
Popisná přehlídka a povahový test Přerov, 07.09.2014 
 

 
 
Rozhodčí exteriéru: Ing. Ivana Němečková (BOM),  Hana Pisarčíková (AUO+BOG+BOT) 
Vedoucí komise PT: Ing. 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, koště, ytong) 

  

  

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
fena BIANCA Labakan Slovakia – nar. 16.11.2012, SPKP 74 
o: Silver Dream Aussie's Land Rover 
m: Chessie Labakan Slovakia 
chov. MVDr. Zelenayová Eva 
maj. Sedlmajerová Pavla, 696 49 Žádovice 67, tel. 736467413, e-mail: sedlmajerova.p.@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 50 
cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, těžší, správného 
tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko modré, hnědé skvrny, levé oko hnědé, 
modré skvrny, chrup úplný, skus nůžkový, 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 měkčí, 
střední délky, barva dle standardu, malé dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky  
plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, 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, nervózní, nedůvěřivá. Slabá reakce na střelbu. 
Poznámka: feně může být přiznána chovnost po splnění výše uvedeného a po zapsání do české plemenné 
knihy. 
Povahový test: 5 – 8 – 19 – 5 – 7 – 12 – 10 – 10 – 10 = 86 bodů. 

  

 
fena CIKORKA Valkar – nar. 2.7.2011, CMKU/ZReg/AUO/1080/11 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg., OCD nepostižena (MVDr. Čáp, 4.2.2014), DOV prostá (MVDr. Gbelec - 15.8.2011) 
30.10.2012, MVDr. Raušer Ph.D. - 16.10.2013), DNA HSF4 clear (na základě DNA testů obou rodičů), 
LA2, HWT, OB-Z 
o: Dillinger 
m: Auxarcs Fair Wind 
chov. MVDr. Valterová Miroslava 
maj. Jirásková Alice, Doležalova 4, 616 00 Brno, tel. 777952402, e-mail: ajiraskova@centrum.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, jemnější, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, správného 
tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník prostorný, mělčí, 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 - lehce vytáčená tlapka, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a 
délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, 
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bianca%20labakan&gAct=detail&ID=42591
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cikorka%20valkar&gAct=detail&ID=34726
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pracovní, celkový vzhled střední velikosti, jemnější kostry, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů/A. 

  

 
pes COWBOY Valkar – nar. 2.7.2011, CMKU/ZReg/AUO/1076/11 
DOV prostý (MVDr. Gbelec, 15.8.2011), DNA HSF4 clear (na základě DNA testů obou rodičů),  
LA1, HTM1 
o: Dillinger 
m: Auxarcs Fair Wind 
chov. MVDr. Valterová Miroslava 
maj. Hrdinová Zuzana, 28. října 1876, 738 01 Frýdek - Místek, tel. 603354237, e-mail: hrdinova.z@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, 
hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný – chybí P1 vlevo (úraz), skus těsný nůžkový, krk 
níže nasazený, hrudník mělký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin lehce sudovitý, volné lokty, lopatky správné délky, 
končetina silná, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, 
rovnoběžná, dlouhá, úhlení zadních končetin – delší stehenní kost, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, 
srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba 
plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled střední velikosti a 
kostry, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 8 – 15 – 9 – 10 – 9 = 96 bodů./A 

  

 
fena CRISTA SMEE Gitaron – nar. 1.3.2013, CMKU/AUO/1561/13 
HD A, ED 0/0, OCD nepostižena, SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 3.3.2014), DOV prostá (MVDr. Trnková - 17.4.2013, 
MVDr. Beránek - 17.5.2014), DNA HSF4 clear, DNA CEA clear (na základě DNA testů obou rodičů),  
CAJC, BOJ, BOB, BIS Red-Merle 
o: Gate Crasher At Musimaciay 
m: Gaieties Gitie Puella Fera 
chov. Dušánková Lenka 
maj. Dušánková Lenka & Bergová Jana, 751 04 Rokytnice 37, tel. 775965665, e-mail: gitaron@volny.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 50,5 cm, hlava typická, 
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko kuloatější, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělký, 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 přirozeně zkrácený - kupírovaný, srst střední textury 
a délky, barva dle standardu, malé dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně 
pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, 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. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů/A. 

