
Popisná přehlídka a povahový test Zbraslav, 15.09.2013 
   

Rozhodčí exteriéru: Eva Hájková, Hana Pisarčíková 
Vedoucí komise PT: MDDr.Kateřina Čechová 
Figurant: Vojtěch Konečný 
 
Povahový test: 
Povinné cviky: 
    1. chování psa při měření (max. 10) 
    2. chování psa v kruhu (max. 10) 
    3. odolnost proti střelbě (max. 20) 
    4. a) průchod skupinkou osob (max. 5) 
        b) kontakt s cizí osobou (max. 10) 
    5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - vylosováno: deštník, láhev s kamínky, 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 (smetáček, bota, fotoaparát v obalu) 
 
 
Zisk z akce: vyúčtování sloučeno s KLV Zbraslav 
Uplatněná sleva na PP a PT – 4x zdravotní program: 1.000 Kč 
Uplatněná sleva na DNA odběry (19x): 3.800 Kč 
 
                                                                                                                                                                                     

 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 

pes BLACK JACK Gitaron – nar.7.12.2011, CMKU/AUO/1183/11 
HD A (0/0) (8.1.2013 MVDr.Snášil), ED 0/0 (8.1.2013 MVDr.Snášil), DOV prostý (5.4.2013 MVDr.Trnková), 
DNA HSF4 Carrier (7.2.2013 AHT) 
JCh. PL 
ZOP, OB-Z 
o: JCh.Ch.GrandCh. A Eminnem New Acro, HD A 
m: Just for Anne Puella Fera, HD A 
chov. Dušánková Lenka Bc. 
maj. Dušánková Lenka, Bc., Rokytnice 37, 751 04 Rokytnice, tel. 775965665, e-mail: gitaron@volny.cz 
NECHOVNÝ PES, výška 57 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, lehce zvýrazněná mezioční rýha, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus: I1 klešťový, I2 nůžkový, I3 předkus, 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 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, v pohybu volné lokty, 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. Reakce na střelbu slabá. 
Poznámka: nechovný z důvodu skusu 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 7 – 15 – 10 – 10 – 8 = 94 bodů. 
Rozhodčí: Eva Hájková 

 
fena CLAIM TO FAME Diandra – nar.24.4.2011, CMKU/AUO/1025/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (29.4.2013 MVDr.Čáp), DOV prostá (23.5.2013, 16.6.2011 MVDr.Beránek), OCD nepostiž., 
PLL 0/0 (29.4.2013 MVDr.Čáp), DNA HSF4 Clear (na základě DNA testů předků), MDR1 Normal/Mutant 
(VCPL/Wash.St.University USA) 
výborná 2 
o: Ch.RisingStar's Heaven Sent RN, HD OFA Exc. 
m: s. GrandCh.Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA Good 

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%20JACK%20Gitaron&gAct=detail&ID=35413
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=CLAIM%20TO%20FAME%20Diandra&gAct=detail&ID=33971
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chov. Hodková Martina 
maj. Hodková Martina, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737909606, e-mail: diandra@volny.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 54 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho nížeji nasazené, obě klopené u 
hlavy, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin lehce vytáčená tlapka, lopatky správně uložené, správné délky, končetina 
rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin lehce vytáčená tlapka, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední 
textury a délky, v línání, barva dle standardu, na těle malé dilute skvrny, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, 
sbíhavá, volné lokty v pohybu, kříží přední tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový 
vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, lehčí kostra, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. 
Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 99 bodů. 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 

 
pes DEEP BLUE SEA Dreamfinder – nar.14.5.2012, CMKU/AUO/1286/12 
HD A, ED 0/0 (9.9.2013 MVDr.Decker), DOV prostý (10.7.2012 MVDr.Trnková) 
výborný 3 
ZPU1, RH-FL E, ZOP, ZVOP 
o: Vinelake's Dreamfinder, HD B (1/1) 
m: JCh.Prosto Chudo Hanour and Acro Glory, HD A 
chov. Šimková Alena 
maj. Kořínková Alena, Šumavská 11, 120 00 Praha 2, tel. 723817692, e-mail: alenakorinkova@atlas.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 57 cm, hlava typická, 
mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, těžší, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, volnější víčka, pravé oko modré/hnědé, levé oko hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina silná, obě tlapky vytáčené, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst 
střední textury a délky, barva dle standardu, na těle střední dilute skvrny, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka i pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika měkká, 
volná, pádlující, nevyvážený krok pánevních končetin, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, 
živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99 bodů. 
Rozhodčí: Eva Hájková 

 
fena EBBIE ze Zárybského dvora – nar.11.1.2012, CMKU/AUO/1198/12 
o: JCh.Casanova for Fresh Wind des Chemins Cathares, HD A 
m: Brandy ze Zárybského dvora, HD A 
chov. Rosický Pavel 
maj. Šugárová-Ševčíková Petra, 742 59 Skotnice 181, Skotnice, tel. 721765072, e-mail: 
t.p.s.sevcikovi@email.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK, OČÍ, A DOLOŽENÍ DNA PROFILU V 
SOULADU S CHŘ, výška 53 cm, hlava typická, čelo mírně ustupující, ucho poměrně vysoko nasazené, 
korektně nesené, velké, správného tvaru, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný, chybí 
P2 vlevo nahoře, skus nůžkový, kratší krk, hrudník mělčí, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, silný a 
vodorovný, zaškrcený za kohoutkem, 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  
kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, na hlavě a na těle malé dilute skvrny, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky depigmentované částečně, pohybová 
mechanika měkká, volná, sbíhavá, lokty v pohybu volné, krátký krok vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha mírně 
nedůvěřivá, flegmatická. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: kvalita srsti 
Povahový test: 10 – 7 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů/A. 
Rozhodčí: Eva Hájková 

 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=DEEP%20BLUE%20SEA%20Dreamfinder%20&gAct=detail&ID=36388
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=EBBIE%20ze%20Z%C3%A1rybsk%C3%A9ho%20dvora&gAct=detail&ID=36182
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fena EBONY PEARL Carcassonne Tolugo – nar.17.5.2012, CMKU/AUO/1301/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (5.8.2013 MVDr.Vomáčka), SA 0  (5.8.2013 MVDr.Vomáčka), nepostižena luxací čéšky 
(5.8.2013 MVDr. Štolcová) 
CAC, NV, JCh. (SRB,SMR,MNE,AZE), BIS Junior-fena, Res.BIS štěně 
o: Ch.Silver Dream Aussie's Ultimate Chance, HD A 
m: JCh.Carcassonne Casey des Chemins Cathares, HD A 
chov. Gogolová Lucie 
maj. Hájková Eva, Píšťany 15, 411 01 Žalhostice, tel. 602453049, e-mail: perla.mahagon@email.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 50 cm, hlava typická, 
velmi mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, 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 dlouhý - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky částečně 
depigmenované – v koutcích, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, kříží přední 
tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů/A. 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 

 
pes HUGO BOSS Great Lady – nar.15.3.2011, CMKU/AUO/987/11 
CAC 
o: ICh.Best for Great Lady Bohemia Acro, HD A 
m: ICh.Espressdelivery del Whymper delle G.Jorasses, HD A 
chov. Hanzlová Lenka 
maj. Matonohová Magdaléna, Ing., Šťouračova 912/19, 635 00 Brno - Bystrc, tel. 724541337, e-mail: 
matonohova.m@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava z profilu vysoká, těžká, lymfatická, zvýrazněná mezioční rýha, nepoměr 
čenichu a čela - kratší čenich, mírně ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, lehké, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný, chybí P4 dole oboustranně, skus 
nůžkový, krátký krk, 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, obě tlapky lehce vytáčené, postoj pánevních končetin korektní, 
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, obě tlapky silně vytáčené, 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, lokty v pohybu volné, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, těžkopádnější, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu slabá 
Přednosti: prostorný pohyb, dlouhý krok 
Povahový test: 8 – 10 – 19 – 5 – 8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů. 
Rozhodčí: Eva Hájková 

 

 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 

fena FEEL FREE BLACK z Kovárny – nar.13.5.2012, CMKU/BOG/5930/12 
DOV prostá (4.7.2012 MVDr.Beránek) 
CAJC, BOJ 
o: Ch.Once More Black z Kovárny 
m: s.v.IntCh.Gwyneth Black z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Valová Petra, Neukončená 730, 725 29 Ostrava, tel. 607211411, e-mail: IguanaLegi@seznam.cz 
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max.2/2 - 58/56 cm, typická hlava s 
dlouhým stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, sytě pigmentované - tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, 
vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, mírně stáčen špičkou vlevo, správné délky, 
srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, velmi malý bílý znak na hrudi, prokvetlé všechny tlapky, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vzadu kříží tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=EBONY%20PEARL%20Carcassonne%20Tolugo&gAct=detail&ID=36666
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=HUGO%20BOSS%20Great%20Lady&gAct=detail&ID=34206
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=FEEL%20FREE%20BLACK%20z%20Kov%C3%A1rny&gAct=detail&ID=36282
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vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: pigment, povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 17 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

  

  

MMAALLIINNOOIISS  
 

pes ABE BAILEY Moravia Masai Mara – nar.7.3.2012, CMKU/BOM/5805/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (26.4.2013 MVDr.Snášil), SA 0 (16.4.2013 MVDr.Snášil) 
AD 
o: Ch.Solero des Teutones 
m: IntCh. Abibi Bohemia Atevy 
chov. Veličková Michaela 
maj. Stráská Hana, Mendělejevova 11, 709 00 Ostrava - Nová Ves, tel. 775338673, e-mail: straska@volny.cz 
Chovný pes, 58,5/62,5 cm – delší čelní partie, širší čelo, náznak vrásnění, příliš vyplněné líce, volné pysky, 
ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně 
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní 
linie pevná, rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny s lehce 
rozbíhavým postojem a strmějším úhlením, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. 
Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: krýt fenu ideální výšky 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
pes ADDIO Ingrando – nar.24.8.2012, CMKU/BOM/6122/12 
o: Tim 
m: Ample Olbramovický kvítek 
chov. Jandová Veronika 
maj. Brhelová Zdeňka, Olbramovice 7, 671 76 Olbramovice, tel. 602418595, e-mail: 
zdenka.brhelova@seznam.cz 
Chovný pes, 62/66 cm – delší čelní partie, širší čelo, příliš vyplněné líce, mohutnější mozkovna, ucho vysoko 
nesené, šířeji nasazené, široké u základny, velké. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, 
lehce zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, bedra rovná, dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny s širším postojem, vybočené lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se korektním 
postojem, vytočené tlapky, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, stáčí špičku. Srst 
správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska 
téměř úplná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, krátká vpředu, typ standardní, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 8 – 10 – 10 = 98 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena AKIRA Bohemia Col-Bri – nar.20.6.2011, CMKU/BOM/5434/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (8.7.2013 MVDr.Ekr), SA 0 (8.7.2013 MVDr.Ekr) 
velmi dobrá 2 
o: Arrack's Home Kamatz 
m: Uxa Malidaj 
chov. CHS Col-Bri 
maj. Čábelková Jana, MVDr., Kulířov 117, 679 06 Kulířov, tel. 603104242, e-mail: caaabi@seznam.cz 
Chovná fena, 59/66 cm – hlava těžší, delší čelní partie, vyplněnější líce, výrazné nadočnicové oblouky, ucho 
vysoko nasazené, nesené, dlouhé, široké u základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, světlé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk nízko nasazen, dlouhý. Hrudník mělký, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, 
rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širším 
postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, korektní úhlení, tlapky vytočené, ocas 
správně nasazen i nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý 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=ABE%20BAILEY%20Moravia%20Masai%20Mara&gAct=detail&ID=35240
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ADDIO%20Ingrando&gAct=detail&ID=36432
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=AKIRA%20Bohemia%20Col-Bri&gAct=detail&ID=35792
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charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná, krátká vpředu, typ těžší, pohlavní výraz méně vyjádřen. Kondice pracovní, 
celkový vzhled bez elegantní, kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na 
střelbu žádná. 
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena ANET z Orlických strání – nar.31.1.2010, CMKU/BOM/4618/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (2011 MVDr.Ekr) 
o: Maxim de Alphaville Bohemia 
m: Doris od Malšovického lesa 
chov. Snítil Zdeněk 
maj. Adamec Michal, Javornice 88, 517 11 Javornice, tel. 608834867, e-mail: Madamec@seznam.cz 
Chovná fena, 61/64 cm – hlava typická, širší čelo, příliš vyplněné líce, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, 
delší, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný, nůžkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie méně zaškrcená za kohoutkem, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s širším 
postojem, lokty volné, strmější úhlení, pánevní končetiny s korektním postojem, korektní úhlení, tlapky 
vytočené, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný 
teplý tón, sytě žlutá, charbonáž zvýrazněná středně, velký bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice 
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na 
střelbu žádná. 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
pes ART SITES Moravia Masai Mara – nar.7.3.2012, CMKU/BOM/5809/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (28.3.2013 MVDr.Snášil), SA 0 (28.3.2013 MVDr.Snášil) 
o: Ch.Solero des Teutones 
m: IntCh. Abibi Bohemia Atevy 
chov. Veličková Michaela 
maj. Velíčková Michaela + Kajpušová Nikola, Selská 46, 736 01 Havířov - město, tel. 608904060, e-mail: 
nikola.kajpusova@seznam.cz 
Chovný pes, 60/63 cm – kratší hlava, delší čelní partie, náznak vrásnění, více vyplněné líce, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup 
neúplný, chybí P1 vpravo nahoře, skus velmi těsný nůžkový, I2 v kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, úhlení 
strmější, pánevní končetiny se správným postojem, úhlení strmější, ocas správně nasazen i nesen, stáčen 
špičkou vpravo, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytě žlutá, 
charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika 
pružná, akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz méně výrazný, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. 
Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: ucho, povaha 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupé feny  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
pes AWASH LOWER Moravia Masai Mara – nar.7.3.2012, CMKU/BOM/5810/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (27.3.2013 MVDr.Snášil), SA 0 (27.3.2013 MVDr.Snášil) 
JCh. (A) 
o: Ch.Solero des Teutones 
m: IntCh. Abibi Bohemia Atevy 
chov. Veličková Michaela 
maj. Velíčková Michaela, Selská 54, 736 01 Havířov - město, tel. 734646050, e-mail: mvelda@seznam.cz 
Chovný pes, 62/65 cm – delší čelní partie, širší čelo, náznak vrásnění, volnější pysky, ucho vysoko nesené, 
široko nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie 
pevná, rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se sbíhavým 
postojem s strmějším úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v 
línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více na hrudi a nohách, maska přerušená, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ANET%20z%20Orlick%C3%BDch%20str%C3%A1n%C3%AD&gAct=detail&ID=28737
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ART%20SITES%20Moravia%20Masai%20Mara&gAct=detail&ID=35777
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=AWASH%20LOWER%20Moravia%20Masai%20Mara&gAct=detail&ID=35778
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pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, ale méně výrazný, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena BONA Hronovský pramen – nar.17.8.2010, CMKU/BOM/4944/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (24.4.2013 MVDr.Ekr), SA 0 (24.4.2013 MVDr.Ekr) 
ZZO 
o: Franco Durnitor 
m: Agassie Mi-Ji 
chov. Jurištová Eva 
maj. Špelda Aleš, Kostelecká 369, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, tel. 606882678, e-mail: 
regina.speldova@seznam.cz 
Chovná fena, 57/59 cm – hlava typická, čelo lehce ustupující, ucho šířeji nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, špička vytočená ven. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus 
těsný, nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie zaškrcená 
za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
se širokým postojem, volné lokty, korektní úhlení, pánevní končetiny s postojem korektním, strmé úhlení, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž 
zvýrazněná středně, černé čelo, nohy a hruď, střední bílý znak na hrudi a tlapkách vzadu, maska průměrná, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, elegantní, povaha příliš nedůvěřivá, lehce 
agresivní (vrčí v kruhu). Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 8 – 2 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 88/A/O/1P,1P bodů 
rozhodčí Eva Hájková 

 
fena BONNIE Netopýr Strelicia – nar.24.8.2010, CMKU/BOM/4952/10 
o: Itto z Hückelovy vily 
m: Orsay de Alphaville Bohemia 
chov. Pokorná Iveta 
maj. Pokorná Iveta, J.Svobody 15, 664 47 Střelice, tel. 721045611, e-mail: iveta.kenzie@centrum.cz 
Nechovná fena, 58/67 cm – chrup neúplný, chybí - P2 vlevo nahoře, P2 dole oboustranně, I1 vpravo nahoře 
vyražený, patrný zbytek zubu, skus těsný, nůžkový, Srst správné délky, uzavřená, barva nestandardní, hnědé a 
šedé tóny, prožloutlá, v charbonáži náznak žíhání. Reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů 
rozhodčí Eva Hájková 

 
fena CAMILCA HERBA Kawai Kaito – nar.17.2.2012, CMKU/BOM/5775/12 
CAC, BOB 
o: Ch.Cedrik od Klapského potoka 
m: Ch.Bloom de Glint Kawai Kaito 
chov. Hurábová Simona 
maj. Šrámková Pavlína, Husova 56, 261 01 Příbram, tel. 721557279, e-mail: pavlinasramkova@centrum.cz 
Chovná fena po absolvování DKK, 59/61 cm – hlava typická, delší čelní partie, náznak vrásnění na čele, 
náznak římského nosu, volné pysky, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené, nesené, správného 
tvaru, poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, uloženo správně, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie měkká, lehce zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny s korektním postojem, strmější úhlení, tlapky vytočené, 
ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý 
mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černá hruď, maska úplná, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, delší krok vzadu než vpředu, typ stadnardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně. Kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, kompaktní, povaha temperamentní a hravá, 
příliš nedůvěřivá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: sytost barvy 
Povahový test: 1 – 6 – 20 – 5/8 – 13 – 10 – 10 – 10 = 83 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=BONA%20Hronovsk%C3%BD%20pramen&gAct=detail&ID=30011
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=BONNIE%20Netop%C3%BDr%20Strelicia&gAct=detail&ID=30018
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=CAMILCA%20HERBA%20Kawai%20Kaito&gAct=detail&ID=35588
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fena CAROL Malanzvers – nar.31.12.2010, CMKU/BOM/5087/10 
HD A (0/0) (12.6.2012 MVDr.Ekr) 
o: Cak Bajoal 
m: Bindi 
chov. Vetchá Petra 
maj. Pospíšilová Jana, Cvrčovice 167, 691 23 Pohořelice, tel. 723287711 
Fena nezměřena pro agresivitu, lehká reakce na střelbu 
Povahový test: 0 – 0 – 19 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 78/A bodů 
rozhodčí Eva Hájková 

 
fena CRAZY HEREDITÉ Kawai Kaito – nar.17.2.2012, CMKU/BOM/5777/12 
CAJC, BOJ 
o: Ch.Cedrik od Klapského potoka 
m: Ch.Bloom de Glint Kawai Kaito 
chov. Hurábová Simona 
maj. Šrámková Pavlína, Husova 56, 261 01 Příbram, tel. 721557279, e-mail: pavlinasramkova@centrum.cz 
Chovná po absolvování DKK, 58,5/62 cm – hlava typická, klenutější čelo, více vyplněné líce, výrazné 
nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené, nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce 
mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup neúplný, chybí M3 vpravo dole, skus nůžkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie měkčí, lehce zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, strmější úhlení, stojí s pánevními končetinami podloženými pod břichem, korektní postoj, 
strmější úhlení, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, velmi malý znak na hrudi, maska 
průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, delší akce vzadu než vpředu, prostorná, typ 
stadnardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, 
nekompaktní, povaha temperamentní a hravá, méně nedůvěřivá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: hrudník 
Doplňující poznámky: krýt plnochrupým psem 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5/4 – 13 – 10 – 10 – 10 = 88 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
pes DIVIN Olbramovický kvítek – nar.1.4.2012, CMKU/BOM/5852/12 
o: Galant vom Adlerauge 
m: Alis Nobi La Cage aux Folles 
chov. Brhelová Zdeňka 
maj. Čtvrtečka Michal, Bc., Sudoměřice n/Moravou 226, 696 66 Sudoměřice n/Moravou, tel. 775317748 
Chovný pes, 65/70 cm – ustupující čelo, příliš vyplněné líce, ucho široko nesené i nasazené, dlouhé, sklad na 
uchu. Oko lehce mandlového tvaru, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový těsný, střední řezáky v 
kleštích, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní pronesená za 
kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny s korektním postojem, strmé úhlení, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná 
středně, černé nohy a hruď, maska přerušená, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ - příliš vysoké nohy, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. 
Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a 
hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena MIA ze Svobodného dvora – nar.28.1.2012, CMKU/BOM/5728/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (1.4.2013 MVDr.Ekr) 
velmi nadějná 1 
o: Ir ze Svobodného dvora 
m: Anse Olbramovický kvítek 
chov. Svoboda Pavel Ing. 
maj. Sedláčková Věra, Palackého třída 129, 612 00 Brno, tel. 736182802, e-mail: jack.pes@seznam.cz 
Chovná fena, 62/68 cm – ustupující čelo, ucho vysoko nasazené, široko nesené, dlouhé. Oko lehce mandlové, 
uloženo šikmo, hnědé, chrup úplný, skus těsný, nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, 
předhrudí dle standardu, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, lokty volné, strmé úhlení, pánevní 
končetiny s korektním postojem, strmější úhlení, tlapky vytočené, ocas správně nasazen i nesen, správné 

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%20Malanzvers&gAct=detail&ID=30693
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%20HEREDIT%C3%89%20Kawai%20Kaito&gAct=detail&ID=35590
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=DIVIN%20Olbramovick%C3%BD%20kv%C3%ADtek&gAct=detail&ID=35877
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=MIA%20ze%20Svobodn%C3%A9ho%20dvora&gAct=detail&ID=35535
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délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlejší, charbonáž zvýrazněná více po celém 
těle, černé nohy a hruď, maska základní, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ těžší, pohlavní výraz méně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně elegantní, 
nekompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: krýt psem ideální výšky 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů 
rozhodčí Eva Hájková 

 
fena ZARA de Alphaville Bohemia – nar.22.5.2011, CMKU/BOM/5321/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (19.8.2013 MVDr.Ekr), OCD nepostiž., SA 0 (19.8.2013 MVDr.Ekr) 
velmi dobrá 3 
BH 
o: Ch.Tr.Jaguar de Alphaville Bohemia 
m: Queen de Alphaville Bohemia 
chov. Pospíchalová Jitka 
maj. Hudeček Martin, Bohuslavice 4349, 696 55 Kyjov 3, tel. 601590693, e-mail: hudecekman@seznam.cz 
Chovná fena, 59/60 cm – hlava typická, paralerní linie, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové (kulatější), uloženo správně, světlejší, chrup 
úplný, skus těsný, nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí nedostatečně vyvinuté, 
hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, lokty volné, strmé úhlení, pánevní 
končetiny s korektním postojem, korektní úhlení, dlouhá stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 
3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, vázaná vzadu, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
výstavní, pracovní, celkový vzhled méně elegantní, kompaktní, povaha přátelská, temperamentní a hravá. 
Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A/O/2P,1P bodů 
rozhodčí Eva Hájková 

  

  

TTEERRVVUUEERREENN  
 

fena BAIKA Deabei – nar.13.7.2011, CMKU/BOT/5477/11 
výborná 1 
o: s. Int.Ch. Prot Deabei 
m: Amiel Balpoa 
chov. Štýbrová Beata Ing. 
maj. Dohnalová Lenka, Zlámanka 77, 767 01 Kroměříž, tel. 739416414, e-mail: naiklen@seznam.cz 
Chovná fena, 57,5/57 cm - typická hlava s lehce delší čelní partií a nevýrazným stopem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, velké, dlouhé, široké u základny a silně ochlupené, oko lehce mandlové, správně uloženo, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus klešťový, korektní krk, prostorný, ale mělčí hrudník s méně vyvinutým 
předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, korektní bedra, záď i břicho; korektní postoj a úhlení obou párů 
končetin, volné lokty a zaječí tlapka, ocas nízko nasazen, správně nesen, delší o 2 cm, srst bohatá, uzavřená, 
v lánání, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně, úplná maska, ale na svůj věk silně 
prošedivělá, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, vpředu kříží tlapky, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, v línání, celkový vzhled kompaktní 
a elegantní, povaha hravá, klidná, nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
Povahový test: 4 - 6 - 19 - 5/8 - 15 - 10 - 7 - 0 = 74 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena CARAMEL PANCAKE z Kovárny – nar.28.5.2011, CMKU/BOT/5388/11 
DOV prostá (18.7.2011 MVDr.Faga) 
JCh. SK 
o: s.r. Violet-le-Duc de la Foret d'Olifan 
m: s. Se Ch. Perfectly Unique z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Pisarčíková Hana + Hronská Alexandra, Blešno 8, 503 47 Blešno, tel. 608870565, e-mail: 
hana@zkovarny.com 
Chovná fena, pokud bude DKK max. 2/2, 57,5/60 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem a méně 
výrazným stopem, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ZARA%20de%20Alphaville%20Bohemia&gAct=detail&ID=33878
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=BAIKA%20Deabei&gAct=detail&ID=34883
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=CARAMEL%20PANCAKE%20z%20Kov%C3%A1rny&gAct=detail&ID=33968
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méně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, korektní bedra, záď i břicho; korektní postoj a úhlení 
obou párů končetin, volné lokty, ocas správně nasazen a nesen, stáčen špičkou vpravo, o 2 cm kratší, srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlější mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, malý 
bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, typ, výraz 
Povahový test: 9 - 10 - 18 - 5/9 - 13 - 9 - 9 - 10 = 92 bodů 
rozhodčí Eva Hájková 

 
pes DECENT DEMON z Kovárny – nar.31.5.2011, CMKU/BOT/5393/11 
HD B (B/A) (21.7.2012 MVDr.Ekr), ED 0/0 (4.7.2012 MVDr.Drahotský), DOV prostý (22.7.2011 MVDr.Beránek), 
SA 0 (4.7.2012 MVDr.Drahotský) 
JCh. (CZ), Ch. (SK) 
ZOP, ZZO, BH, ZVOP, HWT 
o: s.r. Digger des Canis du Brabant 
m: s. Int.Ch. Venus Innah z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Sommrová Jana, Palackého třída 579, 530 02 Pardubice, tel. 607535900, e-mail: geodetka74@seznam.cz 
Chovný pes, 60/61 cm - typická hlava s klenutějším čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru 
a velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, M1 vpravo dole zlomená, 
skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se správným předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, 
korektní bedra, záď i břicho; korektní postoj a úhlení obou párů končetin, působí dojmem kratších nohou, ocas 
správně nasazen, správně nesen ve statice, v pohybu nesen vysoko, delší o 1cm, srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, 
přerušená maska, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká a pružná, kratší vpředu, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku a plně vyvinutá, výstavní kondice, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, srst, hrudník 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena FARINA DONA z Henrisaru – nar.29.4.2011, CMKU/BOT/5300/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (4.9.2012 MVDr.Ekr) 
výborná 2 
o: Ch. N'Jade Goliat Sixty Six 
m: Debra Denali z Henrisaru 
chov. Mikolášková Šárka 
maj. Mikolášková Šárka, Moutnice 150, 664 55 Moutnice, tel. 603306020, e-mail: zhenrisaru@seznam.cz 
Chovná fena, 62,5/60 cm - typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, se silnější chrupavkou, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, 
korektní bedra, záď i břicho; korektní postoj hrudních končetin, lopatky uložené více vpředu, korektní úhlení 
hrudních končetin, korektní postoj a úhlení pánevních končetin, vytočené tlapky, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - stříbrné-prožloutlé, charbonáž 
zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá; pohybová mechanika 
vzadu velmi vázaná, rozhazuje tlapky, častý mimochod, krabuje, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, výraz srst 
Doplňující poznámky: Krytí psem střední výšky 
Povahový test: 8 - 9 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 96 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena HAIDY BAILA Sen Vysočiny – nar.27.4.2008, CMKU/BOT/3379/08 
HD A (0/0), ED 0/0 (1.9.2010 MVDr.Drahotský) 
JCh. (CZ), BIG3, NV, CAC 
ZOP 
o: p.E. Cabor van Labayo 
m: Baila Oridix 
chov. Novotná Jana 
maj. Novotná Jana, Křenkova 900/10, 592 31 Nové Město na Moravě, e-mail: jana.hornas@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=DECENT%20DEMON%20z%20Kov%C3%A1rny&gAct=detail&ID=33960
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=FARINA%20DONA%20z%20Henrisaru&gAct=detail&ID=33816
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=HAIDY%20BAILA%20Sen%20Vyso%C4%8Diny&gAct=detail&ID=11664
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Chovná fena, 57/57 cm - typická hlava s lehce delší čelní partií a náznakem římského nosu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, hlouběji uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým 
předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, korektní bedra, záď i břicho; korektní postoj hrudních končetin se 
strmějším úhlením, korektní postoj a úhlení pánevních končetin, vytočené tlapky, ocas správně nasazen a 
nesen, ve statice nesen pod břichem, správné délky, srst uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón - 
mahagon, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá na 
drápech, méně sytá na pyskách; pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, volné lokty za pohybu, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, v línání, celkový vzhled kompaktní 
a elegantní, povaha nervozní, nepříjemné dotyky, se střední reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva oka, barva srsti 
Povahový test: 9 - 8 - 12 - 3/8 - 9 - 1 - 9 - 0 = 59 bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
pes TWEED Deabei – nar.29.5.2009, CMKU/BOT/3479/09 
HD A (0/0), ED 0/0 (23.6.2010 MVDr.Ekr), SA 0 (23.6.2010 MVDr.Ekr) 
JCh. (CZ) 
ZM 
o: Tanguy du Domaine de Turnago Villares 
m: P.E.s.r.Int.Ch. Delphine Erlander 
chov. Štýbrová Beata Ing. 
maj. Husáková Pavla, Rostovská 18, 101 00 Praha 10, tel. 607569987, e-mail: Calaina@gmail.com 
Posudek z popisné přehlídky: 
Chovný pes, 65/65 cm - typická hlava s méně výrazným stopem a náznakem 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, mělčí hrudník s méně vyvinutým předhrudím, pevná a 
rovná hřbetní linie, vystouplá páteř, bedra mírně klenutá, vystouplé pánevní kosti, korektní záď i břicho; 
korektní postoj a úhlení hrudních končetin, sevřené hlezno + vytočené tlapky a korektní úhlení pánevních 
končetin, ocas správně nasazen a nesen, o 2 cm delší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný 
teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná po celém těle - na hranici standardu, velký bílý znak na 
hrudi, úplná maska, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, pádluje vpředu, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní - 
kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, vrčí při dotycích, bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, pigment 
Povahový test: 8 - 7 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 95/A bodů 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena ZASE z Kovárny – nar.29.9.2010, CMKU/BOT/4992/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (24.4.2012 MVDr.Drahotský), DOV prostá (18.11.2010 MVDr.Faga), SA 0 (24.4.2012 
MVDr.Drahotský) 
KlCh. (SKBO), Ch. (SK, PL) 
o: s.r. Uphen-Back de la Foret d'Olifan 
m: s.r.P.E.s.Int.Ch. Unique Eleanor z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Pisarčíková Hana + Liánhartová Martina, Blešno 8, 503 47 Blešno, tel. 608870565, e-mail: 
hana@zkovarny.com 
Chovná fena, 59/59 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru, delší, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, 
hluboký a prostorný hrudník se správným předhrudím, pevná a rovná hřbetní linie, korektní bedra, záď i břicho; 
korektní postoj a úhlení obou párů končetin, volné lokty, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst 
dlouhá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, úplná 
maska, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, kompaktnost. 
Povahový test: 10 - 10 - 18 - 5/8 - 14 - 10 - 10 - 10 = 95 bodů 
rozhodčí Eva Hájková 

 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=TWEED%20Deabei&gAct=detail&ID=23198
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ZASE%20z%20Kov%C3%A1rny&gAct=detail&ID=30377

