
Popisná přehlídka a povahový test Zbraslav, 09.09.2012 
   

Rozhodčí exteriéru: Ing.Ivana Němečková, Eva Hájková 
Vedoucí komise PT: Iva Baráková 
Figurant:  
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
 
pes AUSSIE ATREY Srdcové Eso – nar. 08.02.2009, CMKU/AUO/442/09 
černý s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 (15.3.2010 MVDr. Decker), DOV prostý (27.6.2010 MVDr. Beránek, 17.3.2009 MVDr. Hron) 
Grand Ch. SR, Ch. SR, JCh. ČR, SR, ZOP, ZZO 
o: JCh. Ch. GrandCh.Shorelands Smart Hobbit Willie, HD A (0/0) 
m: Tanmark's Asian Rice Ice, HD A (0/0) 
chov. Zuzana Hodová 
maj. Radek Řehák, Velíkovská 329, 763 14 Zlín 12, denisa.r.e@seznam.cz, tel.776 633 091 
Pouze doplnění PT: splněna obrana 3P, 2P 
 
 
pes Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK – nar. 12.08.2010, CMKU/AUO/931/-11/10 (AKC DN28952003)  
červený s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 (6.2.2012 MVDr. Ekr), DOV prostý (6/2012 MVDr. Beránek), luxace čéšky (patelly): není postižen, 
OCD ramenních kloubů (6.2.2012 MVDr. Ekr)  
Ch. Srbsko, HR, SR, JCh. ČR, PL 
o: Ch. GrandCh.Rosemere Fat Cat at Bayshore, HD OFA Excellent 
m: Ch.Bayshore's Cat in the Hat, HD OFA Good 
chov. J.Frank Baylis & Jeffrey Margeson & Patricia Ann Surguy, USA 
maj. Martin Starec, 17.listopadu 1184, 293 01 Mladá Boleslav, meadowvilleaussies@gmail.com, 776 583 898 
Chovný pes, výška 54 cm, hlava typická, čelo mírně ustupující, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko 
kulatější, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, hřbet pevný, 
rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny volné lokty, obě tlapky vytočené, v 
pohybu pádluje, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny – postoj korektní, obě tlapky vytočené, hlezna 
krátká, kolmá, úhlení korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky plně pigmentované světlejší, nosní houba depigmentována méně 
než 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v 
šourku, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, 
pozorná. Reakce na střelbu: žádná. 
Mimořádné přednosti: pohyb - prostornost, výraz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 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=aussie%20a&gAct=detail&ID=23220
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bayshore&gAct=detail&ID=30687


pes BOOMERANG Valkar – nar. 06.05.2010, CMKU/AUO/746/10 
černý s bílými znaky 
HD A (0/0), ED 0/0, (9.7.2012 MVDr. M.Čáp), DOV prostý (15.8.2011, 22.6.2010 MVDr. Gbelec), OCD nepostižen 
(9.7.2012 MVDr. M.Čáp) 
ZOP, ZZO 
o: Imagineer's Incredible Lad, HD A, ED 0/0 
m: All By Myself Diandra, HD OFA Good, ED OFA Normal 
chov. MVDr.Miroslava Valterová 
maj. Barbora Špatná, Na Vrších 18, 100 00 Praha 10, barca.spatna@centrum.cz, 728 744 603 
Chovný pes po absolvování klinického vyšetření očí a DNA profilu, výška 55 cm, čelo mírně ustupující, méně 
vyplněné líce, ucho správného tvaru, mírně větší, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk správně nasazen, kratší, hrudník prostorný, nedosahuje úrovně lokte, nedostatečně vyvinuté předhrudí, 
hřbet pevný, rovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj korektní, lopatky správně uložené, 
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny – postoj lehce rozbíhavý, obě 
tlapky vytáčené, hlezna krátká, kolmá, ocas plná délka, nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury, 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, pádlující, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: slabá. 
Mimořádné přednosti: pigment, barva – sytost 
Povahový test: 8 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů/ A. 
 
 
fena GOLDEN HEART Great Lady – nar. 22.02.2011, CMKU/AUO/970/11 
červená-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
velmi dobrá 
o: Piekielny Piotruś Duch Wrzosowisk 
m: Ch.Believe in Hope Great Lady 
chov. Lenka Hanzlová 
maj. Petra Ševčíková, 742 59 Skotnice 181, sevciktom@email.cz, 608 129 795 
Chovná fena po absolvování klinického vyšetření očí, výška 49 cm, kratší čenichová partie, čelo mírně ustupující, 
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, větší, oko mandlové, správně uloženo, levé oko modré, pravé oko 
jantarové s modrou skvrnou, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný 
a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj široký, končetina rovná, silná, obě tlapky 
lehce vytáčené, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny – postoj široký, obě tlapky vytáčené, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, lehce zvlněná, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka a pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, 
pohybová mechanika vzadu vázaná, volné lokty v pohybu, vzadu méně dynamická, nepevná hlezna, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: střední. 
Povahový test: 10 – 10 – 14 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů 
 
