
  
Popisná přehlídka a povahový test Kralupy nad Vltavou, 04.10.2014 

 
 
 
Rozhodčí exteriéru: Ing. Jana Karhanová (BOG+BOM+BOT Giro z Kovárny),  Hana Pisarčíková (AUO+BOT) 
Vedoucí komise PT: Ing. 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) -  deštník, láhev s kamínky, pes 
    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, plast, ytong) 
 
 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
  

pes ADON Cream Caramel – nar. 3.9.2012, CMKU/AUO/1547/13/12 (SPKP 60) 
HD A (0/0), ED 0/0 (27.3.2014 MVDr.L.Duchek), DOV prostý (17.5.2014 MVDr.Beránek),  
výborný 1, CAC, ČKŠ 
o: Prosto Chudo DRAGON FALLCAT, HD A 
m: CREAM CARAMEL Great Lady, HD A, ED 0/0 
chov. Koniarová Martina 
maj. Kautská Jana, Zaječov 15, 267 63, tel. 604 573 846, e-mail: janakautska@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 58 cm, hlava typická, mírně ustupující, klenutější čelo, volnější pysky, ucho nízko nasazené, 
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko modré, levé oko 
modré/hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin – vybočené lokty, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, obě 
vytáčené tlapky, hlezna kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas kupírovaný, srst střední délky, 
měkká, lehce zvlněná na zádi, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně 
pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 50%, pohybová mechanika měkká, krátký krok, kulhá na 
levou přední končetinu, 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. Slabá 
reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9 – 15 – 8 – 9 – 5 = 90 bodů. 

  

 
fena APACHE DRAGON BABY Fallcat – nar. 18.10.2012, CMKU/AUO/1454/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (15.9.2014 MVDr.M.Decker), DOV prostá (27.2.2014 MVDr.Beránek), DNA HSF4 Clear (AHT 
11.4.2013), DNA MDR1 přenašeč (Slovgen, neakreditovaná laboratoř) 
Junior Champion San Marino, Rumunsko, BIS Dorost 2. místo, CAC 
ZVOP 
o: Prosto Chudo DRAGON FALLCAT, HD A 
m: Prosto Chudo I'M BEST STAR FALLCAT, HD A 
chov. Švec Martin 
maj. Hojková Markéta, Bc., Jíno 20, 340 12 Švihov, tel. 777 878 826, e-mail: arnatko@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava typická, nepoměr šířky čenichu a čela, ucho nížeji nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný – I3 
vpravo nahoře zlomená, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 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 rozbíhavý, obě tlapky vytáčené, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=adon%20cream&gAct=detail&ID=38080
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=apache%20dragon&gAct=detail&ID=37339


kupírovaný, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, v pohybu volné 
lokty, kříží přední tlapky, pohlavní výraz méně vyjádřen, kondice v línání, celkový vzhled střední velikosti a kostry, 
delšího rámce, méně elegantní, povaha pozorná, více nervózní, příliš nedůvěřivá. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 2 – 4 – 19 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 84 bodů. 

  

 
pes ARCHIE from Princess's Smile – nar. 26.10.2011, CMKU/AUO/1159/11 
HD B (0/1), ED 0/0 (12.3.2014 MVDr.J.Vomáčka), DOV prostý (22.12.2011 MVDr.Beránek), luxace patelly 
nepostižen (12.3.2014 MVDr.E.Štolcová) 
CAC, Res.CAC, Krajský vítěz 
o: COLORADO RED COWBOY of Crystal Lake, HD A 
m: DASCHA Mladá Živa, HD A, ED 0/0 
chov. Stejskalová Kristýna 
maj. Stejskalová Kristýna, Víta Nejedlého 2877/12, 434 01 Most, tel. 602 433 647, e-mail: 
fromprincessssmile@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 56 cm, hlava typická, mírně 
ustupující čelo, mírný nepoměr šířky a délky čenichu a čela, 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 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 zkrácená délka (3/4) - nekupírovaný, srst střední textury a délky, v línání, 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 vyvážený, střední velikosti a kostry, delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, 
pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: dlouhý krk 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 9 – 14 – 10 – 9 – 8 = 93 bodů. 

