
Popisná přehlídka a povahový test Kralupy nad Vltavou, 17.10.2015 
 

 
Rozhodčí exteriéru: Eva Hájková (AUO+BOL+BOG+BOT), Ing. Jana Karhanová (BOM) 
Vedoucí komise PT: Ing. Iva Baráková, Tereza Horová 
Figurant: Tomáš Dulovec 
 
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, stavební kolečko 
    6. setkání s cizí osobou (max. 10) 
    7. přivolání do skupiny osob (max. 10) 
    8. vlohy pro aportování (max. 10) 
    Nepovinné cviky: 
    1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu 
        b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
    2. netradiční aport (koště, kokos, stojánek, ytong) 

 

 

 

 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 

 
pes ANDY BROWN BEAR Berlinetta – nar. 4.5.2012, CMKU/AUO/1360/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (18.3.2014 MVDr.Lukáš Duchek), DOV prostý (13.10.2015 MVDr.Pavel Hron, 19.6.2012 
MVDr.Pavla Trnková), DNA: MDR1 přenašeč (9.9.2015 Genomia), CMR1 Normal/Normal (14.9.2015 
Genomia); HSF4 čistý, CEA/CH Normal/Normal, prcdPRA Normal/Normal (vše na základě testů rodičů) 
dobrý 
LA1, OB-Z 
o: Cedar Hill's BLACK PEARL FLY 2 ME, HD A1 
m: BERLINETTA Ivelbero's Darling, HD A 
chov. Šuterová Martina 
maj. Vondra Jakub, Sokolovská 145/66, 186 00 Praha 8 - Karlín, tel. 736 623 028, e-mail: 
jakub.vondra.1@gmail.com 
CHOVNÝ PES, výška 54 cm, hlava typická, kratší čenichová partie – nepoměr délky čenichu a čenichové 
partie, náznak římského nosu, mírně ustupující čelo, příliš vyplněné líce, ucho široko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krátký krk, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin – lehce vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina silná, lehce vytáčená tlapka, 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, barva dle standardu, prolínání dvou odstínů na hlavě, pigmentace odpovídá barvě 
srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, 
sbíhavá, vysoký akcent vpředu, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, méně 
elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 9 = 98 bodů/O4. 
 
 
pes ARGONATH Havlovický čert – nar. 24.3.2014, CMKU/AUO/1997/14 
DOV prostý (21.05.2015 MVDr.Jiří Beránek, 9.5.2014 MVDr.Barbara Lenská), DNA MDR1 Normal/Normal 
(8.10.2015 Genomia) DNA HSF4 přenašeč (15.10.2015 Genomia) 
velmi dobrý 4, velmi nadějný 1 
o: AMAZING BLUE TWISTER Near Cannabiaca, HD A2 
m: FUTURE FOR YOU Great Lady, HD A 
chov. Odvody Jan 
maj. Hojdová Jana, Ing., Střelice 59, 333 01 Stod, tel. 724 737 124, e-mail: jhojdova@centrum.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=andy%20br&gAct=detail&ID=36895
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=argonath&gAct=detail&ID=41614
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CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 51 cm, 
hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho široko nasazené, korektně nesené, velké, správného tvaru, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, strmější lopatky, 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, prolínání 
dvou odstínů po celém těle vč. hlavy, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně 
pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, vpředu vázaná, lokty v pohybu volné – 
mírně, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled 
vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez 
reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 1 = 90 bodů. 
 
 
pes BAROLO DRY RED z Brzáneckých vinohradů – nar. 15.5.2013, CMKU/AUO/1686/13 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižen (21.8.2014 MVDr.Jaromír Ekr), DOV prostý (29.9.2015, 4.7.2013 
MVDr.Jiří Beránek),  
výborný 1, Vítěz třídy 
ZZO1, OB-Z, BH, HWT-TS, AD, ZZO, ZPU1, F1, ZOP, ZVOP 
o: Old Kauri Tree JUST MY BOY, HD A 
m: DOUBLE QUICK WICKY Svěží vítr, HD A 
chov. Jindráková Radka 
maj. Kučerová Barbora, Lipoltice 106, 533 64, tel. 739 121 541, e-mail: kucerka32@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného 
tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové s modrou skvrnou, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, 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, strmá záprstí, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin širší, obě 
tlapky lehce vytáčené, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin strmější, 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, plynulá, vzadu lehce vázaná, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a 
kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů. 
 
