail.com 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, 
výška 56 cm, hlava typická, kratší čelní partie, ustupující čelo, dlouhý stop, ucho poměrně vysoko nasazené, 
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, pravé oko modré, levé 
oko modré, 1/3 hnědá, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník nedosahuje úrovně lokte, méně 
vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, vybočené lokty, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, 
úhlení zadních končetin strmé, ocas dlouhý – plná délka, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentované, nosní 
houba depigmentovaná méně neţ 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled delší, 
méně kompaktní, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů. 

  
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gSearch=&gNameT=1&gName=ballou&gAct=detail&ID=29169
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gAct=detail&ID=28297
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=2&gAct=detail&ID=29264
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pes  BRENNY Valkar  – nar.6.5.2010, CMKU/AUO/748/10 
DOV prostý - MVDr. P. Gbelec - 22.6.2010, ZZO, ZOP 
o:  Imagineer's Incredible Lad, HD A, ED 0/0 
m:  All By Myself Diandra, HD OFA Good, ED OFA Normal 
chov.  MVDr. Miroslava Valterová 
maj.  Pavlína Chládková, kpt.Nálepky 24, 370 08 České Budějovice, tel. 607537673,  
e-mail: p.chladkova@seznam.cz 
Posouzení odloţeno - nezměřen 

  
 
pes  BRIAN Valkar  – nar.6.5.2010, CMKU/AUO/749/10 
DOV prostý - MVDr. P. Gbelec - 22.6.2010, MVDr. J. Beránek - 11.6.2011, velmi dobrý 
o:  Imagineer's Incredible Lad, HD A, ED 0/0 
m:  All By Myself Diandra, HD OFA Good, ED OFA Normal 
chov.  MVDr. Miroslava Valterová 
maj.  Rostislav Novotný & Mgr. Michal Severa, Václavská 166, 251 69 Velké Popovice, tel. 777224993,  
e-mail: misev@volny.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK V SOULADU S CHŘ, výška 55 cm, hlava typická, 
mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru, menší, oko 
mandlové, správně uloţeno, pravé oko hnědé, levé oko modré, chrup úplný, skus nůţkový, krk kratší, hrudník 
hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, volné lokty, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení 
předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení 
zadních končetin strmé, delší stehenní kost, ocas dlouhý – plná délka, bez zálomku, srst střední textury a 
délky, barva dle standardu, dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, plně pigmentovaná, 
pysky depigmentované částečně, nosní houba depigmentovaná méně neţ 25%, pohybová mechanika měkká, 
volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, vzadu lehce vázaná, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled delší, méně kompaktní, povaha 
vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů. 

  
 
pes  DANTE Emily Bohemia  – nar.18.6.2010, CMKU/ZReg/AUO/781/10 
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. M. Snášil, CSc. - 13.7.2011, velmi dobrý 
o:  Shorelands Smart Hobbit Willie, HD A 
m:  Arlene Ganden Monge, HD A 
chov.  Emilie Kořená 
maj.  Jitka Kuldová, Rolnická 1, 625 00 Brno, tel. 607685841, e-mail: miloskulda@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, výška 55,5 cm, 
hlava: špičatější čenich, ustupující čelo, volné pysky, slabá spodní čelist, nevýrazná brada, římský nos, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, správně 
uloţeno, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, 
pronesený, dlouhý, vpřed přesazený kohoutek, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin 
korektní, ocas dlouhý – plná délka, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, nosní houba plně pigmentované, pysky depigmentované plně, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, volné lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, dlouhý, povaha 
vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=2&gAct=detail&ID=29263
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=2&gAct=detail&ID=28292
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=2&gAct=detail&ID=30621
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pes  FERRERO ROCHER Great Lady  – nar.5.5.2010, CMKU/AUO/732/10 
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. M. Snášil, CSc. - 1.7.2011, Junior Champion SK, Junior East Winner, BOJ 
o:  Day by Day Lady Puella Fera HD A 
m:  Espressdelivery del Whymper delle Grandes Jorasses, HD A 
chov.  Lenka Hanzlová 
maj.  Iva Muchová, Kuřimská 4, 621 00 Brno, tel. 605549510, e-mail: iva.muchova@post.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52,5 cm, hlava typická, 
kratší čenichová partie, ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, obě oči modrá/ hnědá, chrup neúplný, chybí P1PD, skus 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, 
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, plně pigmentovaná, pysky částečně depigmentované, 
nosní houba depigmentovaná méně neţ 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, 
v pohybu volné lokty, v pohybu kříţí přední i zadní tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, 
povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů. 

  
 
pes  Prosto Chudo DRAGON FALLCAT  – nar.30.11.2007, CMKU/ZReg/AUO/530/-09/07, RKF R 2410265 
DOV prostý - MVDr. J.Beránek – 1.9.2011, 25.11.2010, Champion Černá Hora 
o:  Shallow Rivers' Vvahpeeh Catawba, HD A, ED 0/0 
m:  Anais Anais Bohemia Acro, HD A, ED 0/0 
chov.  Irina Pipkova, Rusko 
maj.  Martin Švec, Snopoušovy 36, 334 01 Dolní Lukavice, tel. 774882429 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK V SOULADU S CHŘ, výška 55 cm, hlava typická, 
kratší čenichová partie, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko 
mandlové, správně uloţeno, obě oči hnědé, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin 
korektní, ocas kupírovaný, srst měkká, v línání – otevřená, zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá 
barvě srsti, víčka, nosní houba plně pigmentované, pysky částečně depigmentované, pohybová mechanika 
měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha, ţivá, 
pozorná. Reakce na střelbu slabá. 
Přednosti: pohyb 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 98 bodů. 