  

 
fena BERENICA Valkar – nar. 6.5.2010, CMKU/AUO/752/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (4.2.2013 MVDr.M.Čáp), DOV prostá (22.6.2010 MVDr.Gbelec), OCD nepostižena (4.2.2013 
MVDr.M.Čáp), DNA HSF4 čistá (na základě testů rodičů), DNA MDR1 normal/normal (na základě testů předků) 
o: Imagineer's INCREDIBLE LAD, HD A, ED 0/0 
m: ALL BY MYSELF Diandra, HD OFA Good, ED OFA Normal 
chov. Valterová Miroslava, MVDr. 
maj. Chomátová Iveta, Wuchterlova 20, 160 00 Praha 6, tel. 773 498 682, e-mail: dorysa@seznam.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, výška 51 cm, hlava úzká, celkově jemnější, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup nadpočetný: P1 
vlevo nahoře, zlomená P1 vpravo dole, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, příliš úzký, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních 
končetin korektní, postoj pánevních končetin – obě vytáčené tlapky, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení 
zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, srst střední textury a délky, v línání, 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 slabá, kostnatá, celkový vzhled 
vyvážený, střední velikosti, slabá kostra, méně elegantní – absence typu plemene, povaha vyrovnaná, živá, 
pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: fena ve velmi slabé výživné kondici; posouzení odloženo vzhledem ke kondici a absenci 
typu. 
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů/A. 

  

 
fena BRANDY Cofi Capito – nar. 21.3.2013, CMKU/AUO/1584/13 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižena (8.9.2014 MVDr.Duchek), DOV prostá (12.9.2014, 3.5.2013 MVDr.Gbelec) 
výborná 3 
o: Prosto Chudo DRAGON FALLCAT, HD A 
m: CAPITA Amazonka, HD A, ED 0/0 
chov. Prokešová Jana, Ing. 
maj. Čechová Soňa, Kůští 5, 330 33 Město Touškov, tel. 603 871 678, e-mail: cechova.sona@tiscali.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 52 cm, hlava typická, volnější pysky, nepoměr délky čenichu a čela, ucho poměrně vysoko 
nasazené, těžší, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk nížeji nasazen, 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 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=archie%20from&gAct=detail&ID=35390
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=berenica%20valkar&gAct=detail&ID=29260
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=brandy%20cofi&gAct=detail&ID=38479


rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, 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 méně vyjádřen v 
hlavě, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, delšího rámce, povaha flegmatická. 
Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 – 8 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 95 bodů. 

  

 
fena BRITNEY Šťastný koutek – nar. 21.9.2013, CMKU/AUO/1785/13 
velmi dobrá 4 
o: BRED Srdcové eso, HD A, ED 0/0 
m: INDIANA Svěží vítr 
chov. Hájková Olina 
maj. Kautská Jana, Zaječov 15, 267 63, tel. 604 573 846, e-mail: janakautska@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 56 cm, 
hrubá hlava, ustupující čelo, výrazné nadočnicové oblouky, ucho poměrně vysoko nasazené, obě klopené u hlavy, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči modré, chrup úplný, skus nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, levá tlapka lehce vytáčená, hlezna kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, lehce zvlněná na zádi, 
barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, světlejší 
pigment, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně, 
absence výrazu feny, kondice výstavní, celkový vzhled těžkopádný, správného rámce, povaha pozorná, lehce 
flegmatická. Slabá reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: vzhledem k výšce a nesprávnému pohlavnímu výrazu krytí psem střední výšky, výborného 
typu a elegance. 
Povahový test: 9 – 9 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 9 = 95 bodů. 

  

 
pes DANTE Medvědí tlapa – nar. 30.12.2012, CMKU/AUO/1512/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (9.1.2013 MVDr.Vomáčka), DOV prostý (4.4.2014, 7.2.2013 MVDr.Beránek), DNA CMR1 
Normal/Normal (16.1.2014 Genomia), OCD nepostižen, SA 0 (9.1.2014 MVDr. J. Vomáčka), patella 0/0 (9.1.2014 
MVDr. E. Štolcová), DNA CEA/CH Normal/Normal (Genomia 9.1.2013), DNA HSF4 čistý, DNA prcdPRA 
Normal/Normal (na základě testů rodičů) 
o: Thornapple LOVE LOCK DOWN, HD A, ED 0 
m: Thornapple PREMONITION, HD A, ED 0/0 
chov. Janulcová Ivana 
maj. Janulcová Ivana, Strážky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775 695 803, e-mail: iva.dagulka@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 57 cm, hlava typická, nepoměr šířky čenichu a čela, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, I2 vpravo i vlevo dole ustupují hlouběji v čelistním oblouku, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
hřbet pevný a silný, v pohybu klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
rozbíhavý, obě tlapky vytáčené, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, měkčí zápěstí, úhlení 
předních končetin korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, obě tlapky lehce vytáčené, hlezna krátká, kolmá, 
úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, nížeji nasazen, bez zálomku, srst střední textury a 
délky, barva dle standardu, na pravém uchu prokvétá bílá, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní 
houba plně pigmentované, světlejší odstín, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vázaná vepředu, pohybuje 
se převážně mimochodem, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled střední velikosti a kostry, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na 
střelbu. 
Přednosti:  
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 1 = 87 bodů. 