  

 
fena MUFFIN AU CHOCOLAT Great Lady – nar. 30.3.2013, CMKU/AUO/1647/13 
o: Vinelake‘s Dreamfinder 
m: Gemmel's True Balance 
chov. Hanzlová Lenka 
maj. Šugárová - Ševčíková Petra, 742 59 Skotnice 181, tel. 721765072, e-mail: t.p.s.sevcikovi@email.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, 
výška 50,5 cm, hlava typická, ustupující čelo, ucho široko nasazené, obě uši klopené u hlavy, oko mandlové, 
správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
hřbet rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních 
končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních 
končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, měkčí srst v línání, střední délky, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, 
plynulá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a 
kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 9 – 10 – 18 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 2 = 39 bodů. 
Poznámka: cviky č. 4 – 7 anulovány, psovod měl u sebe v jejich průběhu aport. 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cikorka%20valkar&gAct=detail&ID=34730
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=crista%20smee&gAct=detail&ID=38366
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=muffin%20&gAct=detail&ID=39259


 3 

  

 
fena NICE BLUEBERRY Great Lady – nar. 17.4.2013, CMKU/AUO/1653/13 
výborná 
o: Best For Great Lady Bohemia Acro 
m: Golden Heart Great Lady 
chov. Hanzlová Lenka 
maj. Kabešová Michaela, Hojerova 1468, 664 34 Kuřim, tel. 777837378, e-mail: kabesovam@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK a DLK V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, 
hlava typická, delší čenichová partie, náznak římského nosu, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru, větší, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko hnědé, modrá skvrna, levé oko 
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, obě tlapky lehce vytáčené, úhlení předních končetin korektní, 
pánevní končetiny: obě tlapky lehce vytáčené, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 
korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst měkká, střední délky, barva dle standardu, malé dilute 
skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, vzadu lehce rozbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 
Přednosti: dlouhý krok 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 8 – 10 – 9 = 97 bodů/A. 

  

 
pes SHR RAFAEL – nar. 24.3.2012, CMKU/PReg/AUO/219/13/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg., OCD nepostižen (MVDr. Jiří Vomáčka, 29.1.2014), DOV prostý (Dr. Uta Schmidt, 
9.5.2012), DNA HSF4 clear (AHT - 1.5.2013), DNA DM Carrier (OFA 19.4.2014), luxace patelly - není postižen 
(29.1.2014, MVDr. Štolcová) 
LA1, DwD1, MD1, MD2, HTM1, F1 
o: Slash V Cicero 
m: SHR Tuff Cowgirl 
chov. Elke Ritter, D 
maj. Procházková Markéta, Novoveská 82, 400 03 Ústí nad Labem, tel. 775385502, e-mail: 
prochazkovamarketa@me.com 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 56 cm, hlava typická, delší 
čelní partie, čenich by mohl být užší, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník mělčí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, měkčí záprstí, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, tlapka pánevních končetin lehce vytáčená, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas přirozeně krátký (1/3) - nekupírovaný, bez zálomku, srst 
střední textury a délky, v línání, otevřenější a 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, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, dobře 
nasvalený, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na 
střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů/A. 
Pozn. aktivní reakce na střelbu. 
 
 

GROENENDAEL 
 
 
fena CATHARINE ULKAINE Callistopeia – 24.03.2012, CMKU/BOG/5858/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 22.11.2013), SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 22.11.2013) 
ZOP, ZVOP, HWT, IHT 1, IHT 2      
Ch. ČR, Ch. SK, Jch. ČR, Jch. SK 
o: KAJ Donum Cordis 
m: ULKAINE UNIQUE z Kovárny 
chovatel: Přikrylová Dana 
majitel: Přikrylová Dana, Jarní 8, Brno, 614 00, tel.: 603229174, e-mail: callistopeia@seznam.cz 
Chovná fena - 58/61 cm, typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, nevýrazný stop, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
sytě pigmentované - tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk kratší, hrudník mělčí s předhrudím dle 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nice%20blueberry&gAct=detail&ID=39213
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=shr%20raf&gAct=detail&ID=41010
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=catharine%20ulkaine&gAct=detail&ID=35882