 
pes ELIXIR Cofi Capito – nar. 31.5.2014, CMKU/AUO/2099/14 
HD A (0/0), ED 0/0 (21.9.2015 MVDr.Milan Decker), DOV prostý (7.9.2015, 18.7.2014 MVDr.Jiří Beránek),  
CAJC, BOJ 
o: Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK, HD A 
m: COFEE Amazonka, HD A 
chov. Prokešová Jana, Ing. 
maj. Bomerová Petra, Bc., Dukelská 435, 538 51 Chrast, tel. 608 924 637, e-mail: petrabomerova@gmail.com 

* NECHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, slabá spodní čelist, ucho široko 

nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup neúplný, chybí P1 vpravo dole, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet 
pevný, rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin sbíhavý, volné lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, obě 
tlapky lehce vytáčené, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas kupírovaný, srst střední délky, měkčí, otevřenější, 
barva: bílé znaky na těle - na levé straně hrudníku 2 cm nad úroveň lokte, 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, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce 
na střelbu. 
Doplňující poznámky: diskvalifikující vada – přesah bílé barvy 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů. 
 

* Chovatelská skupina obdržela dne 20.10.2015 odvolání Bc.Petry Bomerové proti rozhodnutí komise na 

popisné přehlídce dne 17.10.2015 v Kralupech n. Vlt. týkající se psa Elixir Cofi Capito, č.záp. 
CMKU/AUO/2099/14. Chs jednohlasně vyhověla odvolání z důvodu nejednoznačného znění standardu č. 342. 
Pes bude CHOVNÝ od 1.12.2015 (po dosažení věku 18 měsíců) 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=barolo&gAct=detail&ID=39292
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=elixir&gAct=detail&ID=41546
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pes JUMBO JET Svěží vítr – nar. 20.10.2011, CMKU/AUO/1154/11 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižen (3.8.2015 MVDr.Jiří Vomáčka), DOV prostý (15.10.2015 MVDr.Pavel 
Hron), DNA CEA/CH přenašeč (test z neakreditované laboratoře ČMKU) 
CAC 
o: EROS of Crystal Lake, HD A 
m: AND INDIAN GIRL Svěží vítr, HD A 
chov. Šarochová Ivana 
maj. Šablij Ludmila & spolumaj. Šablij Darina, Nováková 972, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 604 116 239, e-mail:  
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, hlava typická, širší, mírně ustupující čelo, delší čelní partie – nepoměr délky 
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, 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 – 
kratší stehenní kost, ocas kupírovaný, srst střední délky, měkčí, na bedrech otevřená, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, 
vyvážená, sbíhavá, vzadu krátká, volné lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva, pigment 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 7 = 97 bodů/A. 
 
 
fena AIBILEEN Green May-T – nar. 27.12.2013, CMKU/AUO/1896/13 
DOV prostá (7.2.2014 MVDr.Petr Gbelec), 
Res.CAC 
o: ANGEL IN BLUE Perla Mahagon, HD A 
m: AMELIE Colors of the Wind, HD A 
chov. Kratochvílová Hana, Ing. 
maj. Kratochvílová Kristýna, Chrášťovice 37, 386 01 Strakonice, tel. 733 584 972, e-mail: krilka@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK a DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 54 
cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko hnědé, levé oko modré, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce převaluje 
hřbet, 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 – silně 
vytáčené obě tlapky, 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, vyvážená, 
sbíhavá, pádlující lokty v pohybu, obě tlapky zadních končetin za pohybu vytáčené, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, 
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů. 
 
 
fena ANURSEE MY JOY Dvůr u potoka – nar. 12.4.2014, CMKU/AUO/2023/14 
DOV prostá (3.6.2014 MVDr.Pavla Trnková), DNA MDR1 a DM přenašeč (test z neakreditované laboratoře 
ČMKU) 
o: CARSON Medvědí tlapa, HD A 
m: ALLEGRA Vlčí dráp, HD A 
chov. Němec Jiří, Ing. 
maj. Suchomel Ondřej, Dářská 374/64, 198 00 Praha 9 – Kyje, tel. 606 081 787, e-mail: o.suchomel@gmail.cz 
posouzení odloženo - nezměřena 
 