  

 
fena DIANA Amazonka – nar. 11.6.2012, CMKU/AUO/1358/12 
o: A EMINNEM New Acro, HD A, ED 0/0 
m: Silver Dream AUSSIE'S ARIZONA, HD C (2/0) 
chov. Fridrichová Kateřina 
maj. Gbelec Petr, MVDr., Pod Loretou 328, 251 67 Pyšely, tel. 737 331 351, e-mail: petr.gbelec@gmail.com 
NECHOVNÁ FENA, výška 55 cm, hlava typická, nepoměr šířky a délky čenichu a čela, ucho šířeji nasazené, 
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, těžší, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko hnědé, levé 
oko hnědé, modrá skvrna, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=britney%20%C5%A1tastn&gAct=detail&ID=40818
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http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=diana%20amazonka&gAct=detail&ID=36956


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, v línání, barva: bílé znaky nad levou lopatkou, vpravo ve 
spodní části hrudníku nad úrovní lokte, 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 vyrovnaná, živá, 
pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: vydatný krok při pohledu zepředu 
Doplňující poznámky: nechovná z důvodu nestandardních bílých znaků 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů. 

 
 
 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
 
pes EMMET Deabei  –  07.02.2012, CMKU/BOG/5733/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka / CZ), BH, ZZO, ZOP 
o: s.r. VIOLET-LE-DUC de la Foret d'Olifan, HD A  
m: ALICIA de Montmirail, HD B (1/0) 
chov. Štýbrová Beata, Ing. 
maj. Bayerová Monika + Bayer Jiří, K.H. Máchy 28/1, 417 02  Dubí - Běhánky, tel. 721 844 334,  
e-mail: jiri.bayer@seznam.cz 
Chovný pes, 66/67 cm – typická hlava dle standardu, ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, špičky 
vytočené ven, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, 
hrudník mělký s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní lini pevná a rovná, bedra klenutá, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen i nesen, delší o 3 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, malý bílý znak na 
hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší, vzadu kříží tlapky, typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány – obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 95/A (ytong, kokos) 
 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 
 
fena ARVEN Nieder Bohemia  –  08.02.2010, CMKU/BOM/4649/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr / CZ), JCh. CZ  
o: s.r. pE Int.Ch. KCh. KCh.práce DARGO Novterpod, OB3 UPr3 FPr3, HD B, ED 0/0  
m: P.E. Int.Ch. KlCh. ANGELA Steinerwood, HD A, ED 0/0 
chov. Niedermirtlová Radka, Ing. 
maj. Kaucká Tamara, Kamenická 75, 251 62  Mukařov - Louňovice, tel. 602852572, e-mail: Nyobe@seznam.cz 
Chovná fena, 57/57 cm – typická hlava, výraznější nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, 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, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, strmější nadprstí, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, 
ocas správně nasazen i nesen, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněna méně, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace méně sytá na pyskách 
uvnitř, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší, vzadu křízí tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní, hravá. Slabá 
reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 9 – 18 – 5 – 10 – 14 – 10 – 9 – 10 = 93 bodů 