 4 

standardu, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra za pohybu mírně klenutá, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, úhlení 
korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, osac správně nasazen i nesen, ve statice občas lehce 
vtahován, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, lehce prolínání hnědé barvy, malý bílý znak 
na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: pigmentace 
Povahový test: 10 - 9 - 20 - 5 - 9 - 14 - 9 - 10 - 10 = 96 
 
 
pes FAWKES BLACK z JBonda – 26.12.2012, CMKU/BOG/6268/12 
HD A, ED 0 (MVDr. Ekr, 11.1.2014), SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 11.1.2014) 
ZVOP      
CAJC, CAC, r. CACIB, BOJ, BOB, JCh. ČR, Jch. SK 
o: A'GARRY JAMES z Jbonda 
m: ORCHIDEA BLACK z Kovárny 
chovatel: Tihelková Monika 
majitel: Machat Libor, Koněšín 40, Koněšín, 675 01, tel.: 724701991, e-mail: machat.libor@atlas.cz 
Chovný pes - 64/63 cm, hlava typická dle standardu, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, 
skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra rovná - korektní, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší a rozbíhavý, za 
pohybu volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a 
nesen, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní - ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně 
vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní - elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: ucho 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A (kokos, koště, ytong) 
 
 
fena FORKS BLACK z JBonda – 26.12.2012, CMKU/BOG/6273/12 
HD A, ED 0 (MVDr. Ekr, 11.1.2014), DOV prostý (MVDr. Trnková, 15.8.2014), SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 
11.1.2014) 
ZVOP      
Jch. SK 
o: A'GARRY JAMES z Jbonda 
m: ORCHIDEA BLACK z Kovárny 
chovatel: Tihelková Monika 
majitel: Tihelková Monika, Kostelík 113, Pohořelice, 763 61, tel.: 733253938, e-mail: zJBonda@seznam.cz 
Chovná fena - 57/58 cm, hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, delší stop, ucho vysoko nasazené 
i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná 
a rovná, bedra rovná - korektní, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, lehce kříží tlapky vzadu, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní - 
elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 9 - 12 - 10 - 8 - 8 = 92 bodů, utlumený projev 
 
 

MALINOIS 
 
 
pes ARTIFEX Regina Canina – 31.01.2011, CMKU/BOM/5139/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 12.6.2012), SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 12.6.2012) 
ZM, ZVV1, BH, SPr1, FPr1, IPO1      
o: JATAGAN de Alphaville Bohemia 
m: VEDETTA Alphaville Bohemia 
chovatel: Sámuková Regina 
majitel: Broskevičová Martina, Pitrovecká 838, Horní Těrlicko, 735 42, tel.: 603590359, e-mail: 
mabros@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=fawkes&gAct=detail&ID=36873
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fawkes&gAct=detail&ID=37272
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=artifex%20regina&gAct=detail&ID=30978
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Chovný pes – 68/69 cm, těžká hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, 
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované – tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné 
lokty za pohybu, úhlení strmé, postoj pánevních končetin široký, úhlení korektní, ocas vysoko nasazen, 
v pohybu vysoko nesen, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž 
zvýrazněna více, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní - elegantní, povaha temperamentní, nervózní, bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí fen ideální výšky 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5 – 5 – 15 – 10 – 8 – 9 = 88 b. 
 
 
pes BARNEY Fer-Bas Bohemia – 29.05.2011, CMKU/BOM/5398/11 
HD B (A/B) - MVDr. Jiří Jahoda - 14.01.2013, SA 0 neg. - MVDr. Jiří Jahoda - 14.01.2013 
Mondioring 1, BH      
o: ART Kajexa 
m: CINDY Marko Gero 
chovatel: Mgr. Baselová Tereza 
majitel: Dadák Zdeněk, Nádražní 15, Šternberk, 785 01, tel.: 776396196, e-mail: z.dadak@centrum.cz 
Chovný pes, 65/67 cm - Těžká hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá 
dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, strmější úhlení, postoj 
pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1cm, srst správné délky, 
fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně, velký bílý znak na hrudi, maska průměrná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, typ standarní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b. Vyrovnaný pes 
 