  
 
pes  Prosto Chudo ICE BLUE SAPPHIRE  – nar.18.11.2009, CMKU/AUO/765/-10/09, RKF 2668701 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostiţen - MVDr. L. Duchek - 22.2.2011, DOV prostý - MVDr. B. Lenská - 1.3.2011, 
Res.CACIB, 2x Res.CAC 
o:  Thornapple Red Hot Rythm, HD OFA Good 
m:  Shallow Rivers´ Vvahe Huli Tepa Acro, HD A, ED 0/0 
chov.  Irina Pipkova, Rusko 
maj.  Eva Svobodová, U první baterie 59, 162 00 Praha 6, tel. 775150002, e-mail: e.svobodova1@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 57,5 cm, hlava typická, ustupující čelo, zuţující se čenichová partie, římský nos, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, menší, správného tvaru, oko mandlové, správně uloţeno, obě 
oči modré, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a 
vodorovný, v pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, 
postoj pánevních končetin strmější, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin korektní, ocas 
kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, nosní 
houba plně pigmentované, pysky částečně depigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, 
vyváţená, sbíhavá, v pohybu volné lokty, vzadu méně dynamická, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu ţádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99/A bodů. 

  
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=2&gAct=detail&ID=29608
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=4&gAct=detail&ID=22616
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=4&gAct=detail&ID=29957
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pes  Prosto Chudo KORAL FALLCAT  – nar.21.2.2007, CMKU/AUO/264/-08/07, RKF 2070067 
DOV prostý - MVDr. J.Beránek – 1.9.2011, 25.11.2010, Champion Polsko, CZ, SK, CAC, CACIB, BOB 
o:  Sunshine Shanti Shallow Rivers 
m:  Shallow Rivers´s Vvacahkos Ana Cree, HD A, ED 0/0 
chov.  Irina Pipkova, Rusko 
maj.  Martin Švec (Marie Mrázová), Snopoušovy 36, 334 01 Dolní Lukavice, tel. 774882428 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK V SOULADU S CHŘ, výška 58 cm, hlava typická, 
ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně uloţeno, pravé oko 
modré/ hnědé, levé oko hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, střední řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, 
silná, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení zadních končetin korektní, 
ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka plně pigmentovaná, pysky částečně depigmentované, nosní houba depigmentovaná méně neţ 25%, 
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného 
rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 9 – 13 – 10 – 10 – 5 = 90 bodů. 

  
 
pes  Vinelake's DREAMFINDER  – nar.28.4.2010, CMKU/AUO/810/-10/10, AKC DN27628002 
Res.BOD Baby, CAJC 
o:  Vinelake Collinswood Fly Away Home, HD OFA Excellent, ED OFA Normal 
m:  Vinelake´s All Tax Included, HD OFA Good, ED OFA Normal 
chov.  Sandra & James Landry, USA 
maj.  Alena & Josef Šimkovi, Stáj 61, 588 27 Jamné, tel. 606208798 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 54,5 cm, 
hlava typická,ve vývinu, mírně ustupující a klenutější čelo, výrazné nadočnicové oblouky, ucho poměrně 
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, obě 
oči jantarové, chrup úplný, skus nůţkový, krk kratší, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, v pohybu převaluje hřbet, klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin 
korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst měkká, v línání, standardní délky, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, nosní houba plně pigmentované, pysky depigmentované částečně, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, v pohybu kříţí přední tlapky, volné lokty v pohybu, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 7 = 96 bodů. 

  
 
fena  DONNA Mladá Ţiva  – nar.23.9.2008, CMKU/ZReg/AUO/408/08/10 
HD A (0/0) - MVDr. M. Snášil,CSc. - 5.11.2009, DOV prostá - MVDr. P. Trnková - 18.11.2008, 29.3.2010, 
Champion SK, CZ, Junior Chamion CZ, ZOP 
o:  Czukan Ew-Bor, HD A 
m:  Brown Sugar Mladá ţiva, HD A 
chov.  MVDr. Veronika Ţivnová 
maj.  Iva Muchová, 621 00 Kuřimská 4, Brno, tel. 605549510, e-mail: iva.muchova@post.cz 
Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 6 = 94 bodů. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=4&gAct=detail&ID=11930
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=5&gAct=detail&ID=29867
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=2&gAct=detail&ID=17180
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fena  FALBALA Svěţí vítr  – nar.29.8.2009, CMKU/AUO/606/09 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostiţena - MVDr. Ekr - 24.3.2011, výborná 
o:  Casanova for Fresh Wind des Chemins Cathares, HD A, ED 0/0 
m:  Laverton Bilitis, HD A1 
chov.  Ivana Šarochová 
maj.  Kateřina Bradová, Velká 64, 753 01 Hranice, tel. 777343512, e-mail: BBetyda@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52,5 cm, hlava typická, 
kratší čenichová partie, ustupující, klenuté čelo, dlouhý stop, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, obě oči hnědé, chrup úplný, skus 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, klenutá bedra, 
záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné 
délky, končetina rovná, silná, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení 
zadních končetin korektní, ocas dlouhý – plná délka, srst měkčí, standardní délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, dilute skvrny na těle, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, 
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, volné lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
nervózní, mírně nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 6 – 4 – 20 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 9 = 87 bodů. 

