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Popisná přehlídka a povahový test Letohrad, 07.06.2014 
   

Rozhodčí exteriéru:  Hana Pisarčíková 
Vedoucí komise PT: Iva Baráková 
 
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, 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:  - 4.278 Kč 
Uplatněná sleva na PP a PT – 0x zdravotní program 
Uplatněná sleva na DNA odběry (3x): 600 Kč 
 
 
 
 
 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
fena AIREEN Haliba -  18.04.2011, CMKU/AUO/1013/11 
blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, DLK 0/0, OCD neg. (vše MVDr.Ekr), DOV prostá 30.4.2014 (MVDr.Beránek), res.CAC  
o: Ch. Axel Moon Carcassone Tolugo, HD A, ED 0/0 
m: Ch. Dee Dee Merle z Kamilkové Zahrady, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Babová 
maj. Andrea Cepková, Žižkova 754, 535 01  Přelouč, tel.  andrea.cepkova@email.cz 
Chovná fena – výška 51 cm, hlava typická, volnější koutky, ucho nížeji nasazeno, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, levé modré/hnědé, pravé hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce klene bedra, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin rozbíhavý, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, lehce vytáčená tlapka, strmější úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, korektní 
úhlení, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, ocas plná délka, bez zálomku, nekupírovaný, srst střední textury a délky, 
barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, nosní houba plně pigmentovaná 
(neptartná ztráta pigmentace vevnitř), pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, volné lokty 
v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 
 
 
 
fena CIARA Medvědí tlapa -  17.01.2012, CMKU/AUO/1207/12 
černá s bílými znaky a hnědým pálením 
HD A, DLK 0/0 (MVDr.Vomáčka), PL 0/0 (MVDr.Štolcová),  DOV prostý (6.3.2012 + 14.11.2013 MVDr.Beránek), 
DNA HSF4 Clear,  MDR1 N/N 
o: Int.Ch.Silver Dreeam Aussie's Krazy Krizzy, HD A, ED 0/0 
m: s.Int.Ch.Thornapple Premonition, HD A, ED 0/0 
chov. Ivana Janulcová 
maj. Martina Mrňavá, Formanská 221, 250 66  Zdiby, tel. 724 124 685 martina@travelcook.com 
Chovná fena – výška 51 cm, hlava těžší, ustupující, široké a klenuté čelo, výrazný stop, ucho nížeji nasazeno, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aireen&gAct=detail&ID=34302
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ciara%20m&gAct=detail&ID=35741
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standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, ale dlouhý, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin širší, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, lehce 
vytáčená tlapka, korektní úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, korektní úhlení, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, ocas nekupírovaný, ½ délka, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka a pysky plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vybočené lokty v pohybu, pohlavní výraz není správně 
vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled těžkopádný, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 4 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů. 
 
 
 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 
fena ADELE VOM Esadera -  28.08.2012, CMKU/BOM/6148/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr)  
o: Orcan vom Further Moor, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Brixis vom Fuchsiengarten, HD A, ED 0/0 
chov. Bc.Erik Svoboda 
maj. Vítězslav Holan, Uherčice 366, 691 62  Uherčice u Hustopečí, tel. 603 899 336, holan@danczek.com 
Chovná fena, 60,5/66 cm – typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, delší, širší u 
základny. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu. Hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, zakšrcená za kohoutkem, bedra rovná a 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s širokým postojem, vybočené 
lokty, úhlení strmější, pánevní končetiny se správným postojem, úhlení korektní, ocas správně nasazen, v pohybu 
výše nesen, stáčen špičkou vpravo, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu, maska průměrná, pigmentace sytá na drápech, hnědé pysky. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní až 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní a hravá. Reakce 
na střelbu žádná. 
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5/10 – 14 – 9 – 9 – 10 = 94/A bodů (koště, kokos, ytong) 
 
 
 
fena ANGELA VOM Esadera -  28.08.2012, CMKU/BOM/6149/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr) 
o: Orcan vom Further Moor, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Brixis vom Fuchsiengarten, HD A, ED 0/0 
chov. + maj. Bc.Erik Svoboda, Sadová 77, 373 82  Boršov nad Vltavou, tel. 604 294 703, esadera@volny.cz 
Chovná fena, 57/60 cm – typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
dlouhé, špičaté. Oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, krk dle standardu. Hrudník mělký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem, 
strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, úhlení strmější, ocas správně nasazen a nesen, o 2 cm 
kratší. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý, charbonáž zvýrazněná dle standardu, maska 
průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů  
 
 
fena BIBA Lubinov Slovakia -  26.08.2012, SPKP 3508 
Dobrá 3 
o: Junker de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0 
m: Redy Lubinov Slovakia 
chov. Viliam Koberčík 
maj. Klára Čejková, Svatoslav 7, 675 07  Svatoslav, tel. 603 425 812, kajinajunova@gmail.com 
Nechovná fena, 54/60 cm – typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, vyplněné líce, ucho vysoko 
nasazené i nesené, poměrné velikosti, špičaté. Oko kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus  předkus 
na 4 řezácích, krk dle standardu. Hrudník hluboký, široký, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, velmi silně 
pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď přestavěná, břicho volné. Hrudní končetiny s širokým 
postojem, vybočené lokty, strmější úhůení, rozbíhavý postoj a strmější úhlení pánevních končetin, působí dojmem 
kratších nohou, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu, maska úplná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=adele%20v&gAct=detail&ID=36787
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=angela%20v&gAct=detail&ID=36788
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=biba%20l&gAct=detail&ID=37560
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pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní až pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Doplňující poznámky: Nechovná z důvodu nestandardního skusu 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů (kokos, ytong) 
 
 
fena INES du Clos Champcheny -  17.02.2013, LOF 1 B.BEL 241562/0 MALINOIS, CMKU/BOM/7070/-14/13 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr) 
o: Endy du Banc des Hermelles, Ring 3 
m: Bacara du Clos Champcheny 
chov. Dominique Warnet 
maj.Klára Čejková, Svatoslav 7, 675 07  Svatoslav, tel. 603 425 812, kajinajunova@gmail.com 
Chovná fena od 18.8.2014, 55/60 cm – delší čelní partie, klenutější čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, 
obdélníkové. Oko otevřené, světlejší, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a 
prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s korektním postojem a úhlením, pánevní končetiny 
s rozbíhavým postojem a korektním úhlením, ocas správně nasazen, ve statice nesen pod břichem, délka 
standardní. Srst správné délky, uzavřená,  v línání, fauve výrazný teplý tón, světlý, charbonáž zvýrazněná po 
celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace – ztráta uvnitř pysků. Pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní-pracovní, celkový 
vzhled méně elegantní, povaha temperamentní, příliš nedůvěřivá. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 2 – 3 – 19 – 4/6 – 9 – 5 – 9 – 9 = 66 bodů  
 
 
fena KAMEA Vitris Bohemia -  05.05.2009, CMKU/BOM/4307/09 
HD C, ED 0/0 (obojí MVDr.Ekr), HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (vše MVDr.Duchek), DOV prostý 22.05.2014 
(MVDr.Hron), Výborná 1, zkouška vodícího psa 
o: Int.Ch. Cicero Vitris Bohemia, ÖPO3, HD A 
m: Ch.Deda Rudolfovská skála, HD A 
chov. Miroslav Sklenář 
maj. Jitka Lebedová, Malířská 13, 170 00  Praha 7, jitka@pesprotebe.cz 
Chovná fena, 56/57 cm – typická hlava dle standardu, 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 a prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a 
korektní, za pohybu ale lehce klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní i pánevní 
končetiny s korektním postojem a úhlením, ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudá, charbonáž zvýrazněná dle standardu, maska úplná, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. 
Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, mírně nedůvěřivá. Reakce 
na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: typ, hlava, barva 
Povahový test: 7 – 9 – 20 – 5/8 – 13 – 10 – 10 – 9 = 91/A bodů  (kokos, koště, ytong) 
 
 
 

  

TTEERRVVUUEERREENN  
fena AGORA de Paliaro -  08.10.2012, CMKU/BOT/6220/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ), Junior Champion CZ, BOB, BOJ, BIS Puppy, CAC, ČKŠ 
o: s.r. pE Int.Ch.Fledder di Scottatura, HD A 
m: Int.Ch.Lia Dog Arabat 
chov. + maj .Romana Pavlíková, Barvy 18, 638 00  Brno, tel. 731 317 078, pavlikova.romana@seznam.cz 
Odloženo - nezměřena 
 
 
pes EAGER ENRICCO z Kovárny -  08.02.2012, CMKU/BOT/5755/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (vše MVDr.Ekr), DOV prostý (30.3.2012), Výborný, ZVOP, BH 
o: ER Int.Ch. Chuck v.d.Feldstiege, IPO3, HD A 
m: P.E.Int.Ch. Venus Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj.Ing.Libor Dušek, Záchlumí 130, 561 86  Záchlumí, tel. 606 189 596, libor.zamberk@seznam.cz 
Chovný pes, 63/64 cm – typická hlava dle standardu, širší čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru 
i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus velmi těsný 
nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ines%20d&gAct=detail&ID=41320
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=kamea&gAct=detail&ID=22609
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=agora%20de&gAct=detail&ID=37029
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=eager&gAct=detail&ID=35070


 4 

rovná, za pohybu lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu. Korektní postoj a úhlení hrudních i pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, stáčen 
špičkou vlevo, kratší o 1 cm. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu kratší 
krok, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku plně vyvinutá. Kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na 
střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva (sytost) 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů  
 
 
 
pes ESPECIAL FOOL z Kovárny -  08.02.2012, CMKU/BOT/5757/12 
DOV prostý (30.3.2012), CAC, Národní vítěz, BOB  
o: ER Int.Ch. Chuck v.d.Feldstiege, IPO3, HD A 
m: P.E.Int.Ch. Venus Innah z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj.Libor Kvapil, Myslík 150,  739 41  Palkovice, tel. 721 227 917, liborkvapil@seznam.cz 
Chovný pes, pokud bude RTG DKK a DLK do 2/2, 66,5/63 cm – typická hlava dle standardu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď spáditější, břicho dle standardu. Korektní 
postoj a úhlení hrudních i pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 3 cm. Srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu, maska průměrná, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku plně vyvinutá. Kondice výstavní až pracovní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu žádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, pohyb, typická silueta 
Doplňující poznámky: Krytí fen střední výšky 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů  (kokos, koště, ytong) 
 
 

HHOOLLAANNDDSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  ––  jjeenn  PPTT  
 
fena Czylwiks CEZA -  02.07.2009, CMKU/HHK/263/-09/09, S51522/2009 
Povahový test: 1 – 6  - 19 – 5/7 – 14 – 9 – 9 – 10 = 80 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=especial&gAct=detail&ID=35578

