
Popisná přehlídka a povahový test Kralupy n/Vlt, 14.10.2012 
   

Rozhodčí exteriéru: Ing.Beata Štýbrová (BOG, BOL, BOM a BOT označený *), Hana Pisarčíková (AUO, BOT) 
Vedoucí komise PT: Iva Baráková 
Figurant: Vladimír Opršal 
 
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, kolečko 
    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: 2.851 Kč 
Uplatněná sleva na PP a PT - zdravotní program: 12x -  3.000 Kč 
Uplatněná sleva na DNA odběry: 3.400 Kč 
 
 
 
 
 

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
 
pes A DAKOTA SIOUX KODA Dreamfinder – nar. 30.11.2010, CMKU/AUO/872/10 
černý s bílými znaky a hnědým pálením 
BOB, 3x CAC 
o: Ch. A Excelent Weihaiwei New Acro, HD A 
m: JCh.Annex to Gadget Great Lady 
chov. Alena Šimková 
maj. Alena Šimková + Tereza Tomendálová, Stáj 61, 588 27  Jamné u Jihlavy, tel. 606 208 798, TerezT@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 58,5 cm, hlava typická, 
volné koutky, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru, menší, oko mandlové, zapadlé, obě 
oči hnědé, chrup úplný, P4 vlevo dole deformovaná, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet 
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, levá 
tlapka lehce vytáčená, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin korektní, ocas přirozeně krátký - kupírovaný, srst 
střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, 
pysky méně výrazná pigmentace, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: paralelní linie hlavy 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 – 9 – 14 – 9 – 10 – 10 = 96 bodů/ A 
 

 
pes ADORABLE RASCAL z Brzáneckých vinohradů – nar. 17.01.2011, CMKU/AUO/900/11 
červená s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), DOV prostý (3.3.2011), MDR1 -/+ 
2x CAJC, Krajský vítěz, ZOP, ZVOP 
o: JCh.Casanova for Fresh Wind des Chemins Cathares, HD A, ED 0/0 
m: Double Quick Wicky Svěží vítr, HD A 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=a%20dakota&gAct=detail&ID=31551
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=adorable%20ra&gAct=detail&ID=31586


chov. Radka Jindráková 
maj. Barbora Drahoňovská, Radim 428, 281 03  Kolín, tel. 604 926 218, b.bedrnova@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 58,5 cm, neparalelní linie hlavy, kratší čenich, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, 
správného tvaru, menší, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník 
hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin užší, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, měkká zápěstí, obě 
tlapky vytáčené, úhlení předních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, obě zadní tlapky vytáčené, úhlení zadních 
končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední textury a délky, na zádi lehce zvlněná, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky méně výrazný pigment, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled střední velikosti a kostry, méně kompaktní, povaha pozorná, mírně nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5 – 8 – 14 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů. 
 

 

fena AMIA Valkar – nar. 01.04.2009, Zreg/AUO/502/09 
červený merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Jahoda / CZ), MDR1+/+, DOV prostý (19.5.2009, 27.6.2010) 
Nadějný, ZZO, ZVOP, ZOP, LA1 
o: Wyndanwood Landrover, HD A 
m: JCh. Auxarcs Fair Wind, OFA Good, Elbows normal 
chov. MVDr.Miroslava Valterová 
maj. Zuzana Jašková, Křiby 4714, 760 05  Zlín, tel. 777 259 008, connie@ctyrlistek.org 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, výška 51 cm, hlava 
typická, mírně ustupující čelo, méně vyplněné líce, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a 
střední velikosti, oko kulatější, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný, chybí I1 vlevo dole (doloženo veterinární 
potvrzení o úraze), skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, obě tlapky 
lehce vytáčené, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, 
úhlení zadních končetin korektní, ocas plná délka - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika 
měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, lokty v pohybu vybočené, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, 
celkový vzhled vyvážený, střední velikosti, správného rámce, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez 
reakce na střelbu. 
Přednosti: sytost barvy 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/ A 
 

 

fena AMY BUTTERFLY Carcassonne Tolugo – nar. 22.05.2009, CMKU/AUO/548/09/11 
černá s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Vomáčka / CZ), DOV prostý (1.3.2012 MVDr.Beránek), HSF4 clear, MDR 1 +/+, DNA 
PRA/CEA Clear 
CAC, res.CAC, ZVOP, ZOP, ZZO, A1 
o: Ch.Skeldale More Control, HD A, ED 0/0 
m: JCh.Carcassonne Casey des Chemins Cathares, HD A, ED 0/0 
chov. Lucie Gogolová 
maj. Lucie Abrahamová, Žandov 92, 403 39  Chlumec, tel. , L.abrahamova@centrum.cz 
Pouze doplnění povahového testu:  10 – 9,5 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99,5 bodů/ A 
 