  
 
fena  Granada CHOCOLATE FRANCES  – nar.20.9.2008, CMKU/AUO/557/-09/08, AKC DN22766301 
HD OFA Excellent - 8.6.2011, ED OFA Normal - 16.11.2010, DOV prostá - MVDr. J. Beránek - 18.3.2010, IPO-
V, ZZO, ZM, ZVV1, ZOP, ZPU1, ZVOP, LA1 
o:  Granada' Chaparral, HD OFA Excellent 
m:  Imagineer Secoya of Granada, HD OFA Good 
chov.  Debbie Voelker, USA 
maj.  Irena Kadlecová, Oseček 66, 289 41, tel. 724076789, e-mail: Ircze@email.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 54 cm, hlava typická, 
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloţeno, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník uţší, mělčí, nedostatečně 
vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, vybočené lokty, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, 
úhlení zadních končetin korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury, kratší, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, 
plynulá, vyváţená, sbíhavá, volné lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový 
vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99/A/O1P,1P bodů. 

  
 
fena  Prosto Chudo I'M BEST STAR FALLCAT  – nar.18.11.2009, CMKU/AUO/932/-11/09, RKF 2668709 
DOV prostá - MVDr. J. Beránek - 1.9.2011 
o:  Thornapple Red Hot Rythm, HD OFA Good 
m:  Shallow Rivers' Vvahe Huli Tepa Acro, HD A, ED 0/0 
chov.  Irina Pipkova, Rusko 
maj.  Martin Švec, Snopoušovy 36, 334 01 Dolní Lukavice, tel. 774882429 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK V SOULADU S CHŘ, výška 51,5 cm, hlava 
typická, ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, 
oko mandlové, správně uloţeno, pravé oko hnědé, modrá skvrna, levé oko hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu převaluje hřbet, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, vybočené lokty, lopatky správně 
uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, otevřená tlapka, úhlení předních končetin korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin korektní, ocas 
zkrácená délka - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, dilute skvrny na těle, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, nosní houba plně pigmentované, pysky částečně depigmentované, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha ţivá, pozorná, 
méně nervózní, mírně nedůvěřivá. Reakce na střelbu slabá. 
Přednosti: předhrudí 
Povahový test: 8 – 7 – 16 – 5 – 9 – 13 – 10 – 10 – 9 = 87 bodů. 

  
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=2&gAct=detail&ID=27743
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=3&gAct=detail&ID=23687
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=4&gAct=detail&ID=34755
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fena  Prosto Chudo IT'S BLUE SURPRISE  – nar.18.11.2009, CMKU/AUO/768/-10/09, RKF 2668710 
HD A (0/0) - MVDr. J. Ekr - 14.2.2011, CAJC 
o:  Thornapple Red Hot Rythm, HD OFA Good 
m:  Shallow Rivers' Vvahe Huli Tepa Acro, HD A, ED 0/0 
chov.  Irina Pipkova, Rusko 
maj.  Aneta Kadlecová, Rýmařovská 387, 199 00 Praha 9-Letňany, tel. 773507739,  
e-mail: anetakadlecova@gmail.com 
Posouzení odloţeno - nezměřena 

  

 
fena  Prosto Chudo NEW STAR ACRO  – nar.16.5.2010, CMKU/AUO/938/-11/10, RKF 2817649 
DOV prostá - MVDr. J. Beránek - 1.9.2011 
o:  Sunshine Sooner or Later, HD A 
m:  A Extrem Way New Acro 
chov.  Irina Pipkova, Rusko 
maj.  Martina Švecová, Snopoušovy 36, 334 01 Dolní Lukavice, tel. 776547918 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK V SOULADU S CHŘ, výška 49 cm, hlava 
typická, kratší čenichová partie, ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného 
tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, pravé oko hnědé/ modré, levé oko modré, chrup 
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu 
převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně 
uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, vybočené lokty, úhlení předních končetin korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin korektní, ocas 
kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, dilute na hlavě, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyváţená, 
sbíhavá, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyváţený, 
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Reakce na střelbu výrazná. 
Přednosti: předhrudí 
Povahový test: 10 – 8 – 9 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 81 bodů. 

  

 

 

  

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  

  

  
pes  CONNOR BLACK z JBonda - nar.18.06.2010, CMKU/BOG/4861/10 
DKK 0/0 (MVDr.Jahoda / CZ), Junioršampion SK +CZ, BOB, ZVOP 
o: s. Int.Ch. Baitu Balpoa, HD A 
m: Ch. Orchidea Black z Kovárny, HD A 
chov.  Tihelková Monika 
maj.  Surý Martin + Tihelková Monika, Kostelík 113, 763 61  Pohořelice, tel. 733 253 938, 
zJBonda@seznam.cz 
Chovný pes, 63/62 cm – hlava typická dle standardu, nevýrazný stop, náznak římského nosu. Ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správné uloţeno, 
tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, mělčí hrudník, nedostatečně vyvinuté předhrudí, 
hřbetní linie rovná a pevná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní. U pánevních končetin vzadu vytočené tlapky, 
úhlení korektní. Ocas správně nasazen a nesen, standardní délky. Srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, 
bílý znak na zadních tlapkách a střední úzký dlouhý znak na hrudi. Pigmentace sytá, 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, elegantní. Povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: ucho 
Povahový test: 7 – 8 – 18 – 5 – 10 – 11 – 10 – 10 – 10 = 89 bodů  
Poznámka: chovný od 18.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=4&gAct=detail&ID=30614
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gName=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gLast=1&gSearch=&gPage=4&gAct=detail&ID=31575
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=connor%20black&gAct=detail&ID=29562
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fena TAIRA BLACK z Kovárny – nar.10.01.2009, CMKU/BOG/1353/09 
DKK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), DOV prostý (3/2009)  
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 
Chovná fena, 60/61 cm – hlava s delší čelní partií, klenutým čelem a dlouhým nevýrazným stopem. Ucho 
vysoko nesené, široko nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra klenutá, záď silně spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní. U pánevních končetin delší stehenní 
kost, sevřené hlezno, úhlení korektní. Ocas nízko nasazen, nesen ve statice pod břichem, standardní délky, 
srst uzavřená, kratší, čistě černá, bílý znak na prstech levé zadní tlapky a malý na hrudi, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
v línání, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha temperamentní, hravá. Výrazná reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 8 – 6 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 83 bodů 
 
