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Popisná přehlídka a povahový test Přerov, 12.05.2013 
   

Rozhodčí exteriéru: Hana Pisarčíková 
Vedoucí komise PT: Šárka Velčovská 
Figurant: František Hanslík 
 
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) 
 
 
Ztráta z akce:  - 1.955 Kč 
Uplatněná sleva na PP a PT – 3x zdravotní program: 750 Kč 
Uplatněná sleva na DNA odběry (13x): 2.600 Kč 
 
 
 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
pes BE MY CHAMPION Allegro Assai – nar. 20.10.2011, CMKU/AUO/1145/11 
červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr.Snášil, 20.11.2012), DOV prostý (MVDr.Trnková - 23.3.2013, 13.12.2011), DNA HSF4 
clear (AHT, 8.5.2012) 
Nejlepší dorost, velmi dobrý 3 
o: BOMBASTIC Amazonka, HD ? 
m: JCh. Ch. DONNA Mladá Živa, HD A 
chov. Iva Muchová 
maj. Petra Žaludová, Mokrá 558E, 664 04 Mokrá - Horákov, tel. 776 592 821, e-mail: zpetula@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava typická, ucho korektně nesené, šířeji nasazené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko otevřenější, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, lopatky uložené příliš vpředu, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin – obě tlapky vytáčené, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin korektní, 
ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě 
srsti, víčka i pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika měkká, 
volná, vepředu sbíhavá, kratší vepředu, silně sevřená hlezna, obě tlapky vzadu za pohybu vytáčené, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a 
kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 9 = 97 bodů. 
 
 
fena Prosto Chudo IT'S BLUE SURPRISE – nar. 18.11.2009, CMKU/AUO/768/-10/09 (RKF 2668710) 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A (0/0), (MVDr.Ekr, 14.2.2011), 
výborná 1, CAJC, Res.CAC 
o: Thornapple RED HOT RYTHM, HD OFA Good 
m: JCh. Ch. Grand Ch. Shallow Rivers' VVAHE HULI TEPA ACRO, HD A (0/0) 
chov. Irina Pipkova, Rus 
maj. Aneta Kadlecová, Rýmařovská 387, 199 00 Praha 9 - Letňany, tel. 602 157 429, e-mail: 
anetakadlecova@gmail.com 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=be%20my&gAct=detail&ID=35377
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=blue%20s&gAct=detail&ID=30614
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CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, hlava typická, náznak 
římského nosu, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, levé okohnědé, pravé oko modré, chrup úplný, skus nůžkový, (I1 dole oba 
velmi drobné), krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet měkčí, 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 kupírovaný, srst střední textury a délky, lehce zvlněná, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, 
plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední 
velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá, pozorná, více nervózní. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 1 – 9 – 20 – 5 – 9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 88 bodů/ A 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 

pes ADDER pod Smrkem -  nar. 28.06.2009, CMKU/BOM/4356/09 
HD B (MVDr. Jaromír Ekr) 
CAJC, BH 
o: Bad Fany Eciloten, IPO3 VPG3 FPr3, HD A 
m: Verreta de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Pavel Červenka 
maj. Helena Goljanová, Hlavní třída 704/80, 708 00  Ostrava – Poruba 
držitel: Lenka Goljanová, Bažantí 597/10, 711 00  Ostrava - Havířov 
Chovný pes, 65/64 cm - Hlava těžší, delší čelní partie, čelo široké, vyplněné líce, výrazné nadočnicové oblouky. 
Ucho široko nasazené i nesené, špičaté, poměrné velikosti. Oko kulaté, vypouklé, správné uloženo, sytě 
pigmentované. Chrup kompletní, skus nůžkový, chybí I1 vlevo nahoře po úraze. Krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj široký, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj 
rozbíhavý, úhlení strmější. Ocas korektně nasazen i nesen, délka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná po celém těle, bílý znak na hrudi a krku, dlouhý, maska úplná, 
černé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, obě varlata sestouplá, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha 
temperamentí, hravá, přátelská, reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva oka. 
Povahový test: 10 – 8 – 17 - 5/9 – 14 – 10 – 9 - 10 = 92 / A / O1N,2N  (aport kokos, koště, ytong) 
  