 

pes AYRTON Valkar – nar. 01.04.2009, Zreg/AUO/500/09 
červený merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Ekr / CZ),  
o: Wyndanwood Landrover, HD A 
m: JCh. Auxarcs Fair Wind, OFA Good, Elbows normal 
chov. MVDr.Miroslava Valterová 
maj. MVDr.Miroslava Valterová, Mixova 350, 261 01  Příbram, tel. 777 132 102, draheli@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 56 cm, hlava typická, špičatější 
čenich, užší čelo, ucho nížeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči hnědé s modrou skvrnou, chrup neúplný, chybí I1 vlevo dole (doloženo veterinární potvrzení o úraze), 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení 
předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, delší stehenní kost, 
ocas plná délka - nekupírovaný, bez zálomku, srst měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=amia%20va&gAct=detail&ID=23299
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=amy%20but&gAct=detail&ID=24423
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ayrton%20v&gAct=detail&ID=23297


nosní houba plně pigmentované, pysky méně výrazný pigment, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, 
sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
vyvážený, střední velikosti, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů. 
 

 

fena BY THE REQUEST Diandra – nar. 25.01.2010, CMKU/AUO/652/10 
červená merle s bílými znaky 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Čáp / CZ), OFA Hips Excellent, DOV prostý (18.3.2010, 16.7.2012) 
Dobrá, ZOP, ZPU1, BH, FPr2, ZZO, ZVOP, LA1 
o: a. Ch.Imagineer Now or Never, HD OFA Good, ED Normal 
m: s.Ch. Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA Good, ED Normal 
chov. Martina Hodková 
maj. Irena Kadlecová, Oseček 66, 289 11  Oseček, tel. 724 076 789, ircze@email.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ ODBĚRU DNA V SOULADU S CHŘ, výška 52,5 cm, celkově jemnější hlava, 
neparalelní linie, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, 
správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník nedosahuje úrovně lokte, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin méně výrazné, 
ale harmonické, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, 
vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled vyvážený, lehčí, správného 
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: pohyb 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 14,5 – 10 – 10 – 10 = 98,5 bodů. 
 

 

fena CAPITA Amazonka – nar. 31.01.2011, CMKU/AUO/920/11 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka / CZ), HSF4 clear (AHT), Junior Champion ČR, BOJ 
o: A-Salto Mortale Amazonka, HD B 
m: Ch. Silver Dream Aussie's Arizona, HD C 
chov. Kateřina Fridrichová 
maj. Jana Prokešová + Veronika Frolíková, Horní Libchava 181, 47111  Horní Libchava, tel. 731 188 890, 
jana.prokesova@gaenergo.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, hlava typická, mírně 
ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, klopené u hlavy, správného tvaru, větší, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči hnědé s modrou skvrnou, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky 
správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas NBT - kupírovaný, srst střední textury 
a délky, barva dle standardu, na těle malé skvrny dilute, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba 
(zvenku) plně pigmentované, depigmentace nosní houby uvnitř, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, 
podkládá pod tělo pravou zadní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední 
velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá, pozorná, více nervózní, příliš nedůvěřivá. Reakce na střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: neukázněná 
Povahový test: 5 – 7 – 17 – 5 – 7,5 – 1 – 6 – 3 – 0 = 51,5 bodu 
 
 

fena COFEE Amazonka – nar. 31.01.2011, CMKU/AUO/924/11 
černá s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka / CZ), HSF4 clear (AHT), CAC, ČKŠ 
o: A-Salto Mortale Amazonka, HD B 
m: Ch. Silver Dream Aussie's Arizona, HD C 
chov. Kateřina Fridrichová 
maj. Jana Prokešová + Veronika Frolíková, Horní Libchava 181, 47111  Horní Libchava, tel. 731 188 890, 
jana.prokesova@gaenergo.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 50 cm, hlava typická, užší čenich, 
mírně ustupující čelo, ucho nasazené šířeji, klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, menší, 
správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, 
rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas plná délka - kupírovaný, srst střední textury a 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=by%20the%20re&gAct=detail&ID=26571
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=capita%20am&gAct=detail&ID=33994
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cofee&gAct=detail&ID=33993


délky, lehce zvlněná, barva dle standardu, na hlavě a na stehnech prolíná pálení, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vzadu kratší 
krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného 
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu slabá 
Doplňující poznámky: neukázněná 
Povahový test: 9 – 9 – 19 – 5 – 8,5 – 15 – 10 – 10 – 1,5 = 87 bodů. 
 