 
fena VAORI WAIKIKI BLACK z Kovárny – nar.02.07.2009, CMKU/BOG/1365/09 
DKK 0/0, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / CZ), DOV prostý (9/2009)  
Junioršampion SK, Champion SK, BIS Junior, Victory Junior Winner, Best of Queen Junior, ZOP 
o: p.E. Juvell Orna van Moned (terv.), HD A 
m: Ch. Sofia de la Foret de Bizy, HD A, ED 0/0 
chov.  Pisarčíková Hana 
maj. Pisarčíková Hana + Sindy Hronská, Blešno 8, 503 47, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com  
Chovná fena, 60/60 cm – hlava typická s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, ucho lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup 
úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho standardní, postoj 
hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, 
ocas správně nasazen a nesen, stáčen špičkou vpravo, delší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, s velmi 
slabým prolínáním hnědé barvy – celkově, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 - 10 – 9 – 10 = 98/A bodů (smetáček, kokos, ytong)  
 
 
pes Z´JANG ZACHARY Hvězdná laguna  – nar.04.10.2008, CMKU/BOG/1336/08 
CAC, CACIB, res.CACIB, ČKŠ 
o: s. JCh. KlCh. Lupo Deabei, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Sidus Arganta Hvězdná laguna, HD B, ED 0/0 
chov.  Kazměrčíková Lucie 
maj.  Fousovi Bohumil a Petra, Stříbrského 686, 149 00  Praha 4-Háje, tel. 721 772 633, petaef@seznam.cz 
Chovný pes po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 a doloţení DNA profilu, 63/63 cm 
– hlava typická s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, špičatější, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra klenutá, záď spáditá, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lokty vybočené za pohybu, úhlení korektní, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, ale lehce ho vtahuje ve statice, delší o 1 cm, srst 
dlouhá, bohatá, uzavřená, srst černá s prolínáním hnědé barvy na kalhotkách a předhrudí, úzký dlouhý bílý 
znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgán v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test: 10 – 8 – 18 – 5 – 10 – 15 - 10 - 10 – 0 = 86 
 
 
 

  

  

  

  

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
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=vaori&gAct=detail&ID=23637
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=zachary&gAct=detail&ID=16706
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MMAALLIINNOOIISS  
  
pes ARTIO Retrobelge - nar. 10.2.2010, CMKU/BOM/4628/10 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Lukáš Duchek, CZ)  
o: Tim du Grand Gauguet, HD A 
m: Pretty Malidaj, HD B 
chov.: Bc. Miloslav Fohl 
maj.: Dušan Kaiml, Královice 14, 274 01 Slaný, tel: 602 787 648, e-mail: KaimlD@seznam.cz 
Chovný pes, 59/67 cm – těţká hlava s delší čelní partií, ustupující klenuté čelo, tupý čenich, ucho vysoko 
nasazené, šířeji nesené, dlouhé s lehce vytočenou špičkou ucha ven. Oko otevřené, správně uloţeno, světlejší, 
chrup úplný, skus těsný nůţkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník mělký, široký se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, za pohybu měkčí, bedra rovná a korektní, vystouplé 
pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, vtaţené břicho. Hrudní končetiny se správným postojem i 
úhlením, vybočené lokty, vytáčené tlapky, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, delší stehenní kost, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 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 slabá. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky  
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O1P,1P bodů 
 
 
pes BRUNO Glitch - nar. 13.1.2010, CMKU/BOM/4591/10  
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Milan Snášil, CZ)  
o: Yannik von Bonum Bono, HD B, ED 0/0 
m: Puma de Alphaville Bohemia, HD A 
chov.: Michal Noháč 
maj.: Pavel Hrubý, Hrdlík 76, 273 06 Libušín, tel: 777 726 301 
Chovný pes, 64/68 cm – hlava se širším čelem, volné pysky, vystouplé jařmové kosti, ucho vysoko nasazené, 
šířeji nesené, levé ucho se skladem a nesené nesymetricky. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, 
chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký, široký, s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, dlouhá, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny s vybočenými lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým 
postojem, vytočené tlapky, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, 
maska téměř úplná, pigmentace méně sytá na drápech a kolem očí. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice 
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, zvládnutý. Reakce na 
střelbu ţádná. 
Povahový test: 8 – 8 - 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů 
 
 
pes JARGON Vitris Bohemia - nar. 3.7.2008, CMKU/BOM/4029/08  
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr.Horst Wagner, A) 
Champion A, splněn InterChampion CIE, Klubový vítěz, 7xCACIB, JB, 4xBOB, zkoušky TAN, CSAU  
o: s.r. Artiste de Domaine de Vauroux, HD A 
m: Ch. Deda Rudolfovská skála, HD B 
chov.: Miroslav Sklenář, Znojmo 
maj.: Sonja + Günther Rirsch, Sackgasse 14, A-3452, Atzeabrugg, Rakousko, tel: +436821304402 
Chovný pes, 60/62 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná 
a rovná, za pohybu pronesená, bedra rovná a korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, ocas nízko 
nasazen, správně nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace se ztrátou 
na vnější straně pysků. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice příliš výţivná, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz 
Povahový test: 10 – 10 - 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A 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=artio&gAct=detail&ID=28881
mailto:KaimlD@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=bruno%20g&gAct=detail&ID=28717
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=jargon&gAct=detail&ID=16011
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pes JOKE Sa-Kra Beskydy - nar. 4.11.2009, CMKU/BOM/4506/09  
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Jaromír Ekr, CZ)  
o: Destructor Sa-Kra Beskydy, HD C 
m:Bonny vom Heustadlwasser, HD A 
chov.: Alexandra Bauerová, Chvalkovice 
maj.: Vratislav Pašek, Stará Huť 39, 262 02, tel: 731 931 514 
Chovný pes, 61/63 cm – široká hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk 
nasazen dle standardu, kratší. Hrudník hluboký, široký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
se širokým postojem, volné lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, ocas 
vysoko nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón, sytý 
mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná a sbíhavá, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 - 16 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/O1P,1P bodů 
 