 
fena BASTET Graf Czech – 14.12.2012, CMKU/BOM/6340/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr – 31.08.2014) 
VN 1 
o: GRYSON Mi-Ji 
m: BESI Boliviat 
chovatel: MVDr. Smějová Veronika 
majitel: Mgr. Lettrichová Jana, Lebedov 108, Zdounky, 768 02, tel.: 608545606, e-mail:  
Chovná fena, 57/61 cm - Typická hlava, širší čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, špičaté, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, méně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, korektní 
úhlení, ocas vysoko nasazen, kratší o 5 cm, srst s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón - sytě 
žlutá, charbonáž zvýrazněná středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná 
a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, se slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98 b. 
 
 
fena BERI Kobwitler – 28.06.2013, CMKU/BOM/6590/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil, 20.7.2014) 
o: FIGHT des Mauvais 
m: CRAZY CHIMMERA Malanzvers 
chovatel: Franková Miroslava 
majitel: Brhelová Zdeňka + Šestáková Petra, Olbramovice 7, Olbramovice, 671 76, tel.: 602418595, e-mail: 
zdenka.brhelova@seznam.cz 
Chovná fena od 28.12.2014, 58/60 cm - Typická hlava, nevýrazný stop - tvořen pouze nadočnicemi, ucho 
vysoko nasazené i nesené, velké, širší u základny, oko lehce mandlové, příliš šikmo uloženo, tmavé, chrup 
úplný, skus nůžkový, korektní krk, 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 hrudních 
končetin korektní, strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky, srst kratší, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón - zlaté, charbonáž zvýrazněná 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=barney%20fer&gAct=detail&ID=33985
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bastet%20graf&gAct=detail&ID=37727
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=beri%20kob&gAct=detail&ID=39016
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méně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standarní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, se 
slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/9 - 14 - 9 - 10 - 10 = 96 b. 
 
 
fena BLAKE Graf Czech – 14.12.2012, CMKU/BOM/6341/12 
o: GRYSON Mi-Ji 
m: BESI Boliviat 
chovatel: MVDr. Smějová Veronika 
majitel: Mgr. Lettrichová Jana, Lebedov 108, Zdounky, 768 02, tel.: 608545606, e-mail: x 
Chovná fena, 55/62 cm - Typická hlava, ucho vysoko nasazené, široko nesené, velké a špičaté, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, méně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj 
pánevních končetin korektní, přeúhlené, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2cm, srst kratší, méně 
vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na 
hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
temperamentní, bez reakce na střelbu. 
Pozn.: krytí psem střední výšky 
Povahový test: 10 - 8 - 20 - 5/10 - 14- 10 - 9 - 6 = 92 b. 
 
 
fena CRAZY Red Vixen – 06.01.2012, CMKU/BOM/5676/12 
HD A, ED 0 (MVDr. Ekr, 12.2.2013),  SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 12.2.2013) 
BH, IPO 3      
o: UDET de Alphaville Bohemia 
m: BORA od Policie ČR 
chovatel: Ing. Ramaekersová Jiřina 
majitel: Konečný Marek, U stadionu 951, Kuřim, 664 34, tel.: 0, e-mail: konecny.bob@seznam.cz 
Chovná fena, 60/67 cm - Typická hlava, delší čenichová partie, ucho vysoko nasazené i nesené, širší u 
základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, 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 hrudních končetin široký, volné lokty, strmější úhlení, 
postoj pánevních končetin čiroký, úhlení korektní, ocas správně nasazen, v pohybu vysoko nesen, správné 
délky, srst správné délky, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně, maska úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standarní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, se slabou 
reakcí na střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 18 - 5/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 b. 
 
