Popisná přehlídka a povahový test Petrovice, 16.10.2011
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková (Australský ovčák, Malinois) a Hana Pisarčíková (Groenendael, Tervueren)
Povahové testy posuzovala tříčlenná komise pod vedením Simony Hurábové
Figurant: Ondřej Lodinský
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, osoba 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 (kokos, smetáček, ytong)
Zisk z akce: -4.471 Kč (ztráta)
Uplatněná sleva na zdravotní program: 7x - 1.750 Kč
Uplatněná sleva na DNA odběry: 7.700 Kč

AUSTRALSKÝ OVČÁK
fena ANGUA Valkar – nar.1.4.2009, CMKU/AUO/503/09
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. Mstanislav Doškář - 10.8.2011, DOV prostá - MVDr. P. Gbelec – 15.8.2011,
19.5.2009, velmi dobrá, ZOP, LA1, LA2
o: Wyndanwood Landrover, HD A
m: Auxarcs Fair Winds, HD OFA Good
chov. MVDr.Miroslava Valterová
maj. Dana Beitlová, Buš 107, 252 08 Slapy n.Vlt., tel. 603 150 634, e-mail: dana.beitlovaseznam.czseznam.cz
CHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava typická, delší čelní partie, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko otevřenější, správně uloţeno, obě oči hnědé, chrup úplný,
skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, 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 korektní, postoj pánevních končetin
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, úhlení zadních končetin korektní, ocas přirozeně krátký,
nekupírovaný, zkrácená délka 1/3, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, velké dilute skvrny
na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika
měkká, volná, plynulá, vyváţená, sbíhavá, lokty v pohybu vybočené, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice
výstavní, celkový vzhled vyváţený, střední velikosti a kostry, správného rámce, méně elegantní, povaha
vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů.

fena BRITNEY Emily Bohemia – nar.8.7.2009, CMKU/AUO/572/09
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. M.Decker - 12.9.2011, DOV prostá - MVDr. J.Beránek - 14.9.2011, výborná 1,
CAJC, výborná 3, ZVOP, HWT TS
o: Shoreland’s Smart Hobbit Willie, HD A
m: Arlene Ganden Monge, HD A
chov. Emilie Kořená
maj. Bc.Helena Cimická + Veronika Přesličková, Protivec 1, 364 52 Ţlutice, tel. 725 498 746, e-mail:
helcacimi@email.cz
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, kratší čenichová partie, mírně ustupující čelo, ucho široko
nasazené, korektně nesené, velké, správného tvaru, oko mandlové, správně uloţeno, obě oči hnědé, chrup
neúplný, chybí P4LD, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, hřbet pevný, rovný, silný a
vodorovný, klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, sbíhavý postoj hrudních končetin, vybočené
lokty, lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, široký,
rozbíhavý postoj pánevních končetin, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý –
plná délka, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, malé dilute skvrny na těle,
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, nosní houba plně pigmentované, pysky částečně depigmentované,
pohybová mechanika měkká, plynulá, sbíhavá - vepředu, vázaná vzadu, v pohybu vybočené lokty, pohlavní
výraz vyjádřen správně, kondice kostnatá, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha
vyrovnaná, ţivá, pozorná. Slabá reakce na střelbu.
Povahový test: 9 – 8 – 19 – 4 – 9 – 10 – 7 – 9 – 0 = 75 bodů.
Poznámka: často ovlivňována povely při povahovém testu.

GROENENDAEL
fena DARQUEEN des Perles Noires – nar. 06.02.2008, CMKU/BOG/1354/-09/08, LOF 1 B.BEL 202351/
GROENENDAEL
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR) , Champion VDH Německa, Champion Rakouska, Champion
Polska, ZM, ZPU1, ZOP, BH, ZZO
o:
Urghen de la Douce Plaine
m:
Unaka des Perles Noires, HD A
chov. Cecile Couchet-Peillon
maj.