 
 
pes KICK BOXER de Alphaville Bohemia - nar. 9.9.2008, CMKU/BOM/4087/08  
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr. Milan Decker, CZ)  
Velmi dobrý 
o: Vasil´ Bono Campo, HD B 
m:Queen de Alphaville Bohemia, HD A 
chov.: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
maj.: Ing.Lenka Navrátilová, Druţstevní 524, 666 01 Tišnov, tel: 775 075 808, e-mail: 
kohoconapada@seznam.cz 
Chovný pes, 60/62 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, dlouhý stop, ucho šířeji nasazené, vysoko 
nesené, poměrné velikosti, špička ucha vytočená ven. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší, chrup 
neúplný, poúrazová ztráta C vpravo dole (veterinárně doloţeno), skus nůţkový, krk dle standardu, kratší. 
Hrudník 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, strmější 
úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas vysoko nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle standardu 
středně, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, sbíhavý krok,  typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. 
Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní,  povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na 
střelbu ţádná. 
Povahový test: 10 – 10 - 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
 
pes LUCAS Vitris Bohemia - nar. 18.12.2009, CMKU/BOM/4550/09  
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Horst Wagner, A) 
JuniorChampion A, CACIB, RCACIB, 2xBOB, zkouška BH 
o: s.Ch.Lino Bohemia Alké, HD A  
m:Ch. Hagar Vitris Bohemia, HD B, ED 0/0 
chov.: Miroslav Sklenář 
maj.: Christian Ganaus, Nibelungenstrasse 8, A-3424, Zeiselmauer, Rakousko, tel: +436544449159 
Chovný pes, po přeregistraci, 62/64 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, stop tvořen pouze 
nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a 
prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď silně 
spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením, ocas nízko nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, maska úplná, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, hravá, vpředu pádluje, 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 slabá. 
Mimořádné přednosti: typ 
Povahový test: 10 – 10 - 18 – 5/10 – 14 – 9 – 10 – 10 = 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=joke%20s&gAct=detail&ID=26616
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=kick&gAct=detail&ID=17236
mailto:kohoconapada@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=lucas&gAct=detail&ID=28705
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fena BABETKA z Daskonu - nar. 4.8.2010, CMKU/BOM/4927/10 
RTG DKK – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, CZ) 
o: Barbar Mi-Ji, HD A  
m:Bugs Bunny Štíhlouš, HD A, ED 0/0 
chov.: Josef Králík 
maj.: František Zimek, Ločenice 182, 373 22, tel: 606 360 160, e-mail: franta.zimek@seznam.cz 
Chovná fena, 60/61 cm – typická hlava s vystouplými jařmovými kostmi, ucho vysoko nasazené i nesené, 
dlouhé, správného tvaru. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle 
standardu. Hrudník mělký, široký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pronesená, zaškrcená z 
kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
s vybočenými lokty, vytáčená a otevřená tlapka, strmé úhlení, pánevní končetiny s širokým postojem, správné 
úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší. Srst správné délky, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, velký bílý znak na hrudi, bílé znaky na obou předních nohách 
nad prsty, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výţivná, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: krytí psem bez bílých znaků 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
fena BLOOM DE GLINT Kawai Kaito - nar. 12.9.2008, CMKU/BOM/4076/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Champion CZ, JuniorChampion CZ, 2x Nejlepší mladý, 3xBOB, 2xRCACIB, 2xCACIB, Národní vítěz, zkouška 
ZZO, ZOP, RH-E/T, OB-Z, OB1, MoD1-2, MD2, Heelwork B, HtM2, DwD2, Freestyle 2 
o: s.r.Ch.Uillean du Mas des Lavandes, HD A 
m: T.s.a.ICh.A3Ch.GrCh.Ch.Dţina z Vandalky, HD A 
chov: Simona Hurábová 
maj.: Pavlína Šrámková, Jílovská 429, 142 00 Praha 4, e-mail: pavlinasramkova@centrum.cz 
Chovná fena, 56/56 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, méně vyplněné líce, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup 
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu volné lokty, strmější úhlení, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, vázaná, nepevná hlezna, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Reakce 
na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: uši, hřbetní linie 
Povahový test: 7 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A bodů 
 