 

fena ROSEWOOD Prosto Chudo – nar. 11.09.2010, ZReg/AUO/1150/-11/10, RKF R 2851614 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
V4, ZZO, BH 
o: Ch. Brownsugar, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Anais Anais Bohemia Acro, HD A, ED 0/0 
chov. Irina Pipkova, RUS 
maj. Markéta Žárová, U Vody 5, 170 00  Praha 7, tel. 777 641 036, zarovka001@centrum.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 53 cm, hlava typická, 
mírně ustupující čelo, nepoměr šířky čenichu a čela, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru 
a střední velikosti, těžší, oko užší, mhouří oči, u pravého oka není vidět duhovka, pravé oko hnědé, levé oko hnědé s 
modrou skvrnou, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmá záprstí, lehce vytáčené 
tlapky, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních 
končetin rozbíhavý, levá tlapka lehce vytáčená, hlezna krátká, rozbíhavá, úhlení zadních končetin strmější, ocas 
kupírovaný, srst střední textury a délky, na zádi lehce zvlněná, barva dle standardu,malé dilute skvrny na hlavě i na těle, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, 
pohybová mechanika měkká, vzadu rozbíhavá a vázaná, různá délka kroku vpředu a vzadu, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, 
živá, pozorná. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9,5 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98,5 bodu/ A 
 
 

  

  

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 

pes BLACK BANDIT z Kovárny – nar. 16.03.2011, CMKU/BOG/5227/11 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Petr Drahotský / CZ), DOV prostý (5/2011) 
JCh.ČR, Národní vítěz, Nejlepší pes KLV, 3x BOB 
o: Once More Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: s.Int.Ch. Eclaire Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Bc.Jaroslav Taranza, Boční 1405, 530 03  Pardubice, tel. 603 232 830, JTaranzova27@seznam.cz 
Chovný pes, 65/69 cm, typická hlava s dlouhým stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník 
hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie klenutější, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá 
dle standardu, břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1cm, 
srst dlouhá, bohatá a uzavřená, čistě černá, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, 
standardní typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha klidná, nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, hrudník 
Povahový test:  4 - 5 - 20 - 5/10 - 15 - 9 - 9 - 10 = 87/A 
 

 

 

LLAAEEKKEENNOOIISS  
 
fena DESIE od Suché hory – nar. 26.08.2009, CMKU/BOL/39/09 
HD A, ED 1/0 (MVDr.Petráš / CZ) , JCh.ČR, Národní vítěz, Klubový vítěz, ČKŠ, ZOP, ZPU1, ZZO, BH 
o: Int.Ch. Cicero Vitris Bohemia, ÖPO3, HD A 
m: Ch. Ciuna od Suché hory, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Frimmelová 
maj. Marie Brigantová, Kojetická 16, 400 03  Ústí nad Labem, tel. 607 179 304 
Chovná fena, 53/56 cm, hlava širší v mozkovně s mezioční rýhou v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko otevřenější, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krátký krk, hrudník hluboký 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=rosewo&gAct=detail&ID=35222
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=black%20bandit&gAct=detail&ID=30699
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=desie%20od&gAct=detail&ID=24201


se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie zaškrcený za kohoutkemí, bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin sbíhavý, strmé úhlení, postoj pánevních končetin širší, strmější 
úhlení, ocas správně nasazen a nesen, kratší, srst hrubá, lehce zvlněná, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná méně, stínování na čenichu, hlava a ocas málo osrstěné, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná, jemnější typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš výživná, celkový vzhled méně 
kompaktní, povaha temperamentní, lehce nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí psem ideální výšky a textury srsti 
Povahový test:  6 - 8 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 93 b. 
 

 

fena DIVA od Suché hory – nar. 26.08.2009, CMKU/BOL/42/09 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), BOB, CAC, Národní vítěz, Krajský vítěz, ZOP 
o: Int.Ch. Cicero Vitris Bohemia, ÖPO3, HD A 
m: Ch. Ciuna od Suché hory, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Frimmelová 
maj. Alena Slámová, Nuselská 30, 140 00  Praha 4, tel. 602 935 902, alena.slamova@centrum.cz 
Chovná fena, 56/60 cm, hlava širší v mozkovně, kratší čenichová partie, mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko otevřené, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný - chybí 
1xI vpravo nahoře po úraze, skus nůžkový, krátký krk, hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj 
hrudních končetin sbíhavý, korektní úhlení, postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas správně nasazen a 
nesen, korektní délky, srst hrubá, lehce zvlněná, fauve výrazný teplý tón, světlý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, 
stínování na čenichu a ocase, hlava méně osrstěná, rovné chlupy na ocase, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná a prostorná, standardní typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš výživná, celkový vzhled 
nekompaktní, povaha klidná, bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí psem korektní textury srsti 
Povahový test:  10 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 4 = 93 b. 

  

  

  

MMAALLIINNOOIISS  
 

pes ACER Regina Canina - nar. 31.1.2011, CMKU/BOM/5138/11 
RTG DKK 0/0 – HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Lukáš Duchek, CZ), DOV prostý (25.4.2012), Velmi dobrý 2 
o: Jatagan de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0  
m: Vedetta de Alphaville Bohemia, IPO3, FPr3, HD A 
chov.: Regina Samlíková 
maj.: Josef Skrejval, Šakvická 64, 155 21 Praha 5, e-mail: pepa.masicko@volny.cz 
Chovný pes, 64/68 cm – široká a těžká hlava s ustupujícím čelem, náznak římského nosu, volné pysky, mezioční rýha 
v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké a dlouhé. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup 
úplný, skus těsný nůžkový se středními řezáky v kleštích, kleště bez kontaktu, krk dle standardu. Hrudník hluboký, 
prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a dlouhá, 
záď lehce spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se širokým 
postojem a správným  úhlením, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika pružná, prostorná, typ těžký, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice 
pracovní, celkový vzhled nekompaktní, povaha  temperamentní. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
Doplňující poznámky: krýt feny s pouze nůžkovým skusem 
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 5 – 10 = 92/A bodů 
 