Jana Šejnohová, Okruţní 654, 250 65 Bašť, tel. 608 053 383, groens@centrum.cz
Chovná fena - 58/59 cm, hlava typická dle standardu, ustupující čelo, lehce liščí profil, ucho vysoko nasazené
a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dl standardu, správně ullţeno, hnědé,
chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým předhrudím,
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních
končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně
nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, prolínání hnědé barvy mírně za ušima,
praporcích a na kalhotkách, 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
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 bodů
fena FLAVIA FLO Stříbrný rybník – nar.13.03.2010, CMKU/BOG/4691/10
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/1, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (4/2010), Junior Champion ČR, res.CACIB,
2x CAC, ZZO, ZOP
o:
Int.Ch. Digit Stříbrný rybník, HD A
m:
s.Int.Ch. Gwyneth Black z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov. Olga Sováková
maj.
Zdeněk Čechura, Česká Čermná 58, 549 21 Česká Čermná, tel. 606 653 938, zdcechura@seznam.cz
Chovná fena, 58/58 cm - hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk
dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná,
korektní, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin - lehce vytáčená tlapka, volné lokty, úhlení korektní,
méně výrazné, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, zálomek, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě
černá, 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. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: pigment, povaha
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 9 - 10 - 10 = 99/A bodů (netradiční aport: ytong, kokos, koště)
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MALINOIS
pes ALEXANDR de Alphaville Bohemia – nar.11.09.2006, CMKU/BOM/3389/06
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr / ČR), ZVV1, Atest Městské policie
o:
Falcon de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A
m:
Mamba de Alphaville Bohemia, HD B
chov. Jitka Pospíchalová
maj.
Jaromír Klapal, Lipovka 35, 516 01 Rychnov nad Kněţnou, tel. 737 554 895, jaromirklapal@seznam.cz
Nechovný pes, 62/68 cm – typická širší hlava s mírně ustupujícím čelem, náznak římského nosu, ucho šířeji
nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko otevřenější, správně uloţeno, tmavé,
chrup úplný, předkus, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní
linie pronesená, zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, bedra silně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem,
dlouhá stehenní kost, strmé úhlení, ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, velký
bílý znak na hrudi, přední nohy – celé bílé prsty, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika
lehká, pruţná, typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice
výstavní, celkový vzhled méně elegantní, nekompaktní, povaha hravá, temperamentní, při kontrole agresivní.
Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 7 – 3 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 90/A/O1P,1P bodů
pes ATREY Tichý Ruland – nar.02.07.2010, CMKU/BOM/4890/10
RTG DKK 0/0 - HD A, RTG DLK 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr / ČR), Junior Champion ČR, 2x BOB, BIG5,
ZOP, ZZZ
o:
s.Ch. Argo od Zlaté hlavičky, HD A
m:
Vega z Hückelovy vily, HD B
chov. Jarmila Machulková
maj.
Miroslav Burda, Cihlářská 4039, 430 03 Chomutov, burdamiroslav@seznam.cz
Chovný pes, 64/63 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené,
špičaté a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový se
středními řezáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník mělčí a prostorný s nedostatečně vyvinutým
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu
sbíhavý, za pohybu volné lokty, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i
nesen, kratší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle
standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní
- pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce
na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: kompaktnost, barva
Povahový test: 10 – 10 - 20 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů
fena BESI Boliviat – nar.29.12.2009, CMKU/BOM/4563/09
o:
Brit Vědusk, IPO3, HD A
m:
Olivia Malidaj, IPO3, HD A
chov. Lenka Vyskočilová
maj.
MVDr.Veronika Smějová, Zdeňka Bára 115/6, 700 30 Ostrava - Dubina, tel. 776 878 784,
veronika.smejova@seznam.cz
Chovná fena, 58/62 cm – typická hlava s delší čelní partií, mírně ustupující čelo, ucho široko nasazené,
vysoko nesené, špičaté a delší. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný
nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a
rovná, bedra rovná a korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu.
Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu sbíhavé tlapky, pánevní končetiny se správným
postojem i úhlením, ocas vysoko nasazen, správně nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, velký a dlouhý bílý znak na
hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá na drápech, méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká,
pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, velmi temperamentní, hravá a přátelská.
Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: temperament, úhlení
Povahový test: 8 - 9 - 18 – 5/10 – 15 – 9 – 9 – 10 = 93 bodů
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fena CATHY Bohemia Atevy – nar.10.04.2010, CMKU/BOM/4763/10
VD2
o:
Pacco vom Airport Hannover, IPO3, HD A
m:
Ch.Tr.Lily z Hückelovy vily, IPO3, HD A
chov + maj. Vladimír Košťál, Slezská 5/770, 736 01 Havířov, tel. 602 930 487, assiry@volny.cz
Chovná fena, 59/62 cm – hlava s ustupujícím čelem, dlouhý stop, náznak římského nosu, ucho vysoko
nasazené i nesené, špičaté a velké, měkké se skladem na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus klešťový se středními řezáky ve výrazném předkusu, krk dle standardu.
Hrudník mělčí a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a
korektní, záď spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem ve statice, za pohybu
vybočené lokty vytáčená tlapka, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, za pohybu
sbíhá, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý
tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, téměř úplná maska, pigmentace sytá.
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen.
Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní,
hravá a přátelská. Reakce na střelbu střední.
Mimořádné přednosti: černé ucho
Doplňující poznámky: krytí pouze psem s nůţkovým skusem
Povahový test: 9 - 10 - 13 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 91 bodů

pes CONNOR Bohemia Atevy – nar.10.04.2010, CMKU/BOM/4760/10
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Snášil / CZ)
o:
Pacco vom Airport Hannover, IPO3, HD A
m:
Ch.Tr.Lily z Hückelovy vily, IPO3, HD A
chov. Vladimír Košťál
maj.
Petr Oţana, Marxova 8, 736 01 Havířov, tel. 737 104 233, petr.ozana@volny.cz
Nechovný pes, 66/68 cm – hlava typu NO s ustupujícím čelem, římský nos, ucho vysoko nasazené i nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus klešťový
se středními řezáky v předkusu, krk dle standardu s lalokem, který tvoří kůţe. 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 s vytáčenou tlapkou v postoji, rozbíhavé tlapky v pohybu,
měkká záprstí a nadprstí, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas vysoko
nasazen, správně nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon,
charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, barva v typu vlkošedá jako u NO, malý bílý znak na hrudi, průměrná
maska, tmavé čelo, náznak brýlí, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ jiného
plemene, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový
vzhled méně elegantní, méně kompaktní, povaha hravá, vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na
střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů
fena FRISBEE Marko Gero – nar.28.12.2007, CMKU/BOM/3805/11
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr / ČR), Champion SK, 2x BOB, 2x CACIB, ZVV1, ZZZ, ZZP3, ZZP/C, ZTV2,
RH-E/FL, RH-TB, RH-FLA
o:
Master de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A
m:
Joyce vom Greifenring, HD B
chov. Ing.Markéta Dvořáčková
maj.
Kateřina Staňková, Komenského 376, 533 04 Sezemice, tel. 607 990 418, stankova.zbk@seznam.cz
Chovná fena, 58/58 cm – kratší a špičatá hlava, ustupující čelo, ucho šířeji a níţe nasazené, vysoko nesené,
velké a dlouhé, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk
dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná,
bedra rovná, klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny – za
pohybu i postoji vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým a rozbíhavým postojem, delší
stehenní kost, správné úhlení, ocas nízko nasazen, správně nesen, kratší o 2 cm. Srst kratší, uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, téměř úplná maska, pigmentace
sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vpředu akcent – vyhazuje tlapky, typ standardní, pohlavní
výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: nůţkový skus
Povahový test: 10 - 10 - 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů
Fena zároveň splnila podmínky Pracovní selekce Záchranář (z.)
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pes GRIPPEN Arga-Star – nar. 24.04.2008, CMKU/BOM/3911/08
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR), IPO3, IPO-V, ZVV1, ZM, VPG-A, SchH/VPG3
o:
Dux Sa-Kra Beskydy, HD B, ED 0/0
m:
Chouette de Alphaville Bohemia, HD A
chov. Kamila Najmanová
maj.
Kamila Najmanová + David Němec, Nýdecká 447/16, 199 00 Praha 18 - Letňany, arga-star@seznam.cz
Chovný pes, 63/63 cm – typická hlava, dlouhý stop tvořený pouze nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i
nesené, větší. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup neúplný, chybí P1 vlevo dole, 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, silně strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, přeúhlené, ocas správně
nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ - rudé, charbonáţ
zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená aţ průměrná, pigmentace sytá.
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
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá.