 
fena BOŢIDARA Český kras - nar. 5.3.2009, CMKU/BOM/4266/09 
Výborná 2, Res.CAC 
o: s.ICh.Exxon Kwanah, HD A 
m:Cesmina z Chotyně, HD A 
chov.: Mgr. Alţběta Hubená 
maj.: Julie Pavlíková DiS, Těšínov 15, 398 11 Protivín, Mgr.Alţběta Hubená, Vojanova 364, 266 01 Beroun, tel: 
736 10 30 31 
Chovná fena, 59/61 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, 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 sbíhavým postojem, volné 
lokty, strmější úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem a strmějším úhlením, ocas správně nasazen, 
v pohybu nesen silně nad úrovní hřbetu, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná, vzadu vázaná, se sklonem k mimochodu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 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&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=babetka&gAct=detail&ID=30001
mailto:franta.zimek@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=bloom&gAct=detail&ID=16037
mailto:pavlinasramkova@centrum.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=božidara&gAct=detail&ID=16705
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fena ELGA z Hückelovy vily - nar. 15.4.2010, CMKU/BOM/4754/10 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Milan Snášil, ČR) 
o: Bichotte van de Duvetorre, HD B, DLK 0/0  
m:Uxa z Hückelovy vily, HD A 
chov.: Zdeněk Volný  
maj.: Zuzana Slámová, Rybníky 51, 672 01 Moravský Krumlov, tel: 605 176 695, e-mail: 
slamovazuzana@atlas.cz 
Chovná fena, 56/58 cm – hlava s nevýrazným stopem, vystouplé nadočnice, slabší čenichová část, ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené, širší u základny, poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký a prostorný s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty, zaječí tlapka, správné úhlení, pánevní 
končetiny se sevřeným hleznem, vytočené tlapky, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné 
délky. Srst správné délky, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve nevýrazný teplý tón, hnědé, charbonáţ 
zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi a prstech, průměrná 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. 
Reakce na střelbu ţádná. 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů 
 
 
fena CHARRA Durnitor - nar. 3.7.2008, CMKU/BOM/4038/08 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Milan Decker, ČR) 
o: Alwin Durnitor, HD A  
m:Athéna Ostrý Lagar, HD A 
chov.: Bc. Martina Helclová 
maj. Ilona Havigerová, Kladky 125, 798 54, e-mail: ilona@cbox.cz 
Chovná fena, 58/60 cm – typická hlava s nevýrazným stopem, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko 
nasazené, šířeji nesené, špičaté. Oko otevřené, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle 
standardu. Hrudník mělký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, volné lokty, měkká záprstí, otevřená tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny s vytočenými a 
otevřenými tlapkami, měkká zánártí, správné úhlení, ocas vysoko nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné 
délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná dle standardu 
středně, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá, méně sytá na pyskách. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, prostorná, kříţí tlapky vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, velmi temperamentní, 
hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 95/A/O1N,1N bodů 
 
 
fena KYLIE de Alphaville Bohemia - nar. 9.9.2008, CMKU/BOM/4101/08 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Milan Decker, ČR) 
o: Vasil´ Bono Campo, HD B  
m:Queen de Alphaville Bohemia, HD A 
chov.: Jitka Pospíchalová 
maj.: Václav Majer, Dráţní 256, 330 11 Záluţí – Třemešná, tel: 608 50 90 56, e-mail: vamaj@seznam.cz 
Chovná fena, 59/64 cm – těţká hlava, široké čelo, nevýrazný stop tvořen pouze nadočnicemi, málo vyplněné 
líce, ucho vysoko nasazené, správného tvaru, pravé překlápěné do středu. Oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, hřbetní linie pronesená, 
bedra rovná a korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se sbíhavým postojem, volné 
lokty, pánevní končetiny se širokým postojem, vytočené tlapky, strmější úhlení, ocas vysoko nesen, správné 
délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlaté, přerušená maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika těţká, typ těţší, pohlavní výraz nesprávně vyjádřen. Kondice příliš výţivná, celkový 
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na 
střelbu ţádná. 
Povahový test: 7 – 5 – 20 – 5/0 – 14 – 7 – 10 – 9 = 77/A/O4 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=elga%20z&gAct=detail&ID=30817
mailto:slamovazuzana@atlas.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=charra&gAct=detail&ID=17216
mailto:ilona@cbox.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=kylie%20d&gAct=detail&ID=17250
mailto:vamaj@seznam.cz
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fena LEGIA Vitris Bohemia - nar. 18.12.2009, CMKU/BOM/4553/09 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, OCD negativní, SA 0 (MVDr.Horst Wagner, A) 
o: s.Ch.Lino Bohemia Alké, HD A 
m:Ch.Hagar Vitris Bohemia, HD B, ED 0/0 
chov+maj. Miroslav Sklenář, P.O.Box 20, 669 01 Znojmo, tel: +436642637868, e-mail: vitris@a1.net 
Chovná fena, 57/57 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, vystouplé nadočnice, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko otevřené, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus 
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí a prostorný, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď 
silně spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, volné lokty, strmější úhlení, pánevní 
končetiny s rozbíhavým postojem, správné úhlení, ocas nízko nasazen, správně nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, 
malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, oko 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 8 – 6 – 10 = 91/A bodů 
 
 
fena LUNA Vitris Bohemia - nar. 18.12.2009, CMKU/BOM/4556/09 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0, OCD negativní, SA 0 (MVDr.Horst Wagner, A) 
o: s.Ch.Lino Bohemia Alké, HD A 
m:Ch.Hagar Vitris Bohemia, HD B, ED 0/0 
chov+maj. Miroslav Sklenář, P.O.Box 20, 669 01 Znojmo, tel: +436642637868, e-mail: vitris@a1.net 
Chovná fena, 55/54 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, méně výrazný stop, výrazné nadočnicové 
oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí a prostorný, s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu volné lokty, strmější úhlení, pánevní 
končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, v kontaktu stahuje ocas, správné 
délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlaté, charbonáţ zvýrazněná středně dle 
standardu, 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, příliš nedůvěřivá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: typ, ucho 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
Povahový test: 5 – 4 – 20 – 5/9 – 9 – 7 – 6 – 10 = 75/A bodů 

  

  

  

  