 
 
pes ATTU Kobwitler  –  24.01.2011, CMKU/BOM/5131/11 
o: CAK Bajoal, HD A  
m: GEMA Radišský dvor, HD A 
chov. Franková Miroslava 
maj. Policie ČR Jihočeského kraje, Lannova Tř. 26, 370 01  České Budějovice, držitel: Skok Ondřej, tel. 607 
827 972 
Chovný pes po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek DKK max. 2/2, 67/68 cm – hlava s kratší 
čelní partií, širší čelo, lehký náznak římského nosu, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=emmet%20deabei&gAct=detail&ID=35544
mailto:jiri.bayer@seznam.cz
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arven%20nieder&gAct=detail&ID=28747
mailto:Nyobe@seznam.cz
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=attu%20kob&gAct=detail&ID=30983


ucho šířeji nasazené, správně nesené, velké, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup 
nadpočetný – zdvojená P1 vlevo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí 
dle standardu, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, vytočené kolena pánevních končetin, delší 
stehenní kost, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněna více po celém těle, bílý znak – úzký pruh od krku 
na hruď a malý bílý znak na hrudi, maska úplná, ztráta pigmentace na drápech pravé přední končetiny, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány – obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 - 3 – 15 – 7 – 10 – 10 = 90/A (kokos, plast, ytong) 
 
 
fena BLUEBERRY Nieder Bohemia  –  03.12.2010, CMKU/BOM/5081/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr / CZ), JCh. CZ+SK  
o: s. Int.Ch. PROWL Bohemia Alké, FPr3, HD A  
m: P.E. Int.Ch. KlCh. ANGELA Steinerwood, HD A, ED 0/0 
chov. Niedermirtlová Radka, Ing. 
maj. Kaucká Tamara, Kamenická 75, 251 62  Mukařov - Louňovice, tel. 602852572, e-mail: Nyobe@seznam.cz 
Chovná fena, 57/59 cm – typická hlava dle standardu, mezioční rýha v čelní partii, 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 mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, tlapky hrudních 
končetin mírně vytáčená, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas správně 
nasazen i nesen, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, maska úplná, pigmentace méně sytá na pyskách a na dásních, pohybová 
mechanika lehká, pružná, akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce 
na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, ucho 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 96/A (plast, ytong)  

 
 
fena BOKANY Malevil Bohemia  –  18.05.2012, CMKU/BOM/5972/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Šebek / CZ), Int.Ch. CIE (splněny podmínky), BH 
o: Int.Ch. SOLERO des Teutones, IPO3 VPG3, HD A, ED 0/0  
m: Int.Ch. HARMONY STAR Kwanah, FPr3 SPr3, HD A, ED 0/0 
chov. Samková Kateřina 
maj. Samková Kateřina, Fučíkova 427, 373 44  Zliv, tel. 725 614 514, e-mail: malevilbohemia@email.cz 
Chovná fena, 57/58 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, hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin 
korektní, delší prsty, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1 cm, srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, malý bílý 
znak na hrudi, maska úplná, pigmentace méně sytá na pyskách uvnitř a na dásních, pohybová mechanika lehká, 
pružná, kratší, sbíhavý vchod vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, výstavní 
kondice, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 2 – 9 – 19 – 5 – 9 – 14 – 9 – 10 – 10 = 87/A (plast, kokos, ytong)   
 
 
fena CARIBE Red Vixen  –  06.01.2012, CMKU/BOM/5672/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, CZ), ZM 
o: UDET de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A  
m: BORA od Policie České republiky, IPO3, HD A, ED 0/0 
chov. Ramaekersová Jiřina 
maj. Kaňka Jan, Kmochova 515, 278 01  Kralupy nad Vltavou, tel. 739 661 989, e-mail: kankaja2@gmail.com 
Chovná fena, 61/63,5 cm – typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, volné koutky, mezioční rýha v čelní 
partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, oko kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, 
zaškrcená za kohoutkem, bedra mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin široký, volné lokty, strmé úhlení, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmé, , ocas 
správně nasazen, v pohybu nesen vysoko, delší o 2 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
světlý mahagon, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, kratší, vysoký akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
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pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní. Bez raeakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 7 – 20 – 5 – 0 – 13 – 5 – 9 – 10 = 79/O1P, O1P 