 

fena ANNY 2 Bet-Bad – nar. 07.05.2012, CMKU/BOM/5957/12 
o: v.Kl.Ch. Agin Nauru, ZVV3, IPO3 HD A 
m: Beauty Extra Temperament, HD A 
chov. Lenka Goljanová 
maj.  Pavel Červenka, Ostravice 611, 739 14 Ostravice, tel. 604 153 461, malinoisp@seznam.cz 
Nechovná fena, 60/58 cm - Hlava typická dle standardu, volné koutky, špičatější čenich. Ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, měkké. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, sytě 
pigmentované. Chrup úplný, skus křížový (I1-3 vlevo nahoře – nůžkový skus, I1-3 vpravo nahoře předkus). Krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj korektní, úhlení strmější. Pánevní 
končetiny - postoj lehce rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas korektně nasazen i nesen, v pohybu nesen vysoko, délka 
kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bez 
znaku, maska průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, akcent vpředu i vzadu. Typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, slabá, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 - 5/10 – 15 – 10 – 10 -10 = 99 / A, aport - koště, kokos, ytong 
 
 

pes ARES z Nových hor – nar. 16.03.2011, CMKU/BOM/5189/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil), DOV prosté 09 (MVDr. Pavla Trnková), DNA 839/11 (Genservice) 
Vítěz třídy mladých, FPr1, BH 
o: Totti de la Plaine des Cheyennes, IPO3, VPG3, HD A 
m: Bára Extra Temperament, IPO3, VPG3, HD A 
chov. Petr Horák 
maj. Jiří Zich, Na Vyhlídce 189, 664 01 Říčmanice, tel. 702 373 003 
Chovný pes, 61/67 cm - Hlava klínovitá, delší čelní partie, čelo širší, volné koutky. Ucho široko vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, špičatější, sklad na vnější straně. Oko lehce mandlové dle standardu, 
správné uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&dogPars=28888&gNameT=1&gName=adder&gAct=detail&ID=23149
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&dogPars=28888&gNameT=1&gName=anny%202&gAct=detail&ID=36260
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&dogPars=28888&gNameT=1&gName=ares%20z&gAct=detail&ID=31620
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standardu. Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení strmější. Ocas 
korektně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata sestouplá, kondice pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní a elegantní. Povaha temperamentí, hravá, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva. 
Povahový test: 9 – 9 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 - 10 = 98 / A / O2P,1N  (aport - kokos, koště) 
 

 

fena BOSSA Netopýr Strelicia – nar. 24.08.2010, CMKU/BOT/4953/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil) 
o: Itto z Hückelovy vily, HD A 
m: Orsay de Alphaville Bohemia, HD A 
chov.+maj. Iveta Pokorná, J.Svobody 15, 664 47  Střelice, tel. 721 045 611, iveta.kenzie@centrum.cz 
Chovná fena, 58/65 cm - Hlava typická dle standardu, čelo širší, příliš vyplněné líce, tupější čenich. Ucho široko 
nasazené i nesené, špičaté. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, světlejší. Chrup úplný, skus 
nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, lehce 
pronesená. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj 
korektní, úhlení korektní. Pánevní končetiny - postoj korektní, úhlení korektní. Ocas korektně nasazen i nesen, délka 
standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlejší, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý 
znak na hrudi, maska průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ těžší, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, bez elegantní. Povaha přátelská, klidná, 
chybí temperament, apatická, reakce na střelbu střední. 
Povahový test: 10 – 10 – 16 - 5/8 – 15 – 10 – 8 - 0 = 82 
 

 

fena CAJA z Hückelovy vily – nar. 06.03.2010, CMKU/BOM/4682/10 
HD A (MVDr. Jaromír Ekr) 
BH 
o: Bichotte van de Duvetorre, IPO3, HD B, ED 0/0 
m: Micra z Hückelovy vily, HD A 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Lenka Goljanová, Václava Vacka 1671/11, 708 00  Ostrava – Poruba, tel. 606 131 916 
Chovná fena, 56/62 cm - Hlava těžší, delší čelní partie, čelo široké, příliš vyplněné líce. Ucho široko nasazené i 
nesené, delší. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus nůžkový, I2 vlevo 
nahoře pouze střep po úraze. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie 
pevná, lehce zaškrcená za kouhoutkem. Bedra rovná, korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny - vybočené lokty, úhlení korektní. Pánevní končetiny - postoj korektní, úhlení korektní. Ocas korektně 
nasazen i nesen, délka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná 
více, malý bílý znak na hrudi, maska úplná. Pigmentace sytá, ztráta na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a 
elegantní. Povaha temperamentí, hravá, nervozní při kontrole zubů, reakce na střelbu žádná. 
Povahový test: 10 – 5 – 20 - 5/8 – 15 – 10 – 10 - 10 = 93 / A / O1N,1N   (aport - kokos, koště, ytong) 
 