 
fena FIONN Medvědí tlapa – nar. 6.5.2013, CMKU/AUO/1695/13 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižena, SA 0 neg. (31.7.2014 MVDr.Jiří Vomáčka), PL 0/0 (31.7.2014 
MVDr.Eva Štolcová), DOV prostá (10.9.2015, 28.8.2014, 12.6.2013 MVDr.Jiří Beránek), DNA: MDR1 
Normal/Normal (10.5.2013 Genomia), CMR1 Normal/Normal (5.12.2013 Genomia), HSF4 čistá, CEA/CH 
Normal/Normal, prcdPRA Normal/Normal (na základě DNA testů předků) 
JCh. (Bulharsko, Gruzie, Moldava, Kostarika, Ázerbájdžán, Kavkaz, Filipíny, Kypr, San Marino, Makedonie, 
Černá Hora, Balkán, Středomoří), GrandJCh. Makedonie 
AD, ZZO 
o: Legacy's REMINGTON STEELE, HD OFA Good 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=jumbo%20j&gAct=detail&ID=35385
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aibile&gAct=detail&ID=41063
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=anursee&gAct=detail&ID=42846
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fionn&gAct=detail&ID=38888
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m: Thornapple KISSABLE TEMPTATION, HD A 
chov. Janulcová Ivana 
maj. Janulcová Ivana, Strážky 60, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 775 695 803, e-mail: iva.dagulka@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho široko 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 rovný, silný a vodorovný, v pohybu převaluje hřbet, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, strmá záprstí, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, 
srst střední délky, měkká, zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní 
houba plně pigmentované, pohybová mechanika plynulá, volné lokty v pohybu, příliš sbíhavá vepředu, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled střední velikosti a kostry, těžkopádnější, delšího 
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: předhrudí 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 
 
 
fena HYRRA Medvědí tlapa – nar.20.4.2014, CMKU/AUO/2049/14 
HD A (0/0), ED 0/0 (21.5.2015 MVDr.Jiří Vomáčka), DOV prostá (29.5.2014 MVDr.Jiří Beránek), DNA: MDR1 
Normal/Mutant, CMR1 Normal/Normal (na základě DNA testů rodičů), HSF4 čistá, CEA/CH Normal/Normal, 
prcdPRA Normal/Normal (na základě DNA testů předků) 
velmi dobrá 2 
o: Legacy's REMINGTON STEELE, HD OFA Good 
m: Silver Dream AUSSIE'S JEANS BLUE, HD A 
chov. Janulcová Ivana 
maj. Lanková Pavlína, Ing., Petrovická 155, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 732 939 174, e-mail: 
pavlina.lankova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 56,5 cm, hlava typická, 
hrubší, mírně ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, obě klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, 
oko mandlové, zapadlé, obě oči hnědé, chrup neúplný, chybí P3 oboustranně nahoře, 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 strmější, správné délky, končetina silná, strmá záprstí, 
otevřená tlapka, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, 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 sbíhavá, vázaná vepředu i vzadu, vpředu vysoký akcent, pohlavní výraz vyjádřen 
nesprávně, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, hrubší, delšího rámce, povaha živá, 
pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 7 – 20 – 5 – 8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů/A. 
 
 
fena WISH UPON A STAR del Whymper delle G.Jorasses – nar.14.2.2013, CMKU/AUO/2026/-14/13 (LOI 
14/122306) 
DNA MDR1 pozitivní (-/-) (test z neakreditované laboratoře ČMKU) 
dobrá, velmi nadějná 2 
o: QUICK SILVER RIDER del Whymper delle G. Jorasses, HD ? 
m: Hightide GJ NO TURN ON RED, HD OFA Good 
chov. Lovati Gabriella, Itálie 
maj. Philippová Jana, Velký Luh 102, 351 34 Skalná, tel. 774 267 650, e-mail:  
NECHOVNÁ FENA, výška 45 cm, hlava typická, silně ustupující čelo, ucho široko nasazené, korektně nesené, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, užší, šikmo uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný, chybí 
P2 vpravo dole, skus těsný nůžkový, krátký krk, hrudník příliš široký, přesahuje úroveň lokte, hřbet rovný, silný 
a vodorovný, v pohybu lehce převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
příliš sbíhavý, vybočené lokty, přední končetiny krátké, obě tlapky vytáčené, úhlení předních končetin korektní, 
postoj pánevních končetin korektní, paspárek na pánevní pravé končetině neodstraněn, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější – kratší stehenní kost, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, 
srst střední délky, měkčí, otevřená, barva celkově světlá, působí dilute odstínem, pigmentace odpovídá barvě 
srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika vzadu vázaná, vpředu těžká, 
vybočené lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled střední kostry, 
těžkopádná, výška neodpovídá celkové konstituci, dlouhého rámce, povaha vyrovnaná, mírně flegmatická. 
Slabá reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: celkově neodpovídá typu plemene 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů. 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=hyrra&gAct=detail&ID=41928
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=wish%20u&gAct=detail&ID=42595
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pes AGAVERO Cofi Capito – nar. 17.3.2013, CMKU/AUO/1575/13/14 
o: Prosto Chudo KORAL FALLCAT 
m: COFEE Amazonka 
chov. Prokešová Jana, Ing. 
maj. Bomerová Petra, Bc., Dukelská 435, 538 51 Chrast, tel. 608 924 637, e-mail: petrabomerova@gmail.com 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 98 bodů. 
 
 
pes ARWIN Medvědí tlapa – nar. 15.1.2011, CMKU/AUO/896/11/13 
o: Silver Dream AUSSIE'S KRAZY KRIZZY 
m: Thornapple PREMONITION 
chov. Janulcová Ivana 
maj. Halíř Václav, Nový Žďár 49, 352 01 Aš, tel. 732 474 902, e-mail: odhaliru@email.cz 
Povahový test: 7 – 7 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů. 
 
 
pes VAN MORRISON del Whymper delle G.Jorasses – nar. 7.5.2013, CMKU/AUO/2025/-14/13/15 (ROI 
13/88683) 
o: CopperRidge's ONE TIME OFFER 
m: JELLYBEAN del Whymper delle G.Jorasses 
chov. Lovati Gabriella, Itálie 
maj. Halíř Václav & Lovati Gabriella, Nový Žďár 49, 352 01 Aš, tel. 732 474 902, e-mail: odhaliru@email.cz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 7 – 2 = 89 bodů. 
 
 
fena AMELIE Colors of the Wind – nar. 1.2.2011, CMKU/AUO/952/11/13 
o: A EXPERT New Acro 
m: CONCA D'ORO Svěží vítr 
chov. Křížová Hana 
maj. Kratochvílová Hana, Ing., Chrášťovice 37, 386 01 Strakonice, tel. 605 709 916, e-mail: 
kratochvilovah@seznam.cz 
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů/A. 
 
 
fena BACCARA NERA od Halířů – nar. 28.5.2014, CMKU/AUO/2266/14 
o: Magic Fireball's FRIEND FOR LIFE 
m: Saussurea TRUE LOVE 
chov. Halíř Václav 
maj. Hesová Nikola, Dis. Bc., Modenská 20, 360 07 Karlovy Vary, tel. 774 521 044, e-mail: 
nikola.hesova@gmail.com 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 9 – 15 – 10 – 9 – 10 = 96 bodů/A. 
 
 
fena CITADELLE Cofi Capito – nar. 17.3.2014, CMKU/AUO/1992/14 
o: Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK 
m: Prosto Chudo ULTRAMARINE STAR 
chov. Prokešová Jana, Ing. 
maj. Hájková Šárka, Píšťany 15, 411 01 Žalhostice, tel. 720 291 406, e-mail: pearl-moon@email.cz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 5 = 94 bodů. 

 

 

 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 

 
pes AYERS-ROCK  Groenoir –  12.07.2012, CMKU/BOG/6061/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), CACIB, BOB, ZZO, ZZO1, ZVV1, BH, IPO-VO, FPr2, ZPU2, VZ 
o: Eternity's VICI, HD A, ED 0/0  
m: DARQUEEN des Perles Noires, HD A, ED 0/0 
chov. Šejnohová Jana 
maj. Šejnohová Jana, Okružní 654, 250 61  Bašť, tel. 608053383, e-mail: groens@centrum.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=agavero&gAct=detail&ID=37423
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arwin&gAct=detail&ID=31515
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=van%20m&gAct=detail&ID=41688
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=amelie%20c&gAct=detail&ID=34154
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=baccar&gAct=detail&ID=42998
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=citadelle&gAct=detail&ID=41696
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ayers&gAct=detail&ID=36626
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Chovný pes – 62,5 / 62,5 cm, typická hlava dle standardu, ustupující čelo, dlouhý stop, ucho vysoko nasazené 
i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, 
chrup úplný, skus klešťový se středními řezáky bez kontaktu, krk dle standrdu, hrudník mělčí, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, vytáčená tlapka, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních 
končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, za pohybu nesen vysoko, 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 a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
fena EYLA  Deabei –  07.02.2012, CMKU/BOG/5735/12 
HD A, ED 0/1 (MVDr. Ekr)      
o: VIOLET-LE-DUC de la Foret d'Olifan, HD A  
m: ALICIA de Montmirail, HD B 
chov. Štýbrová Beata, Ing. 
maj. Jůzová Irena & Štýbrová Beata Ing., U Půjčovny 953/4, 110 01  Praha 1, tel. 724 379 182,  
e-mail: irena@irenajuzova.eu 
Chovná fena – 59 / 60 cm, typická hlava dle standardu, ustupující čelo, místně dlouhý stop, ucho vysoko 
nasazené i nesené, poměrné velikosti, špička vytočená ven, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, tmavé, chrup neúplný, chybí P2 dole vpravo a vlevo, skus těsný nůžkový, střední řezáky v kleštích, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné lokty za pohybu, vytáčená tlapka 
hrudních končetin, úhlení strmější, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, 
delší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, střední bílý znak na hrudi a bílá na všech tlapkách, lehká 
ztráta pigmentace vně na pyskách a na dásních, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 9 = 97 bodů 

 

 

LLAAEEKKEENNOOIISS  
 

 
fena ARITA  Baranela –  19.05.2014, CMKU/BOL/7217/14 
JCh. CZ, VSV, BOB  
o: QUINT vår Letsager, HD A, ED 0/0  
m: DIVA od Suché Hory, HD A, ED 0/0 
chov. Slámová Alena, Ing. 
maj. Slámová Alena, Ing., Nuselská 30, 140 00  Praha 4, tel. 602935902, e-mail: alena.slamova@centrum.cz 
Chovná fena pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2, 54,5 / 57 cm, typická hlava dle standardu, mírně 
ustupující čelo, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, sytě pigmentované – tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, hrudník 
hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, delší o 1 cm, srst správné délky, uzavřená, hrubá, zvlněná, fauve výrazný teplý tón, 
charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, stínování – čenich – ocas, hlava osrstěná dle standardu, ocas 
osrstěn dle standardu, 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, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: kompaktnost, elegance 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů  
 
 
fena ARSA  Baranela –  19.05.2014, CMKU/BOL/7218/14 
JCh. CZ, Světový vítěz mladých FMBB  
o: QUINT vår Letsager, HD A, ED 0/0  
m: DIVA od Suché Hory, HD A, ED 0/0 
chov. Slámová Alena, Ing. 
maj. Kaninová Eva, Prorektorská 671/4, 108 00  Praha 10, tel. 776 100 606, e-mail: kaninovaeva@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=eyla%20d&gAct=detail&ID=35546
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arita&gAct=detail&ID=42049
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arita&gAct=detail&ID=42050
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Chovná fena pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2, 56 / 59 cm, typická hlava dle standardu, mírně 
ustupující čelo, ucho vysoko nasazené a 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 a prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra mírně klenutá za 
pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, lehce vytáčená tlapka hrudních končetin, úhlení 
korektní, sbíhý postoj pánevních končetin za pohybu, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1 
cm, srst správné délky, hrubá, zvlněná, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, 
stínování – čenich – ocas, hlava osrstěná dle standardu, ocas osrstěn dle standardu, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů  

 

 