TTEERRVVUUEERREENN  
 
 
pes A’GARRY JAMES z JBonda – nar. 21.02.2009, CMKU/BOT/3345/09 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (3/2011), Junior Champion SK, 
Champion PL 
o: Int.Ch. Zealous Juvell z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Nathalia Mia Sixty Six, HD A 
chov.: Monika Tihelková 
maj.: Romana Surá, Budovatelská 4811, 760 05  Zlín, tel. 728 006 000, rooomaneta@seznam.cz 
Chovný pes, 66/64 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem a náznakem římského nosu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, měkká záprstí, korektní úhlení, pánevní končetiny 
s korektním postojem i úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst  dlouhá, bohatá a 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, téměř 
úplná maska. Sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká a pruţná, často mimochodní, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá. Kondice výţivná, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz, barva 
Povahový test: 6 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 / A bodů (netrad.aport: smeták, kokos, ytong) 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=legia&gAct=detail&ID=28708
mailto:vitris@a1.net
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=luna%20v&gAct=detail&ID=28711
mailto:vitris@a1.net
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=garry%20j&gAct=detail&ID=22460
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pes AKBAR Aboriginal Mystery – nar. 20.02.2007, CMKU/BOT/3170/07A 
ZZO, BH, ZOP 
o: Int.Ch. Zealous Juvell z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: Alička Bonna Bar-Bar Beskydy, HD A 
chov.: MVDr.Martina Táslerová 
maj.: Zuzana Wildmannová, Neumannova 17, 352 01 Aš, major.psovod@seznam.cz 
Chovný pes, 65/66 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru i poměrné 
velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. 
Hrudník hluboký a prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie klenutější, bedra korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s rozbíhavým postojem, korektní 
úhlení, pánevní končetiny s korektním postojem i úhlením, ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, 
v pohybu vysoko nesen, kratší o 2 cm. Srst  dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – velmi sytý 
oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi a tlapkách (PP, LZ, PZ mírně na 
prstech), úplná maska. Sytá pigmentace pysků, ztráta na drápech pod bílými znaky. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – 
plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha, hlava, barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 / A bodů (netrad.aport: smeták, kokos, ytong) 
 
 
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, ZOP 
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 odloţeno – nepřivolána 
 
 
pes MERIDIAN Dog Arabat – nar. 13.03.2010, CMKU/BOT/4696/10 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Novák / ČR), Junior Champion ČR 
o: Ch.Blackwater‘s Blue Ocean, HD A1, ED 0/0 
m: s.Ch. Adafy Oridix, HD A 
chov.: Alexandra Burláková 
maj.: Dagmar Gořulová, Svat.Čecha 725,  743 01  Bílovec, tel. 776 650 651, dagmargorulova@seznam.cz 
Chovný pes, 66,5/67 cm - typická hlava s ustupujícím čelem a méně výrazným stopem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, konvexní. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký, úzký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s úzkým 
postojem, volnými lokty, vytáčenou tlapkou a strmějším úhlením, pánevní končetiny s úzkým postojem a 
strmějším úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst  dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, úplná maska. Pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká,  pruţná, úzká, kříţí tlapky, zatím nezpevněná, 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, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, srst, povaha 
Povahový test:  10 – 10 – 17 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 / A  bodů (netrad.aport: kokos, smeták, ytong) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=akbar%20a&gAct=detail&ID=10600
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
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=meridi&gAct=detail&ID=28788
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pes MESCALERO Dog Arabat – nar. 13.03.2010, CMKU/BOT/4697/11 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Jahoda / ČR), Junior Champion ČR, ZZO 
o: Ch.Blackwater‘s Blue Ocean, HD A1, ED 0/0 
m: s.Ch. Adafy Oridix, HD A 
chov.: Alexandra Burláková 
maj.: Lenka Dohnalová, Zlámanka 77, 767 01  Kroměříţ, tel. 739 416 414, naiklen@seznam.cz 
Chovný pes, 65/68 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem a nevýrazným stopem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, poměrné velikosti, konvexní. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, 
skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí, úzký, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra delší, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, volnými lokty, a korektním úhlením, pánevní končetiny s korektním postojem i úhlením, 
ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst  dlouhá, bohatá, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón 
– sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, úplná maska. Pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká,  pruţná, kříţí tlapky, vzadu 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, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva 
Povahový test:  10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů  
 
 
fena MAWI Dog Arabat – nar. 13.03.2010, CMKU/BOT/4700/10 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Vomáčka / ČR), DNA profil 394/11, Junior Champion ČR, 
Champion Kypru 
o: Ch.Blackwater‘s Blue Ocean, HD A1, ED 0/0 
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, 57/59 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem a nevýrazným stopem, špičatá hlava – 
slabší spodní čelist, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, lehce delší. Oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký, úzký, s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď silně spáditá, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, volnými lokty, otevřenou tlapkou a korektním úhlením, 
pánevní končetiny s korektním postojem i úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst  
bohatá, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý 
bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, tmavé čelo. Pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká,  pruţná a 
prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: hřbetní linie 
Povahový test:  8 – 10 – 18 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 7 = 91  bodů  
 