Mimořádné přednosti: nůţkový skus, síla chrupu, barva
Povahový test: 10 – 9 - 19 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 95/A/O1,1/P bodů
pes GRYSON Mi-Ji – nar.07.03.2009, CMKU/BOM/4263/09
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), VD, Atest MV – Specializace plochy
o:
Gucci v.d.Lausbuben, IPO3, HD A1
m:
Ambra Baillou, FPr3, HD B
chov. Michaela Kolářová
maj.
Filip Štrach, tel. 739 652 643, FilipStrach@seznam.cz
Chovný pes po doplnění DNA profilu, 66,5/68 cm – hlava s ustupujícím čelem, náznak římského nosu,
výrazná mezioční rýha v čelní partii, ucho široko nasazené, vysoko nesené, velké, dlouhé, širší u základny.
Oko kulatější, světlejší, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny se
správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen, vysoko nesen, kratší o 1 cm. Srst kratší s méně
vyvinutou podsadou, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, tmavá hruď,
téměř úplná maska, tmavé čelo, 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, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: povaha
Doplňující poznámky: krytí pouze elegantních fen, střední výšky
Povahový test: 10 – 9 - 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů
Pes zároveň splnil podmínky Pracovní selekce Záchranář – z.
pes CHEERY de Alphaville Bohemia – nar.14.01.2008, CMKU/BOM/3820/08
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR)
o:
Rocksyde du Calvaire aux Acacias, Ring 3
m:
Queen de Alphaville Bohemia, HD A
chov. Jitka Pospíchalová
maj.
Ondřej Lodinský + Michaela Otáhalová, Kostnická 700, 280 02 Kolín, tel. 607 102 013,
malinoisworld@gmail.com
Chovný pes po doplnění DNA profilu, 62/63 cm – krátká a široká hlava, mírně ustupující a mírně klenuté
čelo, ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové,
správně uloţeno, hnědé, chrup nadpočetný, zdvojená P1 vlevo i vpravo nahoře, skus těsný 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 s volnými lokty,
vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i
nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ
zvýrazněná více po celém těle, velký bílý znak na hrudi, bílé znaky na prstech tlapek, maska úplná, černé čelo,
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen,
obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní a bez elegance,
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: černé ucho, maska
Doplňující poznámky: krytí fen s typickou hlavou
Povahový test: 10 – 10 - 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů
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fena JOLLY de Alphaville Bohemia – nar.6/19/2008, CMKU/BOM/4050/08
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (2/2010), ZZZ, RH-E, Plošný atest MV – Sutiny i
Plochy, ZZO
o:
Ch.Solero des Teutones, IPO3, HD A, ED 0/0
m:
Targa des Loups de Genain, HD A
chov. Jitka Pospíchalová
maj.
MVDr.Veronika Smějová, Zdeňka Bára 115/6, 700 30 Ostrava - Dubina, tel. 776 878 784,
veronika.smejova@seznam.cz
Chovná fena, 63/66 cm – typická, málo osvalená hlava, nevýrazný a dlouhý stop, ucho vysoko nasazené i
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, pravé ucho velmi mírně překlápěné do středu. Oko lehce
mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový se středními řezáky v kleštích, 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, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen,
správné délky. Srst kratší, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, bílý
znak na prstech pravé zadní končetiny, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká,
pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, velmi suchá substance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a
přátelská. Reakce na střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: barva, hřbet
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky
Povahový test: 10 - 9 - 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů
Fena zároveň splnila podmínky Pracovní selekce Záchranář (z.)
pes QUESTOR de Alphaville Bohemia – nar.11/18/2009, CMKU/BOM/4515/09
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR),
o:
Us'Ton du Calvaire aux Acacias, Ring3, HD A
m:
Queen de Alphaville Bohemia, HD A
chov. Jitka Pospíchalová
maj.
Michaela Otáhalová, Kostnická 700, 280 02 Kolín, tel. 728 224 621, michaelaotahalova@seznam.cz
Chovný pes po doplnění DNA profilu, 64/66 cm – z profilu vysoká hlava, delší čelní partie, náznak římského
nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko kulatější, správně uloţeno,
hnědé, chrup úplný, skus nůţkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký a
prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná za pohybu, pronesená za
kohoutkem ve statice, bedra rovná a korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho
dle standardu. Hrudní končetiny s ven vytáčenou tlapkou, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným
postojem i úhlením, sbíhavý postoj za pohybu, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky,
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, tmavá hruď a černé tlapy, střední
bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, nekontaktní. Reakce na střelbu slabá.