  

pes CONAN Red Vixen – nar. 06.01.2012, CMKU/BOM/5670/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Jaromír Ekr) 
ZZO, ZOP 
o: Udet de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Bora od Policie České republiky, IPO3, HD A, ED 0/0 
chov. Jiřina Ramaekersová 
maj. Ladislav Olšaník, Zahradní 5,  751 24  Přerov – Předmostí, tel. 776 288 273, olsanik.ladislav@seznam.cz 
Chovný pes, 64,5/72 cm - Hlava typická dle standardu, náznak římského nosu, vyplněné líce. Ucho široko vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, 
hnědé. Chrup úplný, skus těsný nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu. 
Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny - postoj lehce sudovitý, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj korektní, úhlení korektní. Ocas korektně 
nasazen i nesen, delší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná středně, velmi malý bílý znak na hrudi, maska přerušená. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná. Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata sestouplá, kondice 
výstavní, pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, přátelská, 
reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 - 10 = 100 / A / O1P,1P  (aport - kokos, koště, ytong) 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bossa%20n&gAct=detail&ID=30019
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=caja%20z&gAct=detail&ID=28759
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=conan&gAct=detail&ID=35478
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pes COQUIN Olbramovický kvítek – nar. 10.01.2011, CMKU/BOM/5117/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr) 
o: Idefix of Flying Porkies, HD A, ED 0/0 
m: Alis Nobi la Cage aux Folles, HD A 
chov. Zdeňka Brhelová 
maj: Renata Opočenská, Rudník 62, 543 72  Rudník, tel. 732 425 086, opocenska.renata@seznam.cz 
Chovný pes, 65/68 cm - Hlava typická dle standardu, stop tvořen pouze nadočnicovýmí oblouky, římský nos, volné 
koutky. Ucho vysoko nasazené i nesené, delší, špičaté. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, sytě 
pigmentované. Chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. 
Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny - postoj korektní, úhlení korektní. Pánevní končetiny - postoj korektní, úhlení korektní. Ocas nízko nasazen, 
vysoce nesen za pohybu, nesen korektně, dělka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, černá hruď, bez znaku, maska úplná. Pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata sestouplá, kondice 
pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní. Povaha temperamentí, nervozní, hysterická při kontrole zubů, 
reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: oko, barva. 
Povahový test: 10 – 2 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 - 10 = 92 / A / O1P,1P  (aport - kokos, koště, ytong) 
 
  
fena FALLADA DIANA Eciloten – nar. 18.10.2011, CMKU/BOM/5594/11 
HD B, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr) 
Velmi dobrá 
o:  Junker de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A 
m: Diana Fany Eciloten, IPO3, SchH3, ZZP3, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Klímová 
maj. Pavla Svačinková, V Korunce 876/4817, 713 00 Ostrava – Heřmanice, tel. 773 675 257, syndi@seznam.cz 
Chovná fena, 60/65 cm - Hlava typická dle standardu, tupější čenich. Ucho vysoko nasazené, poměrné vleikosti, 
překlápěné do středu, levé více. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus 
nůžkový. Krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie rovná, zaškrcená za 
kohoutkem. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj 
korektní, úhlení strmé. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas nízko nasazen, vysoce nesen za 
pohybu, nesen korektně, dělka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska přarušená. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní i elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, přátelská, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: krýt psem s ideálním uchem 
Povahový test: 10 – 10 – 20 - 5/8 – 14 – 10 – 10 - 10 = 97 / A / O2N,1N (aport - kokos, koště, ytong) 
 