 
fena ARISA Malevil Bohemia – nar. 22.01.2010, CMKU/BOM/4610/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker / CZ), JCh.CZ, CACIB, 7x res.CACIB 
o: Ch. Solero des Teutones, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Int.Ch.Harmony Star Kwanah, HD A, ED 0/0 
chov. Kateřina Samková 
maj. Jan a Jana Muchovi, Oblouková 673, 252 46  Vrané nad Vltavou, muchova.j@seznam.cz 
Chovná fena, 56,5/59 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko 
lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širším postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i 
úhlením, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=diva%20od&gAct=detail&ID=24204
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=acer%20r&gAct=detail&ID=30813
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arisa%20ma&gAct=detail&ID=28735


charbonáž zvýrazněná středně, úplná maska, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha temperamentní, 
hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: maska, barva, černé ucho 
Povahový test: 6 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A bodů 
 

 

pes ASTON Malevil Bohemia – nar. 22.01.2010, CMKU/BOM/4607/10 
HD A (MVDr.Ekr / CZ), CAC, CAJC, BOJ, Krajský vítěz, IPO3, SchH/VPG1, ZVV1, FPr1, BH, ZM 
o: Ch. Solero des Teutones, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Int.Ch.Harmony Star Kwanah, HD A, ED 0/0 
chov. Kateřina Samková 
maj. Roman Mayer, Straňany 82, 370 07  České Budějovice, tel. 739 106 792, mayerr@seznam.cz 
Chovný pes, 65/67 cm – typická hlava, širší mozkovna, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti. Oko otevřené, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se širokým 
postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen, správně nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černá hruď a krk, úplná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha hravá, temperamentní. Reakce na střelbu 
slabá. 
Mimořádné přednosti: hrudník, maska, černé ucho 
Povahový test: 8 – 9 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96/A bodů 
 
 
fena BAFI z Daskonu – nar. 04.08.2010, CMKU/BOM/4928/10 
HD A, ED 0/0  (MVDr.Decker / ČR), CAC, BH 
o: Barbar Mi-Ji, IPO3, HD A 
m: Bugs Bunny Štíhlouš, HD A, ED 0/0 
chov. Josef Králík 
maj. Miroslav Bíba, Sokolovská 453, 345 62  Holýšov, tel. 604 310 690, miroslav.biba@seznam.cz 
Chovná fena, 60/63 cm – široká hlava v mozkovně, kratší čenichová partie, široké líce, mezioční rýha v čelní partii, ucho 
široko nasazené, vysoko nesené, dlouhé, měkčí. Oko lehce mandlové, správně uloženo, světle hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, volné lokty, 
vytáčená tlapka, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, delší stehenní kost, ocas správně 
nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst kratší, jemnější, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná méně, střední bílý znak na hrudi, přerušená až průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, 
povaha temperamentní. Reakce na střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: krýt elegantním psem s výbornou hlavou 
Povahový test: 8 – 8 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 8 – 10 = 92/A/O1P,1P bodů 
 

 

fena BÁRA Boliviat – nar. 29.12.2009, CMKU/BOM/4561/09 
HD A (MVDr.Ekr / CZ), IPO-VO, BH 
o: v. Brit Vědusk, IPO3, HD A 
m: Olivia Malidaj, IPO3, HD B 
chov. Lenka Vyskočilová 
maj. Martina Gábová, Komenského 545, 439 81  Kryry, tel. 606 442 859, martina_gabova@kb.cz 
Chovná fena, 57/65 cm – těžká hlava, široká v mozkovně i v lících, mezioční rýha v čelní partii, ucho široko nasazené i 
nesené, velké a dlouhé, měkčí, pravé ucho se silným skladem na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně uloženo, 
hnědé až světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí, sudovitý s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, dlouhá bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, 
ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, jemnější, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, 
světlý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi a krku, téměř úplná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ těžký, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový 
vzhled nekompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní a přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: pohyb, povaha 
Doplňující poznámky: krýt elegantním psem s ideálním uchem 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 12 – 8 – 10 – 10 = 93/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=aston%20ma&gAct=detail&ID=28732
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bafi%20z%20d&gAct=detail&ID=30002
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=b%C3%A1ra%20bo&gAct=detail&ID=29098


fena CRAZY CHIMMERA Malanzvers – nar. 31.12.2010, CMKU/BOM/5091/10 
HD B - 1/0, ED 0/0 (MVDr.Duchek / CZ) 
o: Cak Bajoal, HD A 
m: Bindi, HD A 
chov. Petra Vetchá 
maj. Nela Poláková, Bělidlo 99, 382 41  Kaplice, tel. 728 076 286, nelysek22@seznam.cz 
Chovná fena, 56/58 cm – typická hlava, širší v lících, vrásky na čele, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené 
i nesené, velké, dlouhé, široké. Oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, 
dlouhá bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmé 
úhlení, pánevní končetiny se širším postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, 
jemnější, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, přerušená maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní - 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva, dobře předvedená 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O1P,1P bodů 
 