Povahový test: 10 – 2 - 19 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 89/O1,1/N bodů
pes SORREL Bohemia Alké – nar.11/12/2008, CMKU/BOM/4158/08
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), Junior Champion ČR, 2x BOB, 4x CACIB, Národní vítěz…,
ZZO, ZVOP
o:
s.r.Ch. Babar du Drakkar Normand, HD A
m:
P.E.Int.Ch.Padmé Bohemia Alké, HD A, ED 0/0
chov. Alexandra Grygarová
maj.
PaedDr.Marie Hájková, Lutovítova 475, 278 01 Kralupy n/Vltavou, tel. 731 125 421, marihaj@centrum.cz
Chovný pes, 63/62 cm – typická hlava, stop je tvořen pouze nadočnicemi, slabá spodní čelist, v čelní partii
mezioční rýha, ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce
mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a
prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní
končetiny se správným postojem, delší stehenní kost, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné
délky. Srst správné délky, místy lehce otevřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle
standardu středně, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, vzadu vázaná, typ
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní,
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, klidná, vrčí při kontaktu. Reakce na
střelbu ţádná.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 8 - 7 - 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 92/A bodů
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TERVUEREN
fena FALOWNE Nobby Rock – nar.20.06.2008, CMKU/BOT/3395/08
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Decker / ČR), Výborná, ZOP
o:
Kiosan's Goliat, HD A
m:
Deborah Sixty Six, HD C
chov. Andrea Dlouhá
maj.
Monika Janovská, Dobrkovická 239, 381 01 Český Krumlov, tel. 603 397 566, moni.janovska@seznam.cz
Chovná fena, 62/62 cm - typická hlava, vysoko nasazené a správně nesené ucho poměrné velikosti a
správného tvaru, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk,
hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, korektní bedra,
záď i břicho. Správný postoj a úhlení obou párů končetin, volné lokty, ocas správně nasazen i nesen, správné
délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, středně zvýrazněná
charbonáţ, téměř úplná maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká a pruţná, vpředu akcent. Typ
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu.
Mimořádné přednosti: kompaktnost, hlava a typ
Povahový test: 8 - 10 - 18 -5 - 10 - 14 - 9 - 10 - 9 = 93 bodů
fena FIAMMA Stříbrný rybník – nar.13.03.2010, CMKU/BOT/4690/10
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (4/2010), Vítěz třídy, ZOP, ZZO
o:
Int.Ch. Digit Stříbrný rybník, HD A
m:
s.Int.Ch. Gwyneth Black z Kovárny, HD A, ED 0/0
chov. + maj. Olga Sováková, Blešno 16, 503 46 Třebechovice p/O, tel. 723 393 906, stribrny_rybnik@seznam.cz
Chovná fena, 62/62 cm - typická hlava, širší čelo, více vyplněné líce, mírný náznak římského nosu, vysoko
nasazené a správně nesené ucho poměrné velikosti a správného tvaru, oko lehce mandlové, správně uloţeno,
tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím,
pevná a rovná hřbetní linie, korektní bedra, záď i břicho. Správný postoj a úhlení obou párů končetin, ocas
správně nasazen i nesen, správné délky, srst bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - stříbrné proţloutlé,
středně zvýrazněná charbonáţ, průměrná maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pruţná a
prostorná. Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: ucho
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 13 - 10 - 10 - 10 = 98/A bodů (netradiční aport: koště, kokos)
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 odloženo – nepřivolána
pes CHORAN z Kovárny – nar.08.09.2006, CMKU/BOT/3148/06/10
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0, SA 0 (MVDr.Drahotský / ČR), DOV prostý (poslední 8/2010), něk.BOB, CACIB,
CAC, ZOP
o:
Int.Ch. Anthony du Domaine des Chodes, IPO3, HD A
m:
Int.Ch. Happy Adina z Kovárny, HD A
chov.+maj.Hana Pisarčíková, Blešno 8, 503 47 Blešno, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com
pouze obrana k PT – O1N, 2N
pes LUTIN z Kovárny – nar.22.05.2007, CMKU/BOT/3258/07/09
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (6/2011), Champion ČR, Champion PL, CACIB,
Národní vítěz, ZM, IPO-V, FPr1, ZPU2, ZOP, BH, ZZO, LA1
o:
s.r. Usky du Crépuscule des Loups, HD A
m:
s.r. Int.Ch. Bjarkarima Vega, HD A, ED 0/0
chov. Hana Pisarčíková
maj.