MMAALLIINNOOIISS  
 

 
fena ALI  Podman –  12.05.2013, CMKU/BOM/6539/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker), ZZO, BH, ZOP 
o: VIRGIL Malidaj, HD A  
m: CIRA Šumavský Xerak, HD A, ED 0/0 
chov. Podmanický Stanislav, Ing. 
maj. Ernst Libor, Žihle 137, 331 65, tel. 608 910 200, e-mail: Libor.Ernst@seznam.cz 
Chovná fena, 57/66 cm – Širší hlava s kratší čenichovou partií, náznak římského nosu, volné koutky, výrazné 
nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho  vysoko nesené a šířeji nasazené, delší a širší u 
základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový se středními řezáky v 
kleštích, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná a dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin 
korektní, otevřená tlapka, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní,  strmé úhlení, ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace méně sytá na pyskách a dásních, 
pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce 
na střelbu.  
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A/O2,1/P (kokos, plast, ytong) 
 
 
pes ARENJI  Severní Procyon –  17.09.2013, CMKU/BOM/6757/13 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 neg. (MVDr. Novák)        
o: BERRY Sabathore, HD A, ED 0/0  
m: FARIA z Hückelovy vily, HD A, ED 0/0, SA 0 
chov. Marešková Milena 
maj. Karfíková Karin, Dolní 195, 735 53  Věřňovice, tel. 727 866 467, e-mail: KarinKarfikova@seznam.cz 
Chovný pes, 64/66 cm – Široká a klínovitá hlava s kratší čenichovou partií, mírně ustupující čelo, mírný 
náznak římského nosu, volné pysky a koutky, lehké vrásky na čele, ucho  vysoko nasazené i nesené, velké a 
dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní 
krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, lehce 
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, lehce klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní ve statice, sbíhavý za pohybu, strmější úhlení, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, černý krk a hruď, tmavé nohy, maska 
průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 b. 
 
 
pes BALKO  Nieder Bohemia –  03.12.2010, CMKU/BOM/5071/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), DNA profil, JCh.CZ, KlCh.KCHBO, BH, ZZO, ZOP 
o: PROWL Bohemia Alké, HD A  
m: ANGELA Steinerwood, HD A, ED 0/0 
chov. Niedermirtlová Radka, Ing. 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ali%20p&gAct=detail&ID=38600
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arenji&gAct=detail&ID=39812
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=balko%20n&gAct=detail&ID=29937
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maj. Bártová Lucie, Choťánky 112, 290 01  Poděbrady, tel. 725 285 023, e-mail: LJandlova@seznam.cz 
Chovný pes, 62/63 cm – Typická hlava, volnější koutky, ucho  vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, 
hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, výrazný kohoutek, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin 
korektní, vytáčená tlapka, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné 
délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý 
znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, krátká a vázaná s častým 
mimochodem, 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 a přátelská, 
slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, výraz, barva, pigment 
Povahový test: 4 - 8 - 18 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 90 b. 
 
 
fena BÁRA  z Orlických strání –  13.02.2011, CMKU/BOM/5158/11 
HD A, SA 0 neg. (MVDr. Decker), ZVV2 
o: CAK Bajoal, HD A  
m: DORIS od Malšovického lesa, HD A 
chov. Snítil Zdeněk, Mgr. 
maj. Javůrek Jiří, V Lukách 1505, 562 01  Ústí nad Orlicí, tel. 603705220, e-mail: javurek.jiri@centrum.cz 
Chovná fena, 61/64,5 cm – Hlava s nevýrazným stopem, stop je tvořen pouze nadočnicemi, příliš vyplněné 
líce, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho  vysoko nesené a nasazené, velké a 
dlouhé, oko lehce mandlové, menší, uloženo příliš blízko u sebe, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
lehce pronesená, bedra delší, záď přestavěná, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, sbíhavý za 
pohybu, úhlení korektní, postoj pánevních končetin širší a rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná a kratší, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: maska 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A/O1,1/P (kokos, plast, ytong) 
 
 
fena BROOKS  Kobwitler –  28.06.2013, CMKU/BOM/6591/13 
HD A (MVDr. Ekr)  
o: FIGHT des Mauvais, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: CRAZY CHIMMERA Malanzvers, HD B, ED 0/0 
chov. Franková Miroslava 
maj. Franková Miroslava, Vajgar 577/III, 377 04  Jindřichův Hradec 
Chovná fena, po absolvování RTG DLK, 56/57 cm – Širší hlava s kratší čenichovou partií, klenutější čelo, 
stop je tvořen pouze nadočnicemi, příliš vyplněné líce, mezioční rýha v čelní partii, ucho  vysoko nesené a šířeji  
nasazené, širší u základny, poměrné velikosti, pravé ucho s ukousnutou špičkou, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, světlé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie delší a pronesