
Popisná přehlídka a povahový test Kralupy, 14.10.2013 
   

Rozhodčí exteriéru: Hana Pisarčíková (BOG, BOM bez označení, BOT), Eva Hájková (AUO + BOM označené *) 
Vedoucí komise PT: Iva Baráková 
Figurant: Vladimír Opršal 
 

Povahový test: 
Povinné cviky: 
    1. chování psa při měření (max. 10) 
    2. chování psa v kruhu (max. 10) 
    3. odolnost proti střelbě (max. 20) 
    4. a) průchod skupinkou osob (max. 5) 
        b) kontakt s cizí osobou (max. 10) 
    5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - vylosováno: deštník, plastová láhev s kamínky, stavební kolečko 
    6. setkání s cizí osobou (max. 10) 
    7. přivolání do skupiny osob (max. 10) 
    8. vlohy pro aportování (max. 10) 
    Nepovinné cviky: 
    1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu 
        b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
    2. netradiční aport (kokos, smetáček, ytong) 
 
 
Zisk z akce: 2.172 Kč 
Uplatněná sleva na PP a PT – 4x zdravotní program: 1000 Kč 
Uplatněná sleva na DNA odběry (12x): 2.400 Kč 
 
 
 
 
 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
fena AIRA SWEET from Princess's smile  –  nar.26.10.2011, CMKU/AUO/1163/11 
Červená s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka, CZ), DOV prostá (02.10.2013 MVDr.Lenská), Velmi dobrá 
o: Colorado Red Cowboy of Crystal Lake, HD A 
m: Dascha Mladá Živa, HD A, ED 0/0 
chov. Kristýna Stejskalová 
maj. Markéta Ballá, Zabrušany 63, 417 71  Teplice, tel. 728 627 498, e-mail: ballma@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava typická, mírně ustupující, širší čelo, širší líce, ucho šířeji nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup neúplný, chybí 
P3 dole oboustranně, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pronesený, v pohybu 
převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin vybočené lokty, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas plná délka - nekupírovaný, bez zálomku, 
srst měkčí, lehce zvlněná, 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, kondice příliš výživná, celkový vzhled střední velikosti a kostry, méně kompaktní, delšího rámce, 
povaha živá, pozorná, nervózní. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 5 – 20 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 = 33 bodů. 
Pozn. majitel měl u sebe během cviků č. 4 – 8 pamlsky a hračku. 
 
 
fena BAYLI Valkar  –  nar.06.05.2010, CMKU/AUO/751/10 
Černá s bílými znaky 
HD B (B/A) (MVDr.Duchek, CZ), DNA MDR1 normal/normal, DOV prostý (22.06.2010, 25.07.2013 MVDr.Gbelec), 
DNA HSF4 clear, Dostatečný, AD 
o: Imagineer's Incredible Lad, HD A, ED 0/0 
m: All By Myself Diandra, HD OFA Good, ED OFA norm. 
chov. Lucie Jouzová 
maj. Lucie Jouzová, Luční 829, 250 64  Hovorčovice, tel. 608 410 018, e-mail: l.stefanakova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DLK, výška 51 cm, hlava typická, ustupující čelo, slabá 
spodní čelist, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aira%20s&gAct=detail&ID=35394
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bayli&gAct=detail&ID=29261


správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, stř. řezáky v kleštích, 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 strmé, ocas plná 
délka, nekupírovaný, bez zálomku, srst měkčí, lehce zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vzadu lehce 
vázaná, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
lehce delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu slabá. 
Přednosti: pigmentace 
Povahový test: 9 – 10 – 15 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů/A. 
 
pes CID Medvědí tlapa  –  nar.17.01.2012, CMKU/AUO/1205/12 
Červená s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (obojí MVDr.Vomáčka, CZ), DOV prostý (06.03.2012 MVDr.Beránek, CZ), DNA HSF4 clear po rodičích 
o: Ch.Silver Dream Aussie's Krazy Krizzy, HD A, ED 0/0 
m: Int.Ch.Thornapple Premonition, HD A, ED 0/0 
chov. Ivana Janulcová 
maj. Jaroslav Málik, U Nás 126/14, 251 01  Říčany u Prahy, tel. 732 664 356, e-mail: javama@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, hlava typická, širší, 
ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, obě uši klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas plná délka, nekupírovaný, bez zálomku, srst střední 
textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, 
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě var lata v 
šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, delšího rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 7 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9= 94 bodů. 
 
pes EVER OR NEVER Carcassonne Tolugo  –  nar.17.05.2012, CMKU/AUO/1299/12 
Bluemerle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka, CZ), PL 0/0 (MVDr.Štolcová, CZ), DOV prostý (03.10.2013 MVDr.Lenská, CZ), 
Výborný 1, CAJC, povah.zkouška canisterap.psa 
o: Ch.Silver Dream Aussie's Uitimate Chance, HD A, ED 0/0 
m: JCh.Carcassonne Casey des Chemins Cathares, HD A, ED 0/0 
chov. Lucie Gogolová 
maj. Markéta Ballá, Zabrušany 63, 417 71  Teplice, tel. 728 627 498, e-mail: ballma@seznam.cz 
NECHOVNÝ PES, výška 54,5 cm, hlava široká s lymfatickými znaky, kratší čenichová partie – nepoměr délky 
čenichu a čela, ustupující čelo, široké líce, volné koutky, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, 
správného tvaru a střední velikosti, oko kulaté, správně uloženo, obě oči jantarové, pravé oko s modrou skvrnou, 
chrup úplný, skus nůžkový u I2 oboustraně, I3 vpravo, klešťový u I1 vpravo, předkus I1 a I3 vlevo, krátký krk, hrudník 
hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, končetina silná, obě tlapky lehce vytáčené, úhlení předních končetin strmé, postoj pánevních 
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst 
střední textury a délky, zvlněná, barva – bílé znaky na hlavě převažují, dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá 
barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky částečně depigmentované, nosní houba depigmentována (méně než 
25%), 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 těžkopádný, nekompaktní, povaha 
vyrovnaná, pozorná, flegmatická. Slabá reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: bílá převažuje na hlavě, lymfatická hlava typově odporující plemeni, skus.  
Důvody pro nechovný pes: typ, barva hlavy. 
Povahový test: 9 – 9 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 0 = 87 bodů. 
 
pes INDIANA JONES Great Lady  –  nar.29.04.2012, CMKU/AUO/1321/12 
červená s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD nepostižen (MVDr.Vomáčka, CZ), PL 0/0 (MVDr.Štolcová, CZ), DOV prostý (02.10.2013 
MVDr.Lenská, CZ), MDR -/-, DNA HSF4 clear, DNA CMR1 Normal, DNA cm(d) Normal, JCh.San Marina, Moldávie, 
Kavkazu, Azerbajdžánu; VD v ČR 
o: Gemmells Unexpected at Saussurea 
m: Ch.Believe in Hope Great Lady, HD A, ED 0/0 
chov. Lenka Hanzlová 
maj. Veronika Pavlíková, Kmochova 465, 278 01  Kralupy nad Vltavou, tel. , e-mail: vpavlikova@centrum.cz 
CHOVNÝ PES, výška 58 cm, hlava typická, ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru 
a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup nadpočetný, zdvojený P1 nebo P2 
vpravo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cid%20m&gAct=detail&ID=35739
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záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, delší ramenní 
kost, kratší pažní kost, končetina silná, obě tlapky lehce vytáčené, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních 
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, obě tlapky lehce vytáčené, úhlení zadních končetin korektní, 
ocas plná délka, nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá 
barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, 
sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně 
elegantní, střední kostry, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů/A. 
 
 
 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
pes COBBY KAJ Callistopeia  –  nar.24.03.2012, CMKU/BOG/5856/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, CZ), JCH.CZ, 2x BIS Junior, BOB, 3x BOJ, res.CACIB, CAC 
o: s.Int.Ch.Kaj Donum Cordis, HD A, ED 0/0 
m: s.Int.Ch.Ulkaine Unique z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Dana Přikrylová 
maj. Miloslav Čech, Vinohradská 562, 434 01  Most, tel. 720 122 010, e-mail: miloslav.cech.most@seznam.cz 
Chovný pes, 62/60 cm - typická hlava, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, 
záď spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj pánevních končetin - 
tlapky rozbíhavé, úhlení korektní, ocas korektně nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, lehké 
prolínání hnědé barvy na límci a na kalhotkách, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká 
a pružná, kratší, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. 
Bez reakce na střelbu.  
Přednosti: typ, ucho, kvadratičnost 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 bodů 
 
fena GABA Deabei  –  nar.17.05.2012, CMKU/BOG/5937/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka, CZ), JCh.CZ, 2xBOJ 
o: s.r. Vasco des Loups de la Foret Sacrée, HD A 
m: Odetta Deabei, HD A, ED 0/0 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Renata Tvrdá, Mutějovice 202, 270 07  Mutějovice, tel. 730 890 504, e-mail: randydog@volny.cz 
Chovná fena, 61/58 cm - typická hlava s ustupujícím čelem, výraznější nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené 
i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, potoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas korektně 
nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, prolínájí hnědé a šedé barvy na ocase a silně na 
kalhotkách, pigmetace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, vzadu kratší, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.  
Přednosti: kompaktnost, ucho 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5 - 14 - 10 - 10 - 9 - 0 = 87 bodů 
 
fena WANIA BLACK z Kovárny  –  nar.04.09.2009, CMKU/BOG/1374/09 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Snášil, CZ), DOV prostý (26.10.2009) 
o: s.r.ut.Ch.Tr.Rex du Champ Boulet, Ring3, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch.New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Eva Pechová, Husova 822, 438 01  Žatec, tel. 607 167 781, e-mail: peechova@centrum.cz 
Chovná fena, 56/62 cm - hlava těžší, delší čelní partie, širší čelo, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, správného 
tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, delší, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, 
ocas korektně nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, lehce zvlněná, čistě černá, malý bílý 
znak na hrudi, pigmentace sytá na drápech, méně sytá na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 
typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu.  
Přednosti: čistota barvy 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 9 - 13 - 10 - 10 - 10 = 97 bodů 
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fena YKUK Deabei  –  nar.31.01.2011, CMKU/BOG/5151/11 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, CZ), , JCh.CZ, Kl.Ch.KCHBO, CAC, ČKŠ, LA1, CSAU, TAN Ch.Ex. 
o: s.r.Ch. Charme-Noir de la Closerie Yenda, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch.Delphine Erlander, HD A 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48, 418 04  Bílina 4, tel. 608 179 966, e-mail: beata@deabei.com 
Chovná fena po absolvování DNA profilu, 56,5/59 cm - typická hlava, mírně ustupující čelo, stop tvořen pouze 
nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný - chybí PM3 vlevo nahoře (úraz), skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, ocas korektně 
nasazen i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá 
na drápech, méně sytá na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu vázanější (úraz), typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.  
Přednosti: typ 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5 - 8 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97/ A (koště, kokos, ytong) 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 
* fena AXA z Granátové zahrady  –  nar.31.10.2012, CMKU/BOM/5417/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ), ZOP, RH-TE 
o: Udet de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Brona od Policie ČR, HD A, ED 0/0 
chov. Michaela Knížová 
maj. Jan Russe, Masarykova 130, 251 69  Velké Popovice, tel. 734 486 282, e-mail: russe@snarmit.cz 
Chovná fena, 61/68 cm – hlava typická, volné koutky, mírná mezioční rýha, ucho vysoko nasazené, nesené, 
správného tvaru, delší. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. 
Hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, lokty volné, korektní 
úhlení, pánevní končetiny s korektním postojem, korektní úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, střední bílý znak 
na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen správně. Kondice pracovní, kostnatá, celkový vzhled méně elegantní, kompaktní, povaha vyrovnaná, 
přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů 
 
* pes BANDITA Hronovský pramen  –  nar.17.08.2010, CMKU/BOM/4938/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ) 
o: Franco Durnitor, FPr3, HD B 
m: Agassie Mi-Ji, IPO3, HD A 
chov. Eva Jurištová 
maj. Eva Jurištová, Velké Poříčí 205, 549 32  Velké Poříčí, tel. 775 327 591, e-mail: JuristovaEva@seznam.cz 
Chovný pes, 63/66 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, náznak římského nosu, ucho široko nasazené i nesené, 
správného tvaru, lehce delší, špička vytočená dozadu. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný, 
chybí M3 oboustranně, skus nepravidelný – vlevo těsný nůžkový, vpravo klešťový, krk dle standardu. Hrudník 
hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s širokým postojem, úhlení korektní, pánevní končetiny 
s širokým postojem, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, rudá, charbonáž zvýrazněná středně, velký bílý znak na hrudi, zasahuje hluboko pod hruď, 
úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupých fen s nůžkovým skusem  
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 9 = 96 bodů 
 
* pes BEEFETER BOB Štíhlouš  –  nar.16.05.2008, CMKU/BOM/3939/08 
HD A (MVDr.Ekr, CZ), SPr3, APr1, ZVV1, ZPO1, ZM, ZOP, BH, Atest psa Městské policie 
o: Master de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Kl.Ch.práce Aška Fany Eciloten, IPO3, HD A 
chov. František Zimek 
maj. Jan Ságner, Pod Lesem 780, 552 03  Česká Skalice, tel. 737436 686, e-mail: honza.sagner@atlas.cz 
Chovný pes, 63/72 cm – ustupující čelo, dlouhý stop, náznak římského nosu, volné koutky, ucho šiřeji nasazené, 
vysoko nesené, správného tvaru, poměrné velikosti, špičaté. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ykuk&gAct=detail&ID=30428
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=axa%20z&gAct=detail&ID=33984
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bandita&gAct=detail&ID=30005
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=beefet&gAct=detail&ID=10940


neúplný, chybí P1 vlevo dole, skus těsný nůžkový, krk kratší. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, 
hřbetní linie pevná, rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny s širokým postojem, úhlení strmé, vybočené lokty, pánevní končetiny s korektním postojem, úhlení korektní, 
ocas správně nasazen i nesen, kratší o 4 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, 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 a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Doplňující poznámky: krýt plnochrupé feny  
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5/3 – 15 – 10 – 10 – 9 = 93/A/O/1P,1P bodů 
 
* pes BENN Meggan Bohemia  –  nar.22.10.2009, CMKU/BOM/4492/09 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, CZ), BH, FPr1, IPO2 
o: Udet de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Mania de Alphaville Bohemia, IPO3, HD B 
chov. Stanislav Rohla 
maj. Oldřich Jelínek, Nádražní 16, 412 01  Litoměřice, tel. 775 052 116, e-mail: jelinek.olda@email.cz 
Chovný pes, 63/66 cm – ustupující čelo, dlouhý stop, ucho široko nasazené i nesené, dlouhé, špičaté. Oko lehce 
mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, rovná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, úhlení strmé, pánevní 
končetiny s širokým postojem, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, téměř úplná maska, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, ale elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů 
 
* pes Ch. FALCO z Chotyně  –  nar.18.07.2010, CMKU/BOM/4906/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka, CZ), Ch.CZ+SK+ČMKU+TR+RP, Klub.Ch.KCHBO, JCh.ČR, IPO-VO, ZM, FPr1, ZOP, 
BH, ZZO, CSAU, TAN 
o: s.r. s. Se Sw T.s. Int.Ch.Daring-Devil du Crépuscule des Loups, HD A, ED 0/0 
m: Int.Ch.Dixi z Chotyne, HD A 
chov. Ing.Kateřina Šoršová 
maj. Radek Čihák, Na Ladech 2657/69, 400 11  Ústí nad Labem, tel. 728 232 985, e-mail: truhlarstvi.cihak@seznam.cz 
Nechovný pes, 56/58 cm – méně výrazný stop, ucho široko nasazené i nesené, správného tvaru, poměrné velikosti. 
Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, 
prostorný, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, tuhá záda, bedra rovná, krátká, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, úhlení strmé, pánevní končetiny s korektním postojem, 
úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, otevřená, fauve výrazný teplý tón, 
rudá, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz nesprávně vyjádřen - typ feny, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. 
Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní a hravá, nedůvěřivý při kontrole 
zubů. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 5 – 19 – 5/8 – 14 – 10 – 10 – 8 = 89 bodů 
 