 

 

pes ERNY z Chotyně – nar. 23.06.2009, CMKU/BOM/4352/09 
HD A (MVDr.Ekr / CZ), V2, ZZO, ZOP 
o: Udet de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Int.Ch. Dixi z Chotyně, HD A 
chov. Ing.Kateřina Plicková 
maj. František Hájek, Luční 308, 435 42  Litvínov, tel. 733 208 021 
Chovný pes, 59/59 cm – typická hlava, širší mozkovna i líce, ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný, ztráta I – vet. doloženo, skus nůžkový, 
kratší krk. Hrudník hluboký, prostorný, užší se nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širším postojem, volné lokty, 
strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, 
kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná nadměrně po 
celém těle, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, krátká, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled 
kompaktní, povaha klidná. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: maska, černé ucho, ucho 
Doplňující poznámky: krytí fen se střední výškou 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů 
 
 
fena FANKY ze Soutoku Sázavy – nar. 23.04.2011, CMKU/BOM/5251/11 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR) 
o: Ch.Tr.Mecberger Chortoryiski, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Merrily de Alphaville Bohemia, IPO3, HD B 
chov. Darja Kopecká 
maj. MVDr.Veronika Smějová, Z.Bára 115/6, 700 30  Ostrava - Dubina, tel. 776 878 784, veronika.smejova@seznam.cz 
Chovná fena, 61/63 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené, široko nesené, velké, dlouhé. Oko lehce mandlové, 
správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, dlouhá, bedra rovná a dlouhá, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, zaječí tlapka s dlouhými prsty, strmé úhlení, 
pánevní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, ocas níže nasazen, výše  nesen, správné délky. Srst kratší, 
méně vyvinutá podsada, fauve nevýrazný teplý tón, žluté - hnědé, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na 
hrudi, přerušená maska, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, povaha temperamentní, hravá. Reakce na střelbu 
slabá. 
Povahový test: 9 – 5 – 17 – 5/9 – 15 – 9 – 9 – 10 = 88 bodů 
 
 

fena FARIA z Hückelovy vily – nar. 15.10.2010, CMKU/BOM/5002/10 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / ČR), BH 
o: Danger Farsal, HD A 
m: Micra z Hückelovy vily, HD A 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Milena Marešková, Dubnice 50, 471 26  Dubnice, tel. 605 186 859, mila.maceska@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=crazy%20ch&gAct=detail&ID=30697
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=erny%20z&gAct=detail&ID=24298
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fanky%20ze&gAct=detail&ID=33344
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=faria%20z&gAct=detail&ID=30349


Chovná fena, 60/66 cm – typická hlava, širší v mozkovně, ucho vysoko nasazené, široko nesené, velké, dlouhé, měkčí. 
Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný, chybí 1xP4 vpravo dole, skus nůžkový, krk kratší. Hrudník 
mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, dlouhá bedra, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty, otevřená tlapka, 
strmé úhlení, pánevní končetiny se širším postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
kratší, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé 
nohy a hruď, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika pružná, prostorná, 
typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, černé ucho 
Doplňující poznámky: krýt plnochrupým psem, ideální barvy 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O1P,1P bodů 
 

 

pes FARON z Chotyně – nar. 18.07.2010, CMKU/BOM/4907/10 
HD B, ED 0/0 (MVDr.Ekr / ČR), CAC, CAJC, ZZO, ZOP 
o: s.r. s. Se Sw T.s.Int.Ch.Daring-Devil du Crépuscule des Loups, HD A, ED 0/0 
m: Int.Ch. Dixi z Chotyně, HD A 
chov. Ing.Kateřina Plicková 
maj. Vladislava Veselá, Javorová 3104, 434 01  Most, tel. 728 837 180  
Chovný pes, 62/61 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový se 
středními řezáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra klenutější, 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, v pohybu výše 
nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytě žluté, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nedůvěřivá na dotyk. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: hlava, výraz, pigment 
Povahový test: 8 – 6 – 20 – 5/7 – 15 – 9 – 10 – 10 = 90/A bodů 
 