Lenka Krejčová, Struha 790, 517 54 Vamberk, tel. 603 229 797, lenacek@seznam.cz
pouze obrana k PT – O2P, 1P
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fena PIIA Deabei – nar.26.08.2007, CMKU/BOT/3283/07
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr / ČR), Výborná 1
o:
s.r.Ch. Corsini Valentino, HD A
m:
s.r. s. Int.Ch. Delphine Erlander, HD A
chov. Ing.Beata Štýbrová
maj.
Martin a Jana Miklasovi, Jiţní 20, 700 30 Ostrava, tel. 604 101 098, miklasmartin@seznam.cz
Chovná fena po zhotovení DNA profilu, 61/60 cm - hypertypická hlava, římský nos, velmi slabá spodní čelist,
vysoko nasazené a správně nesené ucho, poměrné velikosti špička vytáčená ven, oko lehce mandlové,
správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový se středními řezáky v lehkém předkusu,
korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, mírně
klenutá bedra, silně spáditá záď, korektní břicho. Správný postoj a úhlení obou párů končetin, ocas správně
nasazen, stále nesen pod břichem, správné délky, srst uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranţ, středně
zvýrazněná charbonáţ, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika
lehká, pruţná a prostorná, těţce posouditelná vzhledem k psychice feny. Typ příliš ušlechtilý, jemnější,
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
lekavá, bojácná, těţce k posouzení - ve stálém stresu, s výraznou reakcí na střelbu.
Doplňující poznámky: fena ve stálém stresu
Povahový test: 1 - 1 - 0 - 2 - 5 - 7 - 7 - 3 - 10 = 36 bodů. Fena v permanentním stresu, chce utéct.
fena SURI Deabei – nar.01.04.2009, CMKU/BOT/3469/09
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (8/2010), res.CAC
o:
Int.Ch. Aragon vom Wildweibchenstein, HD A
m:
s.r. s. Int.Ch.Ketunpolun Atu, HD A, ED 0/0
chov. Ing.Beata Štýbrová
maj.
Martina Přikrylová, Orebitská 14/857, 702 00 Ostrava, tel. 774 025 041, prikryl.mar@seznam.cz
Chovná fena, 57/60 cm - typická hlava, klenutější čelo, slabá spodní čelist, úbytek svalů ve spánkové oblasti,
vysoko nasazené a správně nesené ucho, poměrné velikosti, silně ochlupené, hluboké, oko lehce mandlové,
správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, mělký a úzký hrudník s
nedostatečně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, vystouplé pánevní kosti, silně spáditá záď,
korektní břicho. Rozbíhavý postoj hrudních končetin s vybočenými lokty a strmým úhlením, rozbíhavý postoj a
korektní úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen, ve statice nesen pod břichem, správné délky, srst
dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón - oranţ, středně zvýrazněná charbonáţ, úplná
maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika pruţná, vpředu krátká. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha příliš nedůvěřivá,
lekavá, vrčí při kontaktu na PT, slabá reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 8 - 6 - 18 - 3 - 5 - 11 - 0 - 10 - 10 = 71/A bodů. (Netradiční aport: koště, kokos)
fena ZICORA NICA z Kovárny – nar.05.04.2005, CMKU/BOT/2954/05
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (6/2005), CAC, res.CAC, ČKŠ, Klubový
Champion Obedience, Selekce práce Obedience, Mistr ČR BO v Obedience 2011, Obedience 3, FPr2, ZPU2,
ZPU-S, ZOP, BH, ZZO, LA2
o:
pE Juvell Or Na v.Moned, HD A
m:
Ch. Arnica Ráj pod Zvičinou, FPr3, HD A, ED 0/0
chov. Hana Pisarčíková
maj.
Ing.Marie Vágenknechtová, Nedaříţ 10, 514 01 Jilemnice, tel. 723 702 370, arnica.ferda@seznam.cz
pouze obrana k PT – O2P,3P
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