 
fena MINEA Deabei – nar. 01.10.2006, CMKU/BOT/3158/06, FIN 43074/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/1 (obojí Finsko), BAER test  +/+,  DOV prostý (posl.11/2009), DNA profil 
397/11, res.CACIB, BH 
o: Ch.Domburg Dressed to Impress at Talamo, BVA 5:3 (odp.HD A) 
m: s.JCh. Anee Oridix, HD A 
chov.: Ing.Beata Štýbrová 
maj.: Piia Salonen, Finsko + Beata Štýbrová, Štěpánov 48, 418 04 Bílina, tel. 608 179 966, beata@deabei.com 
Chovná fena po přeregistraci v PK, 59,5/61 cm - typická hlava, nevýrazný stop, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, menší, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký a úzký s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, korektní bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se sudovitým postojem, volnými aţ vybočenými lokty, strmějším úhlením, pánevní 
končetiny s korektním postojem i úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst  dlouhá, bohatá 
a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na 
hrudi, přerušená maska. Pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká,  pruţná a prostorná, kříţí tlapky 
vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská s výraznou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pevný hřbet, kompaktnost 
Povahový test:  10 – 10 – 2 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 81  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=mescal&gAct=detail&ID=28789
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=mawi%20d&gAct=detail&ID=28792
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=minea&gAct=detail&ID=9145
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pes RALKO Deabei – nar. 26.08.2008, CMKU/BOT/3399/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), BAER test  +/+ (AA Vet), VSV, 3x CACIB 
o: Ch.Grimmendans Fourlan, HD A2 
m: s.JCh. Anee Oridix, HD A 
chov.: Ing.Beata Štýbrová 
maj.: Jana Halušková, Palachova 46,  591 01  Ţďár n/S, tel. 777 908 094, hali.jarda@seznam.cz 
Chovný pes, 65/66 cm - typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. 
Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu. 
Hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, korektní bedra, 
záď silně spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, volnými lokty, strmějším 
úhlením, pánevní končetiny s korektním úhlením a lehce sevřeným hleznem, ocas nízko nasazen, správně 
nesen, správné délky. Srst  dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – hodně světlý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska. Pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká,  pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
obě varlata v šourku – plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní,  se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz, ucho, hlava 
Povahový test:  10 – 9 – 18 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 95 / A bodů  (netrad.aport: ytong, kokos, 
smetáček) 
 
 
fena RARE JEWEL z Kovárny – nar. 12.05.2008, CMKU/BOT/1321/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (6/2008), Výborná  
o: R.E. P.E.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.: Lukáš Paták, Tovární 721,  357 35  Chodov, tel. 725 052 413 
Chovná fena, 57/58 cm - typická hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, úzký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, volnými lokty a 
strmějším úhlením, pánevní končetiny s korektním postojem i úhlením, ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky. Srst  dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, nevýrazný teplý tón – proţloutlé, charbonáţ 
zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, černé čelo. Pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká,  pruţná a prostorná, nepevná hlezna, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen. Kondice výstavní, v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: modelace hlavy, ucho, povaha 
Povahový test:  10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů  
 
 
fena UNAI UNIQUE z Kovárny – nar. 20.03.2009, CMKU/BOT/3459/09 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (posl.6/2011), DNA profil 231/11, 
Selekce Francie - Sujet Reccomandé, Selekce Maďarska – T.s., Champion SR + PL, Klubový Champion 
KCHBO, Junior Champion ČR+SR+PL, CSAU, TAN, ZZO 
o: s.r. pE Ch.Fledder di Scottatura, HD A 
m: s.r. s.T.s. Int.Ch. Unique Eleanor z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov.: Hana Pisarčíková 
maj.: Andrea Pavlíčková + Hana Pisarčíková, Kneslova 8, 618 00 Brno, tel. 737 622 050,  
aannddaa@seznam.cz 
Pouze opakování povahového testu:  7 – 8 – 17 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 90 / A bodů (netrad.aport: 
koště, ytong, kokos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ralko&gAct=detail&ID=14594
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=rare&gAct=detail&ID=11601
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=unai%20u&gAct=detail&ID=22442
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fena VAPPU Deabei – nar. 26.11.2009, CMKU/BOT/3522/09 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), BAER test  -/+ (AA Vet), Junior Champion ČR 
o: s. Int.Ch. Prot Deabei, HD A, ED 0/0 
m: s.JCh. Anee Oridix, HD A 
chov.: Ing.Beata Štýbrová 
maj.: Michaela Raganová, Nádraţní 228,  391 75  Malšice, tel. 728 068 182, FFFista@seznam.cz 
Chovná fena, 59/61 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem a nevýrazným stopem, náznak římského 
nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, 
chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, úzký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra klenutá, záď velmi silně spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
s korektním postojem, volnými aţ vybočenými lokty, strmým úhlením, pánevní končetiny s korektním úhlením a 
sevřeným hleznem, ocas nízko nasazen, správně nesen, o 2 cm delší. Srst  dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, úplná maska. Pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká,  pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, 
nepřipravená na kontrolu chrupu, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test:  10 – 7 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 7 – 10 = 92 bodů 
 
 
fena YAMAHA VENUS z Kovárny – nar. 27.04.2010, CMKU/BOT/4774/10 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (posl.7/2011), Výborná 3, ZZO 
o: s. T.s. Int.Ch. Saphir Zealous z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: s. Int.Ch. Venus Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov.: Hana Pisarčíková 
maj.: Hana Pisarčíková + Soňa Kadulová, Milotice nad Opavou 176, 792 01  Bruntál, tel. 608 979 261, 
yamaha2010@seznam.cz 
Chovná fena, 56/56 cm - typická hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník mělký, úzký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
s korektním postojem, volnými lokty, zaječí tlapkou a strmějším úhlením, pánevní končetiny s korektním 
postojem i úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst  dlouhá, v línání, fauve výrazný teplý 
tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, velký bílý znak na hrudi, bílý znak na tlapkách, 
úplná maska. Pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká,  pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, maska 
Povahový test:  10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 / A bodů (netrad.aport: kokos, smeták) 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=vappu&gAct=detail&ID=23681
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=yamaha&gAct=detail&ID=29384