 

pes INCIDENT Sa-Kra Beskydy – nar. 24.06.2009, CMKU/BOM/4376/09 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), ZMT, BH 
o: Ixtan von den Lausbuben, HD A 
m: Caja Perle de Tourbiére, HD A 
chov. Alexandra Bauerová 
maj. Nikola Schieferdecker, K Zahrádkám 994/7, 155 00  Praha 5, tel. 773 183 579, tangopes@seznam.cz 
Posouzení odloženo, 63/68 cm – široká hlava, širší mozkovna i líce, kratší čenichová partie,  ucho široko nasazené i 
nesené, velké, dlouhé, měkčí. Oko otevřené, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. 
Hrudník hluboký se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, zaškrcená za kohoutkem, bedra dlouhá, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmější  úhlení, pánevní 
končetiny se širokým postojem, správné úhlení, ocas vysoko nasazen, správně nesen, kratší o 3 cm. Srst krátká na 
hranici standardu, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, střední 
bílý znak na hrudi a krku, průměrná maska, pigmentace méně sytá i na drápech. Pohybová mechanika pružná, prostorná, 
typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled 
nekompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: kočičí tlapky 
Doplňující poznámky: psa nutno předvést na další akci pro posouzení srsti, srst momentálně bez podsady 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97/A/O1P,1P bodů 
03.11.2012 - přehodnocení podsady za účasti: HPCH a mezinárodní rozhodčí Hana Pisarčíková, PCH Martina 
Hodková, mezinárodní rozhodčí Eva Hájková a člen RK Markéta Košinová - nález všech: podsada málo vyvinutá, ale 
přítomná - oprava celkového výsledku akce na CHOVNÝ pes 
 
 
fena USSURI de Alphaville Bohemia – nar. 26.08.2010, CMKU/BOM/4970/10 
BH 
o: v.Kenzo de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Jet de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Jan Saska, Třebušín 113, 412 01  Litoměřice, tel. 724 720 760, jan.saska@chvalis.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 58/62 cm – typická hlava, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha 
v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší. Oko otevřené, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=faron%20z&gAct=detail&ID=29666
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=incident&gAct=detail&ID=23185
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krk kratší. Hrudník hluboký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, rovná, dlouhá, zaškrcená za 
kohoutkem, dlouhá bedra, 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 i nesen, kratší o 1 
cm. Srst kratší, jemnější, fauve výrazný teplý tón, světlý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, úplná maska, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, maska, barva, výraz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 7 – 10 = 97/A bodů 
 
 

 

TTEERRVVUUEERREENN  
 

fena APRICOT AMBER z Kovárny – nar. 08.11.2010, CMKU/BOT/5041/10 
HD B, ED 0/0, OCD neg., PL 0/0 (MVDr. Petr Drahotský / CZ), Poslech.vyš.srdce OK, DOV prostý (12/2010) 
JCh.ČR, Národní vítěz, res.CACIB, ZOP 
o: s.Int.Ch. Noddy Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: s.Int.Ch. Igneous Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Bc.Jana Taranzová, Boční 1405, 530 03  Pardubice, tel. 603 232 830, JTaranzova27@seznam.cz 
Chovná fena - 56/55 cm, typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový - I2 nahoře zlomená, korektní 
krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď 
lehce spáditá, korektní břicho, korektní postoj i úhlení hrudních končetin, za pohybu volné lokty, lehce rozbíhavý postoj 
pánevních končetin, korektní úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, velký bílý znak na krku a 
hrudi, maska úplná, pigmentace méně sytá na pyscích, pohybová mechanika lehká, pružná 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: typ, kompaktnost, hlava 
Povahový test: 8 - 9 - 17 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 94 b. 
 
 

fena AURA Duo Fído – nar. 12.11.2008, CMKU/BOT/3432/08 
HD A (MVDr.Decker / CZ), CAC, ČKŠ, Nejlepší štěně,  
o: JCh.Kallo Deabei, HD A 
m: Babette Nobby Rock, HD B (SK) 
chov. Markéta Chroboková 
maj. Markéta Chroboková, Radotínská 44, 252 28  Černošice, tel. 777 324 400, duofido@volny.cz 
Chovná fena - 62/59 cm, typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené, široko nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší 
krk, velmi mělký a úzký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutější, bedra rovná - 
korektní, záď silně spáditá, korektní břicho, užší postoj hrudních končetin, měkčí nadprstí, strmější úhlení, korektní postoj 
a úhlení pánevních končetin,  ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, tvoří háček, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, průměrná maska, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká a pružná, vpředu akcent, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, ale chybí substance, povaha temperamentní, hravá, nervoznější, bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: srst 
Doplňující poznámky: krytí psem korektní substance 
Povahový test: 1 - 7 - 20 - 4/7 - 7 - 4 - 8 - 0 = 58 bodů 
 

 
fena COALY od Zlaté hlavičky – nar. 05.10.2010, CMKU/BOT/4996/10 
o: s.Int.Ch.Prowl Bohemia Alké, FPr3, HD A 
m: Ara od Zlaté hlavičky, HD A 
chov. Dáša Navrátilová 
maj. Jiřina Svobodová, Encovany 48, 411 45  Úštěk, tel. 728 846 999, aischa.tara@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2 - 56/63 cm, těžká a kratší hlava, kratší čenichová partie, ustupující čelo, 
příliš vyplněné líce, ucho šířeji nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, sklad na vnější hraně, oko 
kulatější, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný 
hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, měkčí, dlouhá, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá, 
korektní břicho, široký postoj a strmější úhlení hrudních končetin, širší postoj a korektní úhlení pánevních končetin, ocas 
správně nasazen a nesen, kratší o 3 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón - mahagon, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=apricot%20a&gAct=detail&ID=30682
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charbonáž zvýrazněná středně - dle standardu, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká a pružná, kratší vpředu, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš výživná, celkový 
vzhled méně kompaktní, bez elegance, povaha temperamentní, hravá, lekavá, submisivní, se slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 4 - 5 - 19 - 5/8 - 12 - 8 - 10 - 10 = 83 b. Submisivní, lekavá. 
 