pes IRIAN Kwanah  –  nar.28.12.2008, CMKU/BOM/4179/08 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Decker, CZ), res.CACIB, CAC, 3x res.CAC, ZZO, BH 
o: Ch.Alcosetha's Caesar, HD A 
m: Int.Ch.Ciara Kwanah, HD B 
chov. Zuzana Mrňáková 
maj. Anna Kulhánková, Fučíkova 478, 348 15  Planá 
Chovný pes, 61/61 cm – široké, klenutější čelo, příliš vyplněné líce, ucho široko nasazené i nesené, správného tvaru, 
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nepravidelný – vlevo I1 kleště, 
I2+I3 nůžky, vpravo I1+I2 lehký náznak předkusu, I3 nůžky, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí 
dle standardu, hřbetní linie pevná, lehce pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s vtáčenou tlapkou, úhlení strmější, pánevní končetiny s 
rozbíhavým postojem, úhlení korektní, ocas správně nasazen, nesen korektně ve statice, za pohybu vysoko, správné 
délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudá, charbonáž zvýrazněná středně, velmi malý bílý 
znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika pružná vpředu, vázaná vzadu, často mimochodí, 
typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní a hravá, nedůvěřivá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva, kompaktnost 
Doplňující poznámky: krýt feny s nůžkovým skusem  
Povahový test: 1 – 4 – 20 – 5/8 – 12 – 9 – 10 – 10 = 79 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=benn&gAct=detail&ID=24425
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fena WANDA z Hückelovy vily  –  nar.18.05.2008, CMKU/BOM/3951/08 
Krajský vítěz, IPO3, BH 
o: Cedrik Astape, HD B 
m: Nora z Hückelovy vily, HD A 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Pavel Urban, Želivského 8, 106 00  Praha 10, tel. 777 292 948, e-mail: urban.pavel1@gmail.com 
Chovná fena po absolvování DKK, 62/64 cm – hlava typická, více vyplněné líce, ucho vysoko nasazené, šířeji 
nesené, správného tvaru, poměrné velikosti, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, 
hřbetní linie pevná, rovná, bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
s širším postojem, korektní úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, korektní úhlení, ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná 
středně, maska přerušená, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled elegantní, kompaktní, povaha 
vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: krýt psem ideální výšky 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
fena AILLIN Malijack  –  nar.23.09.2009, CMKU/BOM/4469/09 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker, CZ), Ch.SK, Ch.PL, BH, ZM 
o: Gino von den Kleinen Helden, IPO3, HD A 
m: Okie Malidaj, HD A 
chov. Eliška Hořejší 
maj. Eliška Hořejší, Čertovská 1116, 276 01  Mělník, tel. 721 979 201, e-mail: eliska.horejsi@seznam.cz 
Chovná fena, 62,5/67 cm – delší čelní partie, širší čelo, příliš vyplněné líce, volné koutky, ucho vysoko nasazené, 
nesené, velké, dlouhé, širší u základny. Oko kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup nadpočetný, P1 vlevo nahoře 
nadpočetná, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie 
pevná, rovná, delší, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, úhlení strmější, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, úhlení strmější, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž 
zvýrazněná středně, maska přerušená, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně. Kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně 
elegantní, ale kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, pohyb 
Doplňující poznámky: krýt psem ideální výšky 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
pes ARCHIE Malijack  –  nar.23.09.2009, CMKU/BOM/4467/09 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ), Krajský vítěz, BH, SPr1 
o: Gino von den Kleinen Helden, IPO3, HD A 
m: Okie Malidaj, HD A 
chov. Eliška Hořejší 
maj. Eliška Hořejší, Čertovská 1116, 276 01  Mělník, tel. 721 979 201, e-mail: eliska.horejsi@seznam.cz 
Chovný pes, 63/68 cm – hlava kratší, těžká, delší čelní partie, široké čelo, příliš vyplněné líce, ucho široko nasazené 
i nesené, dlouhé, špičaté, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup - nadpočetný P1 
vpravo nahoře, skus těsný nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní 
linie pevná, rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s 
korektním postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny s širokým postojem, tlapky vytočené, úhlení korektní, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, 
charbonáž zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, 
pružná, kříží tlapky vpředu, akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
temperamentní a hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O/1P,1P bodů 
 
 

TTEERRVVUUEERREENN  
 
fena AM I MARLENE z Kovárny  –  nar.08.11.2010, CMKU/BOT/5040/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ), poslech.vyš.srdce OK, DOV prostý (30.12.2010 MVDr.Beránek), JCh.CZ, BOB, 
CACIB, CAC, AD, LA1 
o: s.Int.Ch. Noddy Black z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: s.Int.Ch. Igneous Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0 
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http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=marlene&gAct=detail&ID=30681


chov. Hana Pisarčíková 
maj. Luboš Uhlíř, Tyršovo náměstí 58, 277 32  Byšice, tel. 604 213 768, e-mail: epsiny@gmail.com 
Chovná fena, 60/57 cm - typická hlava dle standardu,méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, mělčí a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá, korektní břicho, korektní postoj i úhlení hrudních i pánevních 
končetin, ocas správně nasazen a nesen, o 2 cm kratší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - 
světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná po celém těle, velmi malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní až pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, kompaktnost 
Povahový test: 10 - 10 - 16 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 96 / A (koště, ytong) 
 
pes BENDI Deabei  –  nar.13.07.2011, CMKU/BOT/5473/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ) 
o: s.Int.Ch.Prot Deabei, IPO3, ZVV3, HD A, ED 0/0 
m: Amiel Balpoa, HD A, ED 0/0 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Jakub Dejmek+Michaela Honzigová, Janov nad Nisou 1151, 468 11  Janov nad Nisou, tel. 608 447 987, e-mail: 
m.honzigova@seznam.cz 
Chovný pes, 66/63 cm - typická hlava dle standardu, delší čelní partie, nevýrazný stop, mírný římský nos, ucho 
vysoko nasazené i nesené, velké, dlouhé, široké u základny, silně ochlupené se špičkou vytočenou ven, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, mělký a prostorný hrudník 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď silně 
spáditá, korektní břicho, korektní postoj hrudních končetin, za pohybu vybočené lokty, strmé úhlení, korektní postoj a 
úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, stáčen špičkou vlevo, správné délky, srst dlouhá, bohatá 
a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na 
hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, s vysokým akcentem vpředu, typ 
standardní a ušlechtilý, jemnější síla kostry, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská, se slabou 
reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 1 - 9 - 18 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 87 / A (koště, kokos) 
 
fena NYRETTE Dog Arabat  –  nar.16.12.2011, CMKU/BOT/5651/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vomáčka, CZ), JCh.CZ, CACIB, 4x CAC, 3x ČKŠ, 2x BOJ, - 
o: pE Se Amigo Ingoz de la Tyvell, HD A 
m: s.r. s. Int.Ch. Laen Dog Arabat, HD A 
chov. Alexandra Burláková 
maj. Alexandra Burláková, Petrovická 145, 403 40  Ústí nad Labem, tel. 776 231 031, e-mail: dogarabat@seznam.cz 
Chovná fena, 60/58 cm - typická hlava dle standardu,méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, mělčí a užší hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, lehce 
vystouplá páteř, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá, korektní břicho, korektní postoj hrudních 
končetin, volné lokty za pohybu, strmé úhlení, korektní postoj pánevních končetin, delší stehenní kost, ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst v línání, uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý oranž, charbonáž zvýrazněná 
dle standardu středne, i malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, vpředu kratší, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice v línání, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, oko 
Povahový test: 5 - 10 - 19 - 5/9 - 13 - 9 - 10 - 10 = 90 / A (koště, ytong, kokos) 
 

  

HHOOLLAANNDDSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK    ((jjeenn  PPTT))  
 
fena B'ONZE LIEFDE Hollandse Ster  –  nar.01.05.2011, CMKU/HHK/321/11 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA neg., PL 0/0,  Gr.Ch.SK, JCh.CZ+SK+PL, CT, ZOP, ZZO, BH 
o: Orrin van het Oude Landras 
m: Gina Grace v.d's-Gravernschans 
chov. Jiřina Svobodová 
maj. Jana Hofferová, Patokryje 9, 434 01  Most, tel. 774130404, e-mail: chsigraczek@email.cz 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 – 10 - 10 - 10 = 100  
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bendi&gAct=detail&ID=34879
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nyret&gAct=detail&ID=35551
mailto:dogarabat@seznam.cz