 
fena DREAM Red Vixen – 04.03.2012, CMKU/BOM/5803/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 3.11.2013) 
o: JAGUAR de Alphaville Bohemia 
m: AKILLI Red Vixen 
chovatel: Ing. Ramaekersová Jiřina 
majitel: Burešová Petra, Bílovice 84, Kostelec na Hané, 798 41, tel.: 724573355, e-mail: 
buresovapeta@seznam.cz 
Chovná fena, 57/60 cm - Typická hlava, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 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, volné lokty, strmější úhlení, postoj a úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska téměř úplná, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, typ standarní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, se slabou 
reakcí na střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 9 = 97 b. 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=blake%20graf&gAct=detail&ID=37728
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=crazy%20red&gAct=detail&ID=35484
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dream%20red&gAct=detail&ID=35772
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fena ERMA de Alpahville Bohemia – 18.06.2012, CMKU/BOM/6030/12 
HD B, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 6.7.2013),  SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 6.7.2013) 
o: KONDOR de Alphaville Bohemia 
m: RA de Alphaville Bohemia 
chovatel: Pospíchalová Jitka 
majitel: Pohl Matouš, Bastlova 27, Ostrava - Jih, 700 30, tel.: 604723716, e-mail: x 
Chovná fena, 58/63 cm - Těžká hlava, nevýrazný stoip tvořený pouze nadočnicemi, ucho vysoko nasazené, 
široko nesené, dlouhé, špičaté, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem a 
pronesená za pohybu, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, volné lokty, strmější úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas nízko 
nasazen, vysoko nesen, správné délky, srst kratší, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón - oranž, 
charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná 
a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/7 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 b 
 
 
fena CHERON z Heberu – 14.09.2012, CMKU/BOM/6153/12 
HD B, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 8.2.2014) 
ZVV2, IPO1      
o: IR ze Svobodného dvora 
m: AFFRA Bohemia Atevy 
chovatel: Štolc Josef 
majitel: Šnoflák Radim, Lidická 82, Šumperk, 787 01, tel.: 737937798, e-mail: snoflakr@centrum.cz 
Chovná fena, 58/61 cm - Typická hlava, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, širší u 
základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký a prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, lehce pronesená za pohybu, bedra 
rovná, korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, volné lokty, strmější 
úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, sevřené hlezno, korektní úhlení, ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky, srst kratší, méně vyvinutá podsada, nevýrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná středně, maska 
průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha temperamentní, nervózní se 
slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 9 - 8 - 18 - 5/9 - 15 - 9 - 5 - 9 = 87/ A (kokos, koště, ytong), O2P, 2P 
 
 
pes LAHVÁČ Sa-Kra Beskydy – 08.10.2011, CMKU/BOM/5575/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 1.9.2013) 
ZMT, ZVV1      
o: UDET de Alphaville Bohemia 
m: CAJA PERLE de Tourbiére 
chovatel: Bauerová Alexandra 
majitel: Seiter Karel, Na Kopečku 9, Znojmo, 669 02, tel.: 605441090, e-mail: seiter.k@seznam.cz 
Chovný pes, 64/67 cm - Těžká hlava, široké čelo, nevýrazný stop tvořený pouze nadočnicemi, volné pysky, 
ucho vysoko nasazené i nesené, velké, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, kratší krk, hrudník prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, volné lokty, vytáčená tlapka, korektní úhlení, postoj pánevních končetin korektní, strmější 
úhlení, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst uzavřená, fauve výrazný teplý tón - mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více, velký bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, ztráta na pyskách, 
pohybová mechanika lehká a pružná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně 
vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 98 b. 
 
 
fena LUCKY Extra Temperament – 29.10.2011, CMKU/BOM/5624/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Novák, 12.8.2014) 
o: YACKSON de Villalazan 
m: WOPPY v. d. Simmeringer Haide 
chovatel: Konečná Monika 
majitel: Kozubková Kateřina, Lidická 1090/31a, Havířov - Šumbark, 736 01, tel.: 731414526,  
e-mail: katrinka1211@email.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=erma%20de%20al&gAct=detail&ID=36413
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cheron&gAct=detail&ID=36792
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=lahv%C3%A1%C4%8D%20&gAct=detail&ID=34628
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=lucky%20extra&gAct=detail&ID=35153
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Chovná fena, 62/67 cm - Těžká hlava, delší čenichová partie, dlouhý stop, ucho vysoko nasazené, široko 
nesené, velké a špičaté, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník mělký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, 
volné lokty za pohybu, strmé úhlení, postoj a úhení pánevních končetin korektní, ocas vysoko nasazen, 
správně nesen, správné délky, srst kratší, méně vyvinutá podsada, výrazný teplý tón - sytě žlutá, charbonáž 
zvýrazněná středně, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, klidná, se slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 9 - 10 = 98 b. / A (kokos, ytong, koště) 
 