 
fena Prosto Chudo US CAT MEADOWVILLE – nar. 22.05.2011, CMKU/AUO/1252/-12/11 (RKF 3050496)  
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
DOV prostý (6/2012 MVDr. Beránek) 
JCh. SR, HR 
o: Ch. GrandCh.Copperridges's Fire N Bayouland, HD OFA Good, ED OFA Normal 
m: JCh. Ch. GrandCh.Shallow Rivers' Vvahe Huli Tepa Acro, HD A (0/0), ED 0/0 
chov. Irina Pipkova, Rusko 
maj. Martin Starec, 17.listopadu 1184, 293 01 Mladá Boleslav, meadowvilleaussies@gmail.com, 776 583 898 
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2 - výška 53 cm, hlava typická, užší čelní 
partie, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, velké, správného tvaru, mandlové oko, správně uloženo, pravé 
oko hnědé, modrá skvrna, levé oko modré, hnědá skvrna, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník užší, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet rovný, silný a vodorovný, za pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny - úhlení korektní, strmé nadprstí, vybočená zápěstí, pravé více, pánevní končetiny – postoj 
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky lehce depigmentované, nosní houba plně 
pigmentována zvenku, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, levá zadní tlapka za pohybu 
vtáčená, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: žádná. 
Mimořádné přednosti: srst, barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 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=boomer&gAct=detail&ID=29265
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=golden%20h&gAct=detail&ID=34199
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=prosto%20chudo%20us&gAct=detail&ID=34888


GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
 
fena CAIRA BLACK z JBonda – nar. 18.06.2010, CMKU/BOG/4865/10 
HD A (0/0) (26.7.2012 MVDr. Jahoda) 
CAJC,   
o: s. Ch. Baitu Balpoa, HD A, ED 0/0 
m: s. Ch. Orchidea Black z Kovárny, HD A  
chov. Monika Tihelková 
maj. František Večeřa, 687 03 Kudlovice 312, peve.1@seznam.cz, 605 457 268 
Chovná fena - 60/60 cm, typická hlava s méně výrazným stopem, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, hluboké, velmi lehce levé překlápěné do středu, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník prostorný, mělčí, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, standardní délky, srst uzavřená, v línání, čistě černá, mini 
bílý znak na hrudi, výrazná ztráta pigmentace na pyskách vně i uvnitř, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva oka 
Povahový test: 8 - 9 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 bodů 
 
 
pes CZIKO Balpoa – nar. 16.06.2009, CMKU/BOG/1361/09 
HD A (0/0) (18.7.2010 MVDr. Ekr), DOV prostý (6.8.2009 MVDr. Beránek) 
CAC (2x), ČKŠ, ZOP, ZZO   
o: p.E. Ch. Luavjan´s Broadway, HD A, ED 0/1  
m: s.r.pE T.s. s.Int.Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A, ED 0//0 
chov. Blanka Poláčková 
maj. Ing. Ivana Němečková, 664 06 Viničné Šumice 43, iva.siperka@seznam.cz, 724 331 631 
chovný pes - 66/64 cm, typická hlava, mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus klešťový se středními řezáky bez kontaktu, krk lehce kratší, hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, celkově spáditá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, volné lokty, vytáčená tlapka hrudních končetin, úhlení korekektní, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, o 1 cm kratší, srst dlouhá, bohatá uzavřená, čistě černá, 
malý bílý znak na hrudi a tlapkách, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, úzká vzadu, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: výraz, barva srsti 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5 - 10 - 13 - 10 - 10 - 9 = 96 bodů 
 
 
fena DYNKIE Balpoa – nar. 10.05.2010, CMKU/BOG/4843/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (28.2.2012 MVDr. Jahoda), DOV prostý (1.7.2010 MVDr. Beránek), SA: 0 (28.2.2012 MVDr. Jahoda) 
velmi nadějný 2   
o: s.r.pE Ch. Bentho Ibn Greco de Bruine Buck, HD A 
m: s.r.pE s.Int.Ch. Arisies Balpoa, HD A, ED 0//0 
chov. Blanka Poláčková 
maj. Monika Janečková, Dvorského 20A, 639 00 Brno j, janeckova.monika@seznam.cz, 777 079 866 
Chovná fena - 57,5/58 cm, typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, 
hrudník mělčí a užší s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, 
malý bílý znak na hrudi, prokvetlé tlapky, levá přední packa jeden bílý dráp, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: silný nůžkový skus, barva srsti 
Povahový test: 10 - 10 - 15 - 5 - 10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 94 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=caira%20b&gAct=detail&ID=29566
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cziko&gAct=detail&ID=23175
mailto:iva.siperka@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=dynkie&gAct=detail&ID=29486


fena XAXÁNA BLACK z Kovárny – nar. 10.12.2009, CMKU/BOG/1383/09 
HD A (0/0), ED 0/0 (4.2.2011 MVDr. Ekr), DOV prostý (2.2.2010 MVDr. Beránek), SA 0 (4.2.2011 MVDr. Ekr) 
CAC (2x), Res.CACIB, ZVOP, ZOP, ZZO, DwD1, HTM1, F1 , OB-Z 
o: Int.Ch. Zealous Juvell z Kovárny, IPO3, HD A, ED 0/0 (tervueren) 
m: s.Int.Ch. Eclaire Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 (groenendael) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Monika Rytířová, Zhoř 16, 679 23 Lomnice u Tišnova, monryt@seznam.cz, 776 224 332 
Chovná fena - 59/61 cm, typická hlava, ustupující čelo, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup neúplný - 
chybí P1 vlevo nahoře, skus - pravá strana těsné nůžky, levá strana I1+I2 kleště, I3 nůžky, krk dle standardu, hrudník 
prostorný, mělký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie rovná, za pohybu měkčí, vystouplá páteř, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení 
strmější, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm, srst v línání, zvlněná a 
otevřenější na hřbetní linii, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, sklony k 
mimochodu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, 
méně kompaktní, povaha temperamentní, hravá, přátelská, lekavá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva oka 
Povahový test: 4 - 7 - 20 - 5 - 7 - 14 - 9 - 10 - 10 = 86/A bodů (kokos, ytong) 
 
 
 
 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 
 
pes ALEX Igo – nar. 14.05.2011, CMKU/BOM/5337/11 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Milan Snášil, CZ)  
o: Bad Fany Eciloten, IPO3, VPG3, FPr3, HD A  
m: Ally Haneli, HD A, ED 0/0 
chov. Jana Golková 
maj. Pavel Sovadina, Přísnotická 494, 664 63 Žabčice, p.sovadina@phoenix.cz, 777 901 311 
Chovný pes, 61/65 cm – širší hlava, nevýrazný stop, ucho široko nasazené i nesené, delší. 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 korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se širokým postojem, volné lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, ocas 
nízko nasazen, správně nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní - pracovní, celkový 
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha hravá, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: pigment, maska 
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 4 – 10 = 91/A/O4 bodů 
 
 
pes ANDY Šumavský Xerak – nar. 01.01.2009, CMKU/BOM/4187/09 
HD A (0/0) (2011 MVDr. Ekr) 
ZM, ZVV3, FPr1, SchHA, CACT, Mistr ČR ZVV3´12 
o: Barbar Mi-Ji, IPO3, HD A 
m: Aimy Bílý trpaslík, HD A 
chov. Karel Bárta 
maj. Roman Šmatlák, Na tržišti 504, 262 72 Březnice, romansmatlak@centrum.cz, 602485252 
Chovný pes, 60/63 cm – široká hlava, méně výrazný stop, mírně ustupující čelo, mezioční rýha v čelní patrii, kratší 
čenichová partie, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně 
uloženo, tmavé, chrup neúplný, chybí M3 vpravo dole, skus nůžkový a obroušený, krk dle standardu. Hrudník prostorný, 
široký se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá, pronesená za kohoutkem, vysoko nasazený kohoutek, 
bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, za pohybu 
vybočené lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen, správně 
nesen, kratší o 2 cm. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, průměrná 
maska, bílé znaky na všech tlapkách, pigmentace sytá. Pohybová mechanika  pružná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/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=xaxa&gAct=detail&ID=26880
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=alex%20i&gAct=detail&ID=33897
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=andy%20%C5%A1u&gAct=detail&ID=22446


pes ARAGON vom Lindwurmnest – nar. 20.06.2005, CMKU/BOM/3537/-07/05 (ÖHZB Belg Mal 1776) 
HD A (0/0) (2009 MVDr. Ekr) 
o: Ory von der Simmeringer Haide 
m: Illy vom Land Kärnten 
chov. Helga Jäger, Rakousko 
maj. Jiří Bravenec, Josefy Faimonové 18, 628 00 Brno, luckakis@seznam.cz, 724 731 113 
Chovný pes, 63/69 cm – široká hlava, delší čelní partie, nevýrazný stop, mezioční rýha v čelní partii, ucho široko 
nasazené i nesené, měkčí, se skladem na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, kratší krk. Hrudník hluboký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, dlouhá 
bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočené lokty, 
měkké záprstí, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, ocas vysoko nasazen, správně 
nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná 
nadměrně po celém těle,malý bílý znak na tlapkách, úplná maska, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, vysoký akcent vpředu, pádluje vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 4/8 – 11 – 8 – 10 – 10 = 91/A/O1P,1P bodů 
 
 
pes BOUFFON Olbramovický kvítek - nar. 22.9.2009, CMKU/BOM/4482/09 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, CZ)  
O: Blade SK Sion, HD A 
M:  Alis Nobi la Cage aux Folles, HD A 
Chovatel: Zdeňka Brhelová 
Majitel: Boris Maša, Chvalovice 83, 669 02 Znojmo, tel: 736 269 554, e-mail: borismasa@seznam.cz 
Chovný pes, 64/71 cm – hlava s mírně ustupujícím čelem, méně výrazný stop, výrazné nadočnicové oblouky, ucho 
vysoko nesené, u základny široko nasazené, poměrné velikosti, měkké, klopené do středu. Oko lehce mandlové, správně 
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, široký se méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra dlouhá, vystouplé pánevní kosti, záď krátká,  břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, volnější lokty, trochu otevřená tlapka, správné úhlení, pánevní 
končetiny se širokým postojem, strmé úhlení, ocas vysoko nasazen, správně nesen, kratší o 5 cm. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná méně, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: pohyb, pevný hřbet 
Povahový test: 8 – 10 – 19 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 95/O1,P,1P bodů 
 
 
pes COFI Český Kras – nar. 03.04.2010, CMKU/BOM/4713/10 
CAC, CACIB 
o: s.Int.Ch. Exxon Kwanah, HD A  
m: Cesmina z Chotyně, HD A  
chov. Mgr. Alžběta Hubená 
maj. Milan Lauterkranc, Želkovická 710, 190 14 Praha 914, 777059088 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 65/66 cm – typická hlava, ucho široko nasazené, šířeji nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný, chybí M3 vlevo dole, 
skus klešťový, nepravidelný, krk kratší. Hrudník hluboký, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra korektní, záď přestavěná,  břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, volné 
lokty, vtáčená tlapka, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, strmé úhlení, ocas nížeji nasazen, vysoko 
nesen, tvoří háček, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná po 
celém těle méně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá, ztráta na drápech. Pohybová mechanika 
krátká, vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu 
žádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 5 – 10 = 93/A/O4 bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aragon%20v&gAct=detail&ID=10510
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bouffon&gAct=detail&ID=24373
mailto:borismasa@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=cofi%20%C4%8D&gAct=detail&ID=27713


pes CYCLONE Olbramovický kvítek – nar. 10.01.2011, CMKU/BOM/5118/11 
HD B (B/B), ED 0/0 (26.2.2012 MVDr. Snášil,CSc.) 
BH, SPr1, ZM  
o: Idefix of Flying Porkies, HD A, ED 0/0 
m: Alis Nobi La Cage aux Folles, HD A  
chov. Zdeňka Brhelová 
maj. Petra Šestáková, Na Peci 20, 691 51 Lanžhot, petsestak@seznam.cz, 608 767 193 
Chovný pes, 64/67 cm – typická hlava s delší čelní partií, méně výrazný stop, ucho vysoko nesené i nasazené, delší, 
měkčí. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový až kleště, krk dle standardu. 
Hrudník hluboký, prostorný, mělký se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra dlouhá, záď 
lehce spáditá dle standardu,  břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, volnější lokty,  měkčí nadprstí, 
otevřená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, 
kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná nadměrně, 
malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 9 – 10 = 98/A/O1,P,1P bodů 
 
 
pes CYRRUS Bohemia Atevy – nar. 4/10/2010, CMKU/BOM/4761/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (18.3.2012 MVDr. Ekr), ,  
BOB, Národní vítěz (2x), CACIB, Res.CACIB, CAC (4x) 
o: Pacco Airport Hannover, IPO3, HD A 
m: Ch.Tr. Lily z Hückelovy vily, IPO3, IPO-FH, HD A (0/0) 
chov. Vladimír Košťál 
maj. Jan Beneš, Dlouhá tř.11/466, 736 01 Havířov, janbenes64@seznam.cz, 605 168 930 
Chovný pes, 66/67 cm – hlava s delší čelní partií, méně výrazný stop, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha 
v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko otevřené, správně uloženo, 
tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný s 
méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu,  břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty,  vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se 
širokým postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, tvoří háček, kratší o 2 cm. Srst kratší, méně vyvinutá 
podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná po celém těle méně, průměrná maska, pigmentace sytá 
na drápech, ztráta na pyskách, ne zcela černé. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní - pracovní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 94/A/O1,P,1P bodů 
 
 
pes GORAN z Hückelovy vily – nar. 01.03.2011, CMKU/BOM/5173/11 
HD A, ED-0/0 (22.08.2012 MVDr.Jahoda), SA: 0 (22.08.2012 MVDr.Jahoda) 
o: Iwory Sa-Kra Beskydy, HD A (0/0) 
m: Uxa z Hückelovy vily, HD A (0/0) 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Zdeněk Volný, Dub 30, 741 01 Nový Jičín, ring.volny@seznam.cz, 605 548 516 
Chovný pes, 65/66 cm – širší hlava, méně výrazný stop, málo zvýrazněné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené 
i nesené, delší, správného tvaru. Oko trochu otevřené, správně uloženo, sytě pigmentované, 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 správným postojem, za pohybu 
volné lokty, za pohybu vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas 
správně nasazen, výše nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, jemnější, fauve výrazný teplý tón, rudé - 
oranž, charbonáž zvýrazněná více, černé nohy i hruď, malý  až střední bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 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=cyclone&gAct=detail&ID=30951
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cyrrus&gAct=detail&ID=29530
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=goran%20z&gAct=detail&ID=31524


pes VIDOCQ de Alphaville Bohemia – nar. 02.11.2010, CMKU/BOM/5024/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (11.6.2012 MVDr. Ekr) 
o: Jatagan de Alphaville Bohemia, HD A (0/0), ED 0//0 
m: Chilli de Alphaville Bohemia, HD A (0/0), ED 0/0 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Pavel Červenka, 739 14 Ostravice 611, 604153461 
Chovný pes, 63/65 cm – širší hlava, ucho široko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, sklad na 
vnější hraně. Oko otevřené, 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 správným postojem, vybočené lokty,  vytáčené tlapky, strmé 
úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, vytočené tlapky, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 
1 cm. Srst správné délky, v línání, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná středně,  úplná maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: černé ucho, barva 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/4 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93/A bodů 
 
 
fena AFRA Andraste Bergerbel – nar. 23.04.2009, CMKU/BOM/4299/09 
HD A (MVDr.Lukáš Duchek, CZ) 
o: Barbar Mi-Ji, IPO3, HD A 
m: Quatra de Alphaville Bohemia, HD A  
chov. Jaroslava Kadlecová 
maj. Kateřina Kantorová, Jáchymov 4, 594 53 Velká Bíteš, katka.jesterka@seznam.cz, 605 407 290 
Chovná fena, 63/67 cm – typická hlava, méně vyplněné líce, ucho vysoko nasazené, široko nesené, velké, dlouhé, 
konvexní. Oko otevřené, správně uloženo, světlé, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší.  Hrudník mělký, sudovitý s 
nedostatečně  vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a dlouhá, bedra dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočené lokty, vtáčená tlapka, strmé úhlení, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, delší o 2 cm. Srst krátká, délka na hranici standardu, v 
línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná méně po celém těle, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, lehce vázaná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. 
Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a 
přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Doplňující poznámky: krýt psem střední výšky 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 8 – 10 = 96 bodů 
 
 
fena ANABELL Igo – nar. 14.05.2011, CMKU/BOM/5342/11 
o: Bad Fany Eciloten, IPO3, VPG3, FPr3, HD A  
m: Ally Haneli, HD A, ED 0/0 
chov. Jana Golková 
maj. Ivana Bičejová, K Holotouci, 735 11 Orlová Lázy, petr.bicej@karvina.cz, 724 182 067 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 58/61 cm – hlava s méně nevýrazným stopem, náznak římského nosu, 
výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené, široko  nesené, dlouhé, širší u základny. Oko otevřené, správně 
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny s lehce sbíhavým postojem, volné lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, strmější 
úhlení, ocas nízko nasazen, správně nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 98/A/O2P,1P 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=vidocq&gAct=detail&ID=30417
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=afra%20a&gAct=detail&ID=24235
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=anabel&gAct=detail&ID=33902


fena CAROL Bohemia Atevy – nar. 10.04.2010, CMKU/BOM/4762/10 
o: Pacco Airport Hannover, IPO3, HD A 
m: Ch.Tr. Lily z Hückelovy vily, IPO3, IPO-FH, HD A 
chov. Vladimír Košťál 
maj. Radek Vojkůvka, Víta Nejedlého 613, 734 01 Karviná, rvojk@seznam.cz, 737 032 949 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 58/62 cm – hlava s ustupujícím čelem, méně výrazný stop, náznak 
římského nosu, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené, široko nesené, poměrné velikosti, konvexní, 
měkčí, se skladem na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, krk dle standardu.  Hrudník mělčí, prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
dlouhá, lehce vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, za pohybu volné lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým a rozbíhavým postojem, správné 
úhlení, ocas nízko nasazen, správně nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, 
světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná méně po celém těle, velký bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá 
na drápech, méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva oka 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A/O2P,3P bodů 
 
 
 
fena CARRY Malinstar – nar. 31.08.2010, CMKU/BOM/5975/-12/10 (SPKP 3007) 
o: Lego z Hückelovy vily, HD A (0/0) 
m: Bashka Malinstar, HD A (SK) 
chov. Anton Pavlík 
maj. Lubomír Cabák, Smrková 135/8, 736 01 Havířov - Šumbark, lchalkis@seznam.cz, 603 541 977 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 57/68 cm – hlava s delší čelní partií, širší a mírně ustupující čelo, příliš 
vyplněné líce, volné pysky, ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, širší u základny. 
Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí, širší se 
správně  vyvinutým předhrudím, hřbetní linie velmi dlouhá, lehce zaškrcená, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá 
dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny 
s rozbíhavým postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v 
línání, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, velmi malý bílý znak na 
hrudi, průměrná až základní maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, kříží vzadu, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Doplňující poznámky: krýt kompaktním psem  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
 
fena CELEBRE Olbramovický kvítek – nar. 10.01.2011, CMKU/BOM/5120/11 
HD A (0/0) (26.2.2012 MVDr. Snášil,CSc. 
o: Idefix of Flying Porkies, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Alis Nobi La Cage aux Folles, HD A 
chov. Zdeňka Brhelová 
maj. Lucie Babulová, 671 24 Vrbovec 252, luca113@seznam.cz, 774 302 133 
Chovná fena, 58,5/64 cm – klínovitá hlava s delší čelní partií, volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, širší 
u základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník 
hluboký, prostorný s méně  vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená, bedra rovná a korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní 
končetiny se správným postojem, strmé úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, méně vyvinutá podsada, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
přerušená maska, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, kříží vpředu, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
temperamentní, hravá, nervózní, příliš nedůvěřivá. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/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=carol%20b&gAct=detail&ID=29531
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=carry%20m&gAct=detail&ID=36312
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=celebre&gAct=detail&ID=30953


fena CLERR Malanzvers – nar. 31.12.2010, CMKU/BOM/5088/10 
DOV prostý (12.8.2011 MVDr. Raušer Ph.D.) 
dobrý 
o: Cak Bajoal, HD A (0/0) 
m: Bindi (NHSB2662938), HD A (0/0) 
chov. Petra Vetchá 
maj. Pavel Timko, Hornická 1521, 666 03 Tišnov, weroniica@email.cz, 777 343 787 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 60/66 cm – širší hlava s delší čelní partií, náznak vrásnění, výrazné 
nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé. Oko kulaté, správně uloženo, 
světlé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný s nedostatečně  vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra za pohybu mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu volné lokty, strmější úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, 
správné úhlení, ocas vysoko nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, jemná, 
méně podsady, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, téměř úplná 
maska, pigmentace sytá, ztráta na drápech. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz 
vyjádřen nesprávně. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá a přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: krýt elegantním psem 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A/O1P,1P bodů 
 
 
 
fena CROYANCE Olbramovický kvítek – nar. 10.01.2011, CMKU/BOM/5123/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (18.1.2012 MVDr. Snášil,CSc.) 
nadějný 1 
o: Idefix of Flying Porkies, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Alis Nobi La Cage aux Folles, HD A  
chov. Zdeňka Brhelová 
maj. Kateřina Čubernová, 664 75 Deslin 120, 731665580 
Chovná fena, 57/61 cm – širší hlava s delší čelní partií, stop tvořen pouze nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko kulaté, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná rovná, delší bedra, 
kratší záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, 
pánevní končetiny se širokým postojem, správné úhlení, ocas níže nasazen, vysoko  nesen, správné délky. Srst správné 
délky, uzavřená, jemnější, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
 
fena ELECTRA Running Wild – nar. 20.06.2009, CMKU/BOM/4835/-10/09 (HR 11336 MN) 
HD A (0/0), ED 0/0 (11.9.2009 MVDr. Snášil, CSc.) 
o: Da´Eder von der Brunnenstadt, IPO3, VPG3, HD A 
m: Ebony vom Adlerauge, HD A 
chov. Bernaca Damir, Chorvatsko 
maj. Miroslava Marcišinová, H.Malířové 11, 638 00 Brno, ali.slamova@seznam.cz, 603 931 550 
Odloženo – fena absolutně bez srsti, absence podsady – široká hlava s nevýrazným stopem, hlava široká v čenichu, 
náznak vrásnění, volné pysky, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i 
nesené, dlouhé, široké u základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, zapadlé, tmavé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a  rovná, delší 
bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, otevřená tlapka, 
strmější úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, lehce sevřené hlezno, správné úhlení, ocas správně nasazen 
i nesen, kratší o 2 cm.  Srst ani její barvu nelze posoudit, střední bílý znak na hrudi, přerušená  až průměrná maska, 
pigmentace méně sytá na pyskách, depigmentace na drápech. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vysoký 
akcent vpředu, typ v těle jemnější, v hlavě hrubý, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně. Kondice pracovní, celkový vzhled 
bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Fenu je nutné předvést na další PP, k posouzení kvality srsti, v této chvíli nelze posoudit. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/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=clerr&gAct=detail&ID=30694
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=croyance&gAct=detail&ID=30956
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=electra&gAct=detail&ID=29447


fena FLORA z Hückelovy vily – nar. 15.10.2010, CMKU/BOM/5003/10 
HD A (0/0), ED-0/0 (22.08.2012 MVDr.Jahoda), SA: 0 (22.08.2012 MVDr.Jahoda) 
velmi dobrý 2, BH  
o: Danger Farsal, HD A 
m: Micra z Hückelovy vily, HD A (0/0) 
chov. + maj. Zdeněk Volný, Dub 30, 741 01 Nový Jičín, ring.volny@seznam.cz, 605 548 516 
Chovná fena, 62/69 cm – hlava s kratší čelní partií, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, delší. Oko 
lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup nadpočetný, zdvojená P1 vlevo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu. 
Hrudník mělčí, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie lehce pronesená, dlouhá bedra, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širším postojem, vybočené lokty, strmé úhlení, pánevní 
končetiny s lehce rozbíhavým postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, tvoří háček, kratší o 3 cm. Srst 
kratší, uzavřená, v línání, fauve nevýrazný teplý tón, prožloutlé, charbonáž zvýrazněná nadměrně po celém těle, malý bílý 
znak na hrudi, černé čelo, průměrná maska tvoří brýle, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 
typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha 
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: černé ucho 
Doplňující poznámky: krýt psem s ideální barvou a množstvím charbonáže   
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
 
fena KEYKO de Alphaville Bohemia – nar. 09.09.2008, CMKU/BOM/4095/08 
HD A (MVDr.Milan Decker, CZ) 
RH-E, RH-TA, RH-TB 
o: Vasil´ Bono Campo, IPO3, HD B  
m: Queen de Alphaville Bohemia, HD A  
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Jiří Švancara, Vranovice 17, 798 08 Vranovice - Kelčice, jirka.svancara@seznam.cz, 602 528 681 
Chovná fena, 59/62 cm – široká hlava s delší čelní partií, nevýrazný stop, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha 
v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, konvexní, delší. Oko otevřené, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, delší 
bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní 
končetiny se správným postojem i úhlením, ocas nízko nasazen, vysoko  nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná méně, malý bílý znak na 2 prstech levé zadní tlapky, 
průměrná maska, pigmentace sytá, 1 bílý dráp. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: výraz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
 
fena LEXA ze Svobodného dvora – nar. 13.09.2009, CMKU/BOM/4457/09 
HD A (0/0), ED 0/0 (27.6.2012 MVDr.Decker) 
o: Ir ze Svobodného dvora, IPO3, VPG3, HD A 
m: Joy ze Svobodného dvora, HD A 
chov. Ing. Pavel Svoboda 
maj. Anna Vařeková, Na Rybníku 253, 561 17 Dlouhá Třebová, Gabca.Elly@seznam.cz, 734 734 926 
Posouzení odloženo, 58/62 cm – agresivita při povahovém testu. 
 
 
fena RA de Alphaville Bohemia – nar. 10.02.2010, CMKU/BOM/4642/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (2.8.2012 MVDr. Ekr) 
o: Mecberger Duunari, IPO3, HD B, ED 0/0 
m: Targa des Loups de Genain, HD A (0/0) 
chov. + maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, malinois@malinois.cz, 776 074 666 
Chovná fena, 58/57 cm – hlava s ustupujícím a širším čelem, vyplněné líce, ucho široko nasazené i nesené, dlouhé, 
sklad na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový se středními řezáky v 
kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký, široký se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočené 
lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 3 cm. 
Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více, černé nohy, malý 
bílý znak na hrudi,  úplná maska, pigmentace se ztrátou uvnitř pysků. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 
vtáčí tlapky hrudních končetin, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99/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=flora%20z&gAct=detail&ID=30350
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=keyko%20de&gAct=detail&ID=17244
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=lexa%20ze%20s&gAct=detail&ID=24394
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ra%20de%20a&gAct=detail&ID=26101


 
fena SURI Bohemia Alké – nar. 12.11.2008, CMKU/BOM/4162/08 
HD A (0/0) (2009 MVDr. Ekr), DOV prostý (09.06.2012 MVDr.Beránek) 
JCh. ČR, BOB (3x), Klubový vítěz (SK), Národní vítěz, CACIB (2x), Nejlepší fena (2x), CAC(9x), ČKŠ (4x), BOJ (3x), BIS 
štěně (2x) 
o: s.r.Ch. Babar du Drakkar Normand, HD A 
m: P.E.Int.Ch. Padme Bohemia Alké, HD A (0/0), ED 0/0 
chov. Alexandra Grygarová 
maj. Daniela Horáková, Hranická 4, 751 24 Předmostí, tchibo@seznam.cz, 777 643 372 
Chovná fena, 57/57 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu. Hrudník mělčí, 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, volné lokty, 
strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná méně, bílý znak na 1 prstu levé zadní 
tlapky, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu střední. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost, barva, pigment, výraz 
Povahový test: 10 – 10 – 10 – 5/10 – 12 – 9 – 10 – 10 = 86 bodů 
 
fena TARA z Hückelovy vily - nar. 24.9.2007, CMKU/BOM/3699/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, CZ) 
Výborná, BH, FPr1, SPr2, IPO-V, IPO1 
o: Apollo Fany Eciloten, HD A 
m: Cira from Mike´s Place, HD A 
Chovatel: Zdeněk Volný 
Majitel: Zuzana Karafiátová, Na Dolanech 91/5, 736 01 Havířov – Životice 
Chovná fena, 61/64 cm – typická hlava, nevýrazný stop, náznak římského nosu, široký nos,  ucho vysoko nasazené, 
široko nesené, dlouhé, se záhybem na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk kratší. Hrudník hluboký, prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
vystouplé pánevní kosti, kratší záď lehce spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i 
úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen, vysoko  nesen, kratší o 5 cm. Srst 
správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, velký bílý znak na 
hrudi, základní maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen nesprávně. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99/O1P,1P bodů 
 
 
fena VIGIE de Alphaville Bohemia – nar. 02.11.2010, CMKU/BOM/5030/10 
HD A (0/0) (2012 MVDr. Ekr) 
o: Jatagan de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0//0 
m: Chilli de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Kateřina Kalužová, Opavská 417, 747 64 Velká Polom, kaluzka@seznam.cz, 604 108 930 
Chovná fena, 58/62 cm – kratší hlava s delší čelní partií, mírně ustupující čelo, volné koutky, výrazné nadočnicové 
oblouky, ucho široko nasazené, vysoko nesené, kulaté se skladem na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, sudovitý s 
nedostatečně 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 správným postojem i úhlením, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, mini bílý znak na hrudi, přerušená maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. 
Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá, vadí 
kontakt. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 4 – 5 – 20 – 5/5 – 15 – 7 – 5 – 10 = 76/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=suri%20b&gAct=detail&ID=16729
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=tara%20z%20h&gAct=detail&ID=12551
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=vigie%20de&gAct=detail&ID=30422


fena VOGUE de Alphaville Bohemia – nar. 02.11.2010, CMKU/BOM/5032/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Milan Snášil, CZ) 
o: Jatagan de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0//0 
m: Chilli de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Josef Svítil, Vicenice 15, 675 71 Náměšť nad Oslavou, 602787016 
Chovná fena, 56/60cm – typická hlava s delší čelní partií, ustupující čelo, volné koutky, ucho šířeji nasazené, vysoko 
nesené, kulaté a hlubší se skladem na vnější hraně. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, široký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
zaškrcená za kohoutkem, přestavěná za pohybu, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, volné lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, 
správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
oranž - mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, vtáčí tlapky hrudních končetin, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, 
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 9 – 9 – 19 – 5/8 – 15 – 9 – 8 – 10 = 92/A/O4 bodů 
 
 
 
 
fena WAJA Malidaj – nar. 15.11.2008, CMKU/BOM/4166/08 
HD A (MVDr.Jaromír Ekr, CZ) 
o: Carlos vom Drachenherz, IPO3 
m: Pretty Malidaj, HD B  
chov. Jiří Turek 
maj. Boris Maša, Chvalovice 83, 669 02 Znojmo, borismasa@seznam.cz, 736 269 554 
Chovná fena, 56/61 cm – typická hlava, volné pysky, příliš vyplněné líce, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, kulatější, 
špička vytočená ven. Oko lehce mandlové, správně uloženo, 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 širším postojem, vybočené lokty, 
správné úhlení, pánevní končetiny se širším postojem, nevýrazná kolena, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, 
kratší o 3 cm. Srst kratší, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, žluté, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, kříží tlapky hrudních končetin, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, agresivní při prohlídce zubů. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 8 – 1 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 89 bodů 
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pes ISSAC Nobby Rock – nar. 23.05.2010, CMKU/BOT/4788/10 
HD A (0/0) (7.7.2011 MVDr. Decker) 
Res.CACIB (2x), CAC (2x), Res.CAC, ČKŠ 
o: JCh. Athos Comme Un Reve Noir, HD A, ED 0/0 
m: Delphine Nobby Rock, HD A  
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Markéta Lhotecká, Gen.Kutlvašra 1984, 580 01 Havlíčkův Brod, marketalhotecka@centrum.cz, 723 236 834 
Chovný pes - 63/63 cm, Hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, náznak římského nosu, ucho šířeji nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, 
hrudník mělký a úzký, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutější s vystouplou páteří, bedra s 
vystouplými pánevními kostmi, záď silně spáditá, břicho korektní, užší postoj + volné lokty a korektní úhlení hrudních 
končetin, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm, srsti dlouhá a 
bohatá, otevřená, fauve výrazný teplý tón - mahagon, středně zvýrazněná charbonáž dle standardu, malý bílý znak na 
hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a  pružná, užší vzadu, typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha temperamentní, hravá, jsou mu nepříjemné dotyky, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 7 - 8 - 20 - 4/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 93 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=vogue%20de&gAct=detail&ID=30424
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=waja%20m&gAct=detail&ID=17328
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=issac&gAct=detail&ID=29451


pes XAPP Deabei – nar. 21.06.2010, CMKU/BOT/4844/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (2011 MVDr. Ekr), SA: 0 (2011 MVDr. Ekr) 
JCh. ČR, CAC, Res.CACIB, Res.CAC (3x), BOJ, BH  
o: Kehala Dancing in the Dark with Ambrajai, BVA 3:6 
m: P.E.s.r.Int. Ch. Delphine Erlander, HD A  
chov. Ing. Beata Štýbrová 
maj. Hana Abrahámová, Jamolice 25, 672 01 Moravský Krumlov, abrahamova.hana@seznam.cz, 739 205 791 
Chovný pes - 63/61 cm, Hlava typická dle standardu, ustupující čelo, méně výrazný stop, náznak římského nosu, ucho 
vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, špička vytočená ven, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná, klenutější, vystouplá páteř, bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď silně spáditá, břicho korektní, korektní 
postoj a úhlení hrudních i pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, stáčen špičkou vlevo, správné délky, v 
pohybu vyšší nesení, srsti dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - mahagon, středně zvýrazněná charbonáž 
dle standardu, středně velký bílý znak na hrudi + nepatrný na prstech pánevních končetin, maska úplná, výrazná ztráta 
pigmentace uvnitř pysků, pohybová mechanika lehká a pružná, kratší vpředu, pádluje lokty, typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, výraz, povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (netrad.aport: ytong, kokos, smetáček). Temperamentní. 
 
 
 
 
 
pes XPERT ZEALOUS z Kovárny – nar. 10.12.2009, CMKU/BOT/1380/09 
HD A (0/0), ED 0/0 (20.3.2011 MVDr. Snášil,CSc.), DOV prostý (2.2.2010 MVDr. Beránek) 
Res.CAC, ZOP, ZZO, BH, ZPU1, IPO-VO  
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. Ladislav Pánek, Dolní 72, 664 84 Zastávka, plaumm@seznam.cz, 607 172 614 
Chovný pes - 63/60 cm, Hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, 
hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutější, bedra rovná, korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, vytáčená tlapka hrudních končetin + volné lokty, korektní úhlení, postoj a 
úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, lehce stáčen špičkou vlevo, kratší o 2 cm, srsti 
dlouhá a bohatá, otevřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, středně zvýrazněná charbonáž dle standardu, bez bílého 
znaku, maska úplná, ztráta pigmentace uvnitř pysků, lehce i vně, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, užší 
vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, výraz, povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A/O4 (netr. aport: ytong, kokos, smetáček). Sociální, aportér. 
 
 
 
fena AIRIN von Fagimo – nar. 25.10.2010, CMKU/BOT/5142/-11/10 (OHZB BELG TER 1177) 
HD A (0/0), ED 0/0 (10.11.2011 MVDr. Drahotský), SA: 0 (10.11.2011 MVDr. Drahotský), OCD neg. (10.11.2011 MVDr. 
Drahotský) 
nadějný 2 
o: Grecco Vitris Bohemia, IPO3, HD A 
m: Anou du Musher, HD A 
chov. Brigitte Deimböck 
maj. Petr Hobza, Sluneční náměstí 2583/10, Praha 9 - Stodůlky, hobza@schaumann.cz, 602 696 992 
Chovná fena - 57/62 cm, Hlava těžší, s delší čelní partií a ustupujícím čelem, vysoký profil, vystouplé jařmové kosti, ucho 
široko nasazené i nesené, poměrné velikosti, kulatější špičky, oko trojúhelníkovité, správně uloženo, světlejší, chrup 
úplný, skus těsný nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
klenutější, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, vtáčená tlapka hrudních končetin, 
korektní úhlení, postoj pánevních končetin korektní, málo výrazné koleno, celkově kratší končetiny, ocas správně 
nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srsti kratší, méně výrazná podsada, fauve výrazný teplý tón - oranž, středně zvýrazněná 
charbonáž dle standardu, bez bílého znaku, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a 
prostorná, vpředu kříží tlapky, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigmentace, barva 
Povahový test: 10 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A (netradiční aport: ytong, kokos, smetáček) 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=xapp%20de&gAct=detail&ID=28782
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=xpert%20z&gAct=detail&ID=26876
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=airin%20v&gAct=detail&ID=31161