 
fena HANNY Bajoal – nar. 07.09.2010, CMKU/BOM/4978/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr) 
o: Cak Bajoal, HD A 
m: Everly van de Duvetorre, HD A 
chov. Josef Bartošík 
maj. Blažej Nekvapil, 691 63 Velké Němčice 520, tel. 606 282 408, nekvapil.b@seznam.cz 
Chovná fena, 57/66 cm - Hlava typická dle standardu, čelo širší, příliš vyplněné líce. Ucho vysoko nasazené i 
nesené, delší, špičaté. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, sytě pigmentované. Chrup úplný, skus 
nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie pevná, rovná, 
zaškrcená za kohoutkem. Bedra rovná, korektní, za pohybu zaškrcená, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny - postoj široký, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení strmější. 
Ocas korektně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více po celém těle, tmavá hruď, velmi malý bílý znak na hrudi, maska průměrná. Pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, přátelská, reakce na 
střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva, oko. 
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=coquin&gAct=detail&ID=30950
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fallada&gAct=detail&ID=34914
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=hanny%20b&gAct=detail&ID=30042
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fena HANSE du Domaine de Ker Gael – nar. 28.02.2012, CMKU/BOM/-12/12, LOF 1 B.B.M. 233768 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil) 
o: Ramses du Calvaire aux Acacias, HD A 
m: Boumie du Domaine de Ker Gael 
chov: Jean-Jacques Fagnone 
maj: Zdeňka Brhelová, Olbramovice 7, 671 76 Olbramovice, tel. 602 418 595, zdenka.brhelova@seznam.cz 
Chovná fena, 59/61 cm - Hlava typická dle standardu, náznak římského nosu, volné pysky. Ucho vysoko nasazené i 
nesené, delší, širší u základny. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, světlejší. Chrup úplný, skus 
nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie pevná, rovná, lehce 
zaškrcená. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj 
korektní, úhlení korektní. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas korektně nasazen i nesen, 
délka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná 
středně, příliš malý bílý znak na hrudi, maska průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, přátelksá, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 - 10 = 100 
 
 
fena IMANI Running Wild – nar. 11.06.2011, CMKU/BOM/6423/-13/11, HR 11617 Mn 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Decker) 
o: Orcan vom Further Moor, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Ebony vom Adlerauge, HD A 
chov. Damir Bernaca 
maj. Jaroslav Matula, Karlovice 29,  763 02  Zlín  4, tel. 732 554 826, matula.luffty@seznam.cz 
Chovná fena, 57/64 cm - Hlava těžší, delší čelní partie, stop tvořen pouze nadočnicemi, příliš vyplněné líce, volné 
pysky, nedostatečné suchá hlava. Ucho široko nasazené i nesené, špičaté, delší. Oko lehce mandlové dle standardu, 
správné uloženo, tmavé. Chrup úplný, skus nůžkový těsný. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně 
vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kouhoutkem. Bedra rovná, korektní, záď více spáditá, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj lehce sudovitý, strmé nedprstí, úhlení korektní. Pánevní končetiny - 
postoj rozbíhavý, úhlení strmější, delší stehenní kost. Ocas korektně nasazen i nesen, délka standardní. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska 
průměrná až základní, prožíhaná. Pigmentace méně sytá, ztráta na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná. Typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. 
Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, přátelská, reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 - 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 / A / O2P,1P  (aport - koště, kokos, ytong) 
 
  
fena JAMMA Simply Divine – nar. 11.01.2010, CMKU/BOM/4913/-10/10, LOSH 1075207 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil), DOV prosté 13 (MVDr. Pavla Trnková) 
Champion CZ, CACIB, CAC, LA2, IHT1 Ts, HWT Ts, ZVOP 
o: Ch.Solero des Teutones, IPO3, VPG3, HD A, ED 0/0 
m: Baja Simply Divine, A3 
chov. Annieck Diels 
maj. Monika Prokopová, Na Nivě 1449, 666 02  Předklášteří, tel. 603 119 137, kure_monika@centrum.cz 
Chovná fena, 56/60 cm - Hlava hlava typická dle standardu. Ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, hnědé. Chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, nedostatečně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj korektní, úhlení strmější. 
Pánevní končetiny - postoj korektní, úhlení strmější. Ocas korektně nasazen i nesen, delší o 2 cm. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná méně, velmi malý bílý znak na hrudi, maska 
úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, akcent vpředu. Typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled kompaktní, elegantní. Povaha 
vyrovnaná, temperamentí, hravá, pčátelská, reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: typ, barva. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 - 4/9 – 15 – 10 – 10 - 10 = 97  
 