 
pes MAXI van de Boarebreker – 05.08.2013, CMKU/BOM/7258/-14/13 
HD A, ED 0/0  
o: IDEFIX van de Duvetorre 
m: HERA van de Utadreef 
chovatel: Beschuyt Steve 
majitel: Pallot Jarmila, Lelekovice 332, Lelekovice, 664 31, tel.: 0, e-mail: J.Pallot@email.cz 
Chovný pes (od 5.2.2015), 63/67 cm - Typická hlava, dlouhý stop, příliš vyplněné líce, ucho široko nasazené, 
vysoko nesené, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník 
mělký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmé 
úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, 
tvoří háček, správné délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón - mahagon, charbonáž zvýrazněná 
více, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a 
prostorná, typ standarní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 2 - 7 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 89 b. 
 
 
fena MŮRA Sa-Kra Beskydy – 28.08.2012, CMKU/BOM/6144/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 22.9.2013), SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 22.9.2013) 
o: JAGUAR de Alphaville Bohemia 
m: JAKSITAKSI Sa-Kra Beskydy 
chovatel: Bauerová Alexandra 
majitel: Karafiátová Zuzana, Na Dolanech 91/5, Havířov - Životice, 736 01, tel.: 776604694,  
e-mail: slunecni.vitr@seznam.cz 
Chovná fena, 57/58 cm - Typická hlava, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru i velikosti, oko 
lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmé úhlení, postoj pánevních končetin 
široký, korektní úhlení, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 13 - 10 - 9 - 10 = 97 bodů 
 
 

TERVUEREN 
 
 
fena GAIKA Elmar Slovakia – 12.06.2011, CMKU/BOT/5730/-12/11 
HD B, ED 0/0 
Vítěz třídy 
o: PROT Deabei 
m: KARLA z Polytanu 
chovatel: Pavlovič Juraj 
majitel: Sehnalík Daniel, Jana Maluchy 199/43, Ostrava - Dubina, 700 30, tel.: 737049205 
Chovná fena, 60/64 cm - Typická hlava, mírně širší čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, 
hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie měkčí, rovná, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, 
strmější úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně nasazen, stáčen špičkou 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=maxi%20van%20de&gAct=detail&ID=42446
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=m%C5%AFra%20sa&gAct=detail&ID=36770
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=gaika%20elmar&gAct=detail&ID=34214
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vpravo, delší o 1cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná 
středně, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, krátká 
vpředu, typ standarní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 4 - 8 - 17 - 3/4 - 12 - 9 - 10 - 10 = 77 b. / A (kokos, ytong a koště). Celkově nervozní. 
  
 
fena Isengard's DRUM – 22.04.2012, CMKU/BOT/6244/-12/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 30.5.2013) 
CAJC, CAC, CACIB 
o: BESOS de d'Artamas 
m: Isengard's TALIESIN 
chovatel: Lorra Acord Miller 
majitel: Abrahámová Hana + Štýbrová Beata, Jamolice 25, Jamolice, 672 01, tel.: 739205791,  
e-mail: abrahamova.hana@seznam.cz 
Chovná fena, 55,5/57 cm - Typická hlava, nevýrazný stop, špičatější čenich, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 
korektní krk, hrudník hluboký se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty 
za pohybu, korektní úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší 
o 1cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná více - 
po celém těle, maska základní, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, akcent vpředu, typ 
standarní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: ucho, kompaktnost 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky, chovná od 22.10.2014 
Povahový test: 5 - 9 - 20 - 5/5 - 14 - 9 - 10 - 10 = 87 b. 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=drum&gAct=detail&ID=37238