 

(*) pes DASHUR DJALLI z Kovárny – nar. 31.05.2011, CMKU/BOT/5392/11 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr. Ekr / CZ), DOV prostý (7/2011) 
JCh.CZ, BIS Junior, BOB, Národní vítěz, CAC,  
o: s.r. Digger des Canis du Brabant, HD A 
m: s.Int.Ch. Venus Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Hana Pisarčíková + Lenka Krejčová, Struha 790, 517 54  Vamberk, tel. 603 229 797, 608 870 565, 
Lenacek@seznam.cz 
Chovný pes - 64/60 cm, typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, 
korektní krk, mělčí hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie klenutější, bedra rovná - korektní, záď lehce 
spáditá, korektní břicho, korektní postoj i úhlení hrudních končetin, korektní postoj a strmější úhlení pánevních končetin, 
ocas správně nasazen a nesen, delší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - rudá, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu - středně, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká 
a pružná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, lehce nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz, barva 
Povahový test: 8 - 7 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 95/A b. 
 

 

pes FABIEN Nobby Rock – nar. 20.06.2008, CMKU/BOT/3392/08 
res.CACIB, 3x CAC, ZZO, ZZZ, RH-E FL, RH-TA, RH-FLB 
o: Kiosan's Goliat, HD A 
m: Deborah Sixty Six, HD C - SK, HD D - CZ 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Blanka Kabeláčová, Purkyněho 1548, 438 01  Žatec, tel. 728 998 291, Blaana@seznam.cz 
Chovný pes pokud bude RTG DKK max. 2/2 - 63,5/63,5 cm, typická hlava, méně výrazný stop, římský nos, ucho 
vysoko nesené, šířeji nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá, korektní břicho, korektní 
postoj i úhlení hrudních končetin, korektní postoj a strmější úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, 
kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná po celém 
těle, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, kratší vzadu, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, klidná, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost 
Povahový test: 9 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 97 b.  Celkově klidný. 
 

 

pes GILLIGAN Nobby Rock – nar. 5/31/2009, CMKU/BOT/3487/09 
2x BOB, 2x CACIB, 2x CAC-ČMKU, 2x CAC, CAJC,  
o: JCh.Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Adriane Nobby Rock, HD B (SK) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Alena Chotová, Vysoká 5, 431 91  Vejprty, tel. 723 441 456, Alena.Chotova@seznam.cz 
Chovný pes pokud bude RTG DKK max. 2/2 - 63/61 cm, typická dlouhá hlava, s lehce kratší čenichovou partií vůči 
čelu, méně výrazný stop, římský nos, volné koutky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, 
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný 
hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď dlouhá a silně spáditá, 
korektní břicho, korektní postoj i úhlení hrudních končetin,  volné lokty za pohybu, lehce rozbíhavý postoj a strmější 
úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, velmi malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika vzadu vázaná, kříží tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: hříva, hrudník 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 12 - 8 - 10 - 10 = 95 b.   
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dashur&gAct=detail&ID=34629
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fabien%20n&gAct=detail&ID=10957
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=gilligan&gAct=detail&ID=22625


fena GUINEVERE Nobby Rock – nar. 31.05.2009, CMKU/BOT/3490/09 
HD C (MVDr.Decker / CZ), CACIB, res.CACIB, CAC,  
o: JCh.Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Adriane Nobby Rock, HD B (SK) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Andrea Dlouhá, Žabovřesky 10, 256 01  Benešov, tel. 604 655 734, adlouha@seznam.cz 
Chovná fena - 59/61 cm, typická hlava, kratší čenichová partie, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový se střeďáky v kleštích, korektní krk, mělčí, prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá, korektní břicho, rozbíhavý postoj hrudních končetin, strmější úhlení, 
vybočené lokty za pohybu, korektní postoj a úhlení pánevních končetin, slabší hlezna, ocas správně nasazen, ve statice 
lehce vtahován, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - mahagon, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace méně sytá na pyscích, pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nervozní, nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 9 - 5 - 18 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 92 b.   
 

 

fena MINNESOTA PERLA Randy Dog – nar. 16.10.2010, CMKU/BOT/5010/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr / CZ), VN1 
o: Asky Balpoa, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Isis Dog Arabat, HD B 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Šárka Pelcová, Chotečská 25, 252 25  Zbuzany, tel. , DeCangalisa@seznam.cz 
Odloženo – agresivita ze strachu 
 

 

fena NOOGIE Randy Dog – nar. 10.03.2011, CMKU/BOT/5226/11 
V1, VTM 
o: JCh.Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Chara Randy Dog, HD A 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Renata Tvrdá + K.Macal, Plzeňská 120, 267 61  Cerhovice, tel. 606 692 926, randydog@volny.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max.2/2 - 63/65 cm, typická hlava, s kratší čenichovou partií a nevýrazným 
stopem, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, poměrné velikosti, špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk strmě nasazen, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, ale dlouhá, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá, za pohybu lehce 
přestavěná, korektní břicho, korektní postoj a strmé úhlení hrudních končetin, vybočené lokty za pohybu, korektní postoj 
a strmější úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen, ve statice nesen pod břichem, delší o 2 cm, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi a 
všech tlapkách, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, krátká, typ těžší, pohlavní výraz méně 
vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled nekompaktní, méně elegantní, povaha nervozní, nedůvěřivá, bez reakce na 
střelbu. 
Doplňující poznámky: Krytí psem ideální výšky a typu 
Povahový test: 1 - 3 - 20 - 5/10 - 13 - 9 - 10 - 10 = 81 b. 
 

 

fena XANTE ECLAIRE z Kovárny – nar. 10.12.2009, CMKU/BOT/1382/09 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Duchek / CZ), DOV prostá (2/2010) 
Klubový vítěz, res.CACIB, 2x CAC, ČKŠ, BH, ZZO 
o: Int.Ch.Zealous Juvell z Kovárny, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: s.Int.Ch. Eclaire Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Lenka Pokorná, Komenského 781, 278 01  Kralupy nad Vltavou, tel. 608 524 447, Lenka.Xante@seznam.cz 
Chovná fena, 60/59 cm, typická hlava, méně výrazný a dlouhý stop,  ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, 
hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, 
záď silně spáditá, korektní břicho, korektní postoj a strmější úhlení hrudních končetin, volné lokty za pohybu, korektní 
postoj a strmější úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá a bohatá, v línání, 
lehce otevřená na hřbetě, fauve výrazný teplý tón - mahagon, charbonáž zvýrazněná více, maska přerušená, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná 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: ucho, pohyb 
Povahový test: 8 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97/A b.  Vyrovnaná 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=guinever&gAct=detail&ID=22628
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=minnes&gAct=detail&ID=30371
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=noogie&gAct=detail&ID=31797
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=xante%20e&gAct=detail&ID=26878


fena YASSI VENUS z Kovárny – nar. 27.04.2010, CMKU/BOT/4775/10 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0 (MVDr. Ekr / CZ), DOV prostý (6/2010) 
Champion SK, JCh.CZ+SK, CACIB, Klub.vít.mladých,  
o: s. Se Sw 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. Bc.Alena Köhlerová, Třtice 44, 271 01  Třtice, tel. 721 720 544, AileenK@seznam.cz 
Chovná fena - 55/54 cm, typická hlava, s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší 
krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď 
více spáditá, korektní břicho, korektní postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, 
malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, prostorná vzadu, akcent 
vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice v línání, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská,  se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: maska, pigment 
Doplňující poznámky: krytí psem ideální výšky 
Povahový test: 9 - 10 - 16 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 95 b. 
 

 

pes ZETTI Deabei – nar. 03.02.2011, CMKU/BOT/5163/11 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr / CZ), CAC r.CACIB 
o: Dandy de la Colline des Vagabonds, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch. Ketunpolun Atu, HD A, ED 0/0 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Otakar Kučera, Čelakovského 2, 415 01  Teplice, tel. 720 227 799, kucera.o@volny.cz 
Chovný pes - 67/63 cm, typická hlava, ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, silnější 
chrupavka, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus klešťový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra rovná - korektní, záď silně spáditá, korektní břicho, korektní postoj a strmější úhlení hrudních i pánevních 
končetin,  ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - 
oranž, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika krátká, 
těžko posouditelná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nervozní, hysterická, neukázněná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, kvadratičnost 
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky 
Povahový test: 8 - 3 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 90 b.   
 

 

pes ZIPPITY Deabei – nar. 03.02.2011, CMKU/BOT/5165/11 
HD A (MVDr.Ekr / CZ), CAC 
o: Dandy de la Colline des Vagabonds, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch. Ketunpolun Atu, HD A, ED 0/0 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Jana Dvořáková, Kolešovice 309, 270 02  Kolešovice, tel. 604 913 983, 313 582 401 
Chovný pes - 67/63 cm, typická hlava, volné koutky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a 
prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď silně spáditá, 
korektní břicho, korektní postoj a strmější úhlení hrudních i pánevních končetin,  ocas správně nasazen, ve statice 
správně nesen, za pohybu nesen výše, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý 
oranž, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, velmi malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, vpředu kratš, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě 
varlata v šourku, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, 
bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ,  kvadratičnost 
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky 
Povahový test: 9 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 7 = 95 b.   
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=yassi%20v&gAct=detail&ID=29385
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=zetti%20d&gAct=detail&ID=30560
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=zipp&gAct=detail&ID=31155