 
 
fena ESTER Red Vixen  –  18.04.2012, CMKU/BOM/5876/12 
o: CHOPPER de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A (otec dodatečně prokázán na základě DNA testu)  
m: DEMIRA od Policie České republiky, IPO3, HD A 
chov. Ramaekersová Jiřina 
maj. Fáček Jan, U Strže 472/6, 140 00  Praha 4 - Krč, tel. 603 446 721, e-mail: HonzaFacek@volny.cz 
Chovná fena po doložení RTG DKK, DLK a paternity, 56/60 cm – hlava s volnými koutky, výrazné nadočnicové 
oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji nasazené, velké, špičaté, levé měkčí, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, hnědé, chybějící zuby – P1 vlevo dole a P1 pravo dole, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra delší, záď 
lehce spáditá dle standardu, postoj hrudních končetin korektní ve statice, sbíhavý za pohybu, úhlení korektní, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas psrávně nasazen i nese, kratší o 2 cm, srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazná teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé nohy a hruď, 
bílý znak od krku k hrudi – pruh, velký bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, slabší na dásních, 
pohybová mechanika lehká a pružná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový 
vzhed méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A (kokos, plast)   
 
 
pes GIN DIANA Eciloten  –  04.01.2013, CMKU/BOM/6370/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Šebek / CZ) 
o: AYKO Boccaro, HD A, ED 0/0  
m: DIANA FANY Eciloten, IPO3 SchH3 ZZP3, HD A, ED 0/0 
chov. Klímová Hana 
maj. Tůma Petr, Čejkovice 41, 373 41  Hluboká nad Vltavou, tel. 739 528 456, e-mail: tumapetr@live.com 
Chovný pes, 62/64 cm – typická hlava dle standardu, lehký náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, levé lehce vtáčí do středu, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, světlejší, chrup nadpočetný . zdvojená P1 vlevo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník mělký a široký, předhrudí méně vyvinuté, hřbetní linie lehce pronesená, bedra delší, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, strmější úhlení, postoj i 
úhlení pánevních končetin korektní, ocas vysoko nasazen, vyšší nesení v pohybu, kratší o 4 cm, srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněna více po celém těle, střední bílý 
znak na hrudi, pigmentace méně sytá na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, sbíhavý chod 
vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány – obě varlata v šourku, plně vyvinutá, 
kondice pracovní, celkový vzhlek méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A (plast, kokos, ytong)  
 
 
fena HERA de Alphaville Bohemia  –  07.01.2013, CMKU/BOM/6407/13 
o: ARNAS du Domaine du Chenil de la Tour, Ring3  
m: STORM de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Pospíchalová Jitka 
maj. Pospíchalová Jitka, Lejšovka 11, 503 03  Smiřice, tel. 776 074 666, e-mail: malinois@malinois.cz 
Chovná fena po absolvování RTG DKK a DLK a pokud bude výsledek DKK max. 2/2, 60,5/66 cm – typická 
hlava dle standardu, volné koutky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, měkčí 
špičky, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, střední 
řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník hluboký, široký, předhrudí dle standardu, hřbetní linie lehce 
pronesená, bedra dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, 
volné lokty, tlapka otevřená, dlouhé prsty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, strmšjší úhlení, 
ocas správně nasazen i nesen, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, 
charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, střední bílý znak nahrudi a na tlapkách hrudních končetin, maska 
přerušená, pigmentace méně sytá na pyskách uvnitř a na dásních, pohybová mechanika pružná, vpředu akcent a 
sbíhavý chod vpředu, typ standardní, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A (kokos, plast, ytong) 
 
 
fena KIMI Kwanah  –  21.03.2012, CMKU/BOM/5824/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka / CZ), JCh. CZ, ZOP, BH, ZZO 
o: s. T.s.Int.Ch. BELPHEGOR, SPr3, HD A  
m: JCh. ICONA Kwanah, HD A, ED 0/0 
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chov. Mrňáková Zuzana 
maj. Honsová Iveta, Vlastislav ev.č.3, 411 14  Vlastislav, tel. 602 884 923, e-mail: honsovaiveta@seznam.cz 
Chovná fena, 56,5/57 cm – typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, vyplněné líce, 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, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, 
zaškrcená za kohoutkem v pohybu, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj pánevních končetin mírně rozbíhavý, úhlení 
korektní, ocas správně nasazen i nesen, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
oranž, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, střední bílý znak – pruk od krku ke hrudi, maska přerušená, 
pigmentace méně sytá, v pohybu kříží tlapky vzadu, sbíhavý chod vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Střední reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: hrudník, předhrudí 
Povahový test: 9 – 10 – 10 – 5 – 8 – 12 – 9 – 9 – 10 = 82 bodů 
 
 
fena NADIA ze Svobodného dvora  –  02.09.2012, CMKU/BOM/6111/12 
o: AREK vom Hessenauer Kreuz  
m: ANSE Olbramovický kvítek, IPO3, HD A 
chov. Svoboda Pavel, Ing. 
maj. Komedová Kateřina, Knovíz 120, 274 01  Slaný, tel. 724 780 916, e-mail: komedova.k@seznam.cz 
Chovná fena po absolvování RTG DKK a DLK a pokud bude výsledek DKK max. 2/2, 57/62 cm – typická 
hlava dle standardu, kratší čenichová partie, mezioční rýha v čelní partii, ucho nasazené šířeji, nesené správně, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, 
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, delší, záď přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
široký, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, tlapky pánevních končetin vytočené, úhlení korektní, ocas 
standardní délky, srst správné délky, uzavřená, na zádi lehce zvněná, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná váce po celém těle, černá hruď, maska úplná, pigmentace méně sytá na dásních, pohybová 
mechanika pružná, prostorná, sbíhavý chod vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. 
Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 98/A (kokos, plast) 
 
 
pes NEMO Extra Temperament  –  03.10.2012, CMKU/BOM/6196/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, CZ), ZVV1 
o: ECCO vom Satansberg  
m: BÁRA Extra Temperament, IPO3 VPG3, HD A 
chov. Marková Monika, Dis. 
maj. Zázvorka Ladislav, Cukrovar 1073, 278 01  Kralupy nad Vltavou, tel. 724 885 157 
Nechovný pes, 65/71 cm – těžká hlava, typ NO, klínovitá, volné pysky a volné koutky, ucho vysoko nasazené i 
nesené, velké, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, menší, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk delší, hrudník mělký a široký, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, 
bedra dlouhá, záď kratší, břicho dle standardu, tlapky hrudních končetin vytáčené, volné lokty, úhlení korektní, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, standardní 
délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná po celém těle, 
maska průměrná, ztráta pigmentace uvnitř na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ jiného 
plemene, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány – obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
pracovní, celkový vzhled bez elegance, velmi silné kosti, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 
 
 
pes ONLINE GAME von den Kleinen Helden  –  12.05.2011, CMKU/BOM/6346/-12/11,                           
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr / CZ)           pův.VDH/DMC 11/0120 
o: Int.Ch. SOLERO des Teutones, IPO3 VPG3, HD A, ED 0/0  
m: EMMA von der Heissen Hexe, HD A, ED 0/0 
chov. Heike Johannsen 
maj. Noháčová Veronika, Petroupim 57, 256 01  Benešov, tel. 721 172 614, e-mail: veronikanohacova@atlas.cz 
Chovný pes, 61/61,5 cm – typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, náznak římského nosu, volné koutky, 
výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce 
otevřené, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná ve statice, zaškrcená za kohoutkem v pohybu, bedra 
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmější, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, nasazení ocasu nižší, nesení korektní, délka standardní, srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, maska úplná, 
pigmentace méně sytá na pyskách uvnitř a na dásních, pohybová mechanika lehká a pružná, typ ušlechtilý, 
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jemnější, nesprávně vyjádřený pohlavní výraz, pohlavní orgány: obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, tepmeramentní, hravá, přátelská. Slabá reakce 
na střelbu. 
Doplňující poznámky: nekrýt typově jemné feny, krytí fen správné konstituce  
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů 
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pes BOCO Moravia Merilen  –  07.12.2012, CMKU/BOT/6292/12 
HD B (0/1), ED 0/0 (MVDr. Duchek / CZ), CAC, ZM, ZVV1 
o: s.r. Corsini MAXIME, HD A  
m: s. JCh. SAKI Deabei, HD A, ED 0/0 
chov. Abrahámová Hana 
maj. Šimák Josef, Palouky 607, 253 01  Hostivice, tel. 607 884 898, e-mail: simak19@seznam.cz 
Chovný pes, 63/67 cm, typická hlava dle standardá, těžší a mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko malé, lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky,  srst dlouhá, bohatá, otevřenější, fauve výrazný teplý tón - mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika krátká, akcent vpředu, častý 
mimochod, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen,  obě varlata v šourku - plně vyvinutá, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, se slabou 
reakcí na střelbu 
Mimořádné přednosti: ucho 
Povahový test:  10 - 10 - 19 - 5/6 - 15 - 9 - 10 - 10 = 94 / A (plast, ytong) / O2P, O1P 
 
 
pes HACK Randy dog  –  06.06.2006, CMKU/BOT/3124/06 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr / CZ) 
o: s.Ch. HEAVENLY VISION z Kovárny, HD A  
m: Vet.Ch. BONNA Randy Dog, HD B (1/0), ED 0/0 
chov. Tvrdá Renata 
maj. Němcová Jana, Vševily 12, 262 72  Březnice, e-mail: jana.nemcova1953@seznam.cz 
Chovný pes, 65/67 cm, těžší hlava, širší čelo, vysoká mozkovna z profilu, ucho vysoko nasazené i nesené, 
poměrné velikosti, špička vytočená ven, oko kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus velmi těsný 
nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, 
korektní úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, celkově kratší končetiny, ocas správně nasazen a 
nesen, kratší o 2 cm a méně osrstěný,  srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón - rudá, charbonáž 
zvýrazněná vzhledem k věku středně dle standardu, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen,  obě 
varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, příliš výživná, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu 
Mimořádné přednosti: srst, pigmentace 
Povahový test:  9 - 10 - 17 - 5/8 - 14 - 10 - 10 - 10 = 93 bodů. Flegmatický projev 
 
 
fena GINNA Elmar Slovakia  –  12.06.2011, CMKU/BOT/5652/-11/11, pův. SPKP 267 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr / CZ), ZVOP, Výborná 2 
o: s. Int.Ch. PROT Deabei, IPO3 ZVV3 FH2, HD A, ED 0/0  
m: KARLA z Polytanu, HD A 
chov. Paulovič Juraj 
maj. Křemenová Hana + Štýbrová Beata Ing., K Moravině 1689/11, 190 00  Praha 9, tel. 607 968 080,  
e-mail: hanka.kremenova@seznam.cz 
Chovná fena - 57/58 cm, typická hlava, stop je tvořen pouze nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulaté, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký a prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, ocas 
správně nasazen a nesezn, správné délky,  srst bohatá, uzavřená, kratší, fauve výrazný teplý tón - rudé, 
charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen,  kondice pracovní, v línání, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, výrazná reakce na 
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střelbu 
Mimořádné přednosti: barva, ucho 
Povahový test:  10 - 9 - 7 - 5/8 - 15 - 8 - 10 - 10 = 82 / A (kokos, plast, ytong) / O2P, O3P 
 
 
pes GIRO z Kovárny  –  29.09.2012, CMKU/BOT/6202/12 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr. Ekr / CZ) 
o: ARMAGNAC von Scathach, IPO3 BgH3, HD A, ED 0/0  
m: BRIXI od Vysokej skaly, HD A 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Pisarčíková Hana + Otáhalová Michaela, Blešno 8, 503 47, tel. 728 224 621, e-mail: 
michaelaotahalova@seznam.cz 
Chovný pes - 64/66 cm, typická hlava, ustupující čelo, volné koutky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko 
nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj a úhlení obou 
párů končetin korektní, volné lokty za pohybu, ocas níže nasazen, správně nesen, delší o 1cm, srst uzavřená, 
kratší, v línání, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více - po celém těle, černá hruď, 
střední bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký 
akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, 
bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigmentace 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 8 - 10 = 97 / A (kokos, plast) / O1P,O1P 
 
 
fena RENA Randy Dog  –  29.09.2013, CMKU/BOT/6809/13 
CAJC, BOJ 
o: NEX Randy Dog, HD A, ED 0/0  
m: MADELAIN Dog Arabat, HD A 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Kautská Jana + Tvrdá Renata, Zaječov 15, 267 63, tel. 604573846, e-mail: janakautska@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK a DLK dle požadavků - 62/61 cm, typická hlava, nevýrazný stop, náznak 
římského nosu, celkově užší hlava,  ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, podrážděné vnitřní koutky, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník užší, mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra za pohybu 
mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmější 
úhlení, postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas správně nasazen a nesen, správné délky,  srst 
dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná méně, maska přerušená, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen,  kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha hravá, klidná, bez reakce na střelbu 
Mimořádné přednosti: pigmentace oka 
Povahový test:  8 - 8 - 20 - 5/10 - 12 - 9 - 10 - 0 = 82 bodů. Utlumený projev 
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