 
fena NUGGIE von Kleinen Heiden – nar. 02.05.2011, CMKU/BOM/5709/11, VDH/DMC 11/0114 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Jahoda) 
Výborný 
o: Gino von den Kleinen Helden, IPO3, VPG3, HD A 
m: Babouche Royal des Malines, IPO3, VPG3, SchH3, HD B, ED 0/0 
chov. Heike Johansen 
maj. Petra Krutišová, Podlesí 481,  757 01  Valašské Meziříčí, tel. 606 183 822, krupetra@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=hanse&gAct=detail&ID=37905
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=imani&gAct=detail&ID=38482
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=jamma%20s&gAct=detail&ID=29494
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nuggie&gAct=detail&ID=35834
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Chovná fena, 63/63 cm - Hlava typická dle standardu, příliš vyplněné líce, volnější pysky. Ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, sytě 
pigmentované. Chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. 
Hřbetní linie pevná, rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj širší, úhlení strmější. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení 
strmější. Ocas korektně nasazen i nesen, délka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
charbonáž zvýrazněná středně, bez znaku, maska průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní. Povaha temperamentí, hravá, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: oko. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 - 5/9 – 14 – 9 – 10 - 10 = 97 
 
 
fena LEXA ze Svobodného dvora – nar. 13.09.2009, CMKU/BOM/4457/09 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Decker), DNA 374/11 (Genservice) 
o: Ir ze Svobodného dvora, IPO3, VPG3, HD A 
m: Joy ze Svobodného dvora, HD A 
chov. + maj. Pavel Svoboda, Ražice 49,  398 22  Ražice 
Chovná fena, 57/60 cm - Hlava těžší klínovitá, delší čenichová partie, příliš vyplněné líce, výrazné nadočnicové 
oblouky. Ucho šířeji nasazené i nesené, delší, kulaté. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, tmavé. 
Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu. Hřbetní linie měkčí, rovná. Bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj širší, úhlení strmější. 
Pánevní končetiny - sevřené hlezno, úhlení strmější. Ocas korektně nasazen i nesen, délka standardní. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudá, charbonáž zvýrazněná středně, velmi malý bílý znak na hrudi, maska 
průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vybočené lokty. Typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha temperamentí, hravá, 
reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva, oko. 
Povahový test: 8 – 9 – 18 - 5/8 – 12 – 9 – 10 - 10 = 89 / A / O1P,1P (aport - koště, ytong, kokos) 
 
  
pes ZORBA de Alphaville Bohemia – nar. 22.05.2011, CMKU/BOM/5320/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr) 
o: Jaguar de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Queen de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj.: Lubomír Klesla, Nerudova 10, 741 01  Nový Jičín, lubomir.klesla@seznam.cz 
Chovná fena, 60/61 cm - Hlava typická dle standardu, stop tvořen pouze nadočnicemi, příliš vyplněné líce. Ucho 
široko vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti. Oko lehce mandlové dle standardu, správné 
uloženo, světlejší. Chrup úplnž, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté 
předhrudí. Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny - postoj široký, úhlení korektní. Pánevní končetiny - postoj rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas nasazen 
nízko, nesen korektně, délka standardní. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentí, hravá, přátelská, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: barva. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 – 6 = 96 / O1N,1N 
 

  

TTEERRVVUUEERREENN  
 
fena AXA Cave Canis – nar. 22.05.2011, CMKU/BOT/5335/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr) 
o: Doc van het Dreiland, IPO3 
m: Eyra Mi-Ji, HD A, ED 0/0 
chov. Alena Pastyříková 
maj.: Lubomír Klesla, Nerudova 10, 741 01  Nový Jičín, lubomir.klesla@seznam.cz 
Chovná fena, 61/65 cm - Hlava těžší, delší čelní partie, čelo širší. Ucho šířeji vysoko nasazené i nesené, špičaté, 
sklad na vnější straně. Oko lehce mandlové dle standardu, správné uloženo, hnědé. Chrup úplný, skus nůžkový. Krk 
dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí. Hřbetní linie pevná, rovná. Bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny - postoj korektní, úhlení korektní. 
Pánevní končetiny - postoj korektní, úhlení korektní. Ocas korektně nasazen i nesen, délka standardní. Srst typ 
tervueren - kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudá, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bez znaku, 
maska průměrná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, akcent vpředu. Typ standardní, 

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%20z&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=zorba%20de&gAct=detail&ID=33877
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&dogPars=28888&gNameT=1&gName=axa%20c&gAct=detail&ID=33896
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pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, 
temperamentí, hravá, přátelská, reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva. 
Povahový test:  9 – 9 – 20 - 5/9 – 15 – 10 – 10 - 10 = 99 / A / O1N,1N  (aport - kokos, koště, ytong) 
 
 
pes CARLO Deabei – nar. 28.09.2011, CMKU/BOT/5562/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, CZ) 
CAJC, CAC 
o: Samlo de la Terre Aimée, HD A 
m: s. s.r. Ch.Putee Deabei, HD A, ED 0/0 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Petr Semanco, A.Blachy 1783, 735 41  Petřvald, tel. 608 771 088 
Chovný pes, 63/62 cm - typická hlava dle standardu, ustupující čelo, chybí modelace pod očima, vysoko nasazené i 
nesené ucho, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, uloženo dál od sebe, tmavé, chrup úplný, 
skus nůžkový, kratší krk, mělčí a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, korektní břicho, široký 
postoj a strmější úhlení hrudních končetin, širší postoj a strmější úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a 
ve statice správně nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón - sytý oranž, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, sytá pigmentace, pohybová 
mechanika lehká a pružná,  krátká, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku 
- plně vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, lehce 
nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigmentace 
Povahový test: 10 - 8 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98/A bodů  (netrad.aport: kokos, ytong, koště) 
 
 
pes COR Deabei – nar. 28.09.2011, CMKU/BOT/5566/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Jaromír Ekr, CZ) 
BIS Dorost 
o: Samlo de la Terre Aimée, HD A 
m: s. s.r. Ch.Putee Deabei, HD A, ED 0/0 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Regina Beránková, Dolany 514, 793 06  Olomouc, tel. 736 734 445, berankova.regina@email.cz 
Chovný pes, 65/67 cm - typická hlava dle standardu, širší a mírně ustupující čelo, výrazné nadočnicové oblouky, 
vysoko nasazené i nesené ucho, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, 
chrup úplný, skus těsný nůžkový, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná, klenutější, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, korektní břicho, 
vybočené lokty a vtáčená tlapka hrudních končetin, korektní úhlení hrudních končetin, vytočené tlapky a korektní 
postoj pánevních končetin, ocas správně nasazen a ve statice správně nesen, za pohybu vyšší nesení, kratší o 2cm, 
srst dlouhá a bohatá, otevřenější, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na 
hrudi, průměrná maska, sytá pigmentace, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 - 10 – 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 bodů   
 
 
pes DOUGLAS Ráj pod Zvičinou – nar. 15.04.2011, CMKU/BOT/5274/11 
CAJC 
o: z.v. Ch.Argent Brut z Kovárny, HD A, ED 0/0 
m: Courtney Ráj pod Zvičinou, HD A 
chov. + maj.: Jaroslava Bryknarová, Pecka 242, 507 82, tel. 602 126 933, jara.bryknar@centrum.cz 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 64/62 cm - typická hlava dle standardu, ustupující čelo, chybí 
modelace pod očima, vysoko nasazené i nesené ucho, široké u základny, špičatější, poměrné velikosti, oko kulatější, 
správně uloženo, světlější, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutá za pohybu, vystouplá páteř, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď lehce 
spáditá dle standardu, korektní břicho, sudovitý postoj a korektní úhlení hrudních končetin, lehce vytočené tlapky 
pánevních končetin a strmější úhlení, ocas správně nasazen a v pohybu správně nesen, ve statice lehce pod 
břichem, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, sytá pigmentace, pohybová mechanika lehká, pružná a 
prostorná, za pohybu vybočené lokty, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně 
vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha nervózní, lekavá, příliš 
nedůvěřivá, slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 2 - 4 - 17 - 3/3 - 13 - 8 - 9 - 9 = 68 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=carlo%20d&gAct=detail&ID=34807
http://kchbo.chov.nhttp/kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cor%20d&gAct=detail&ID=34811
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=douglas&gAct=detail&ID=33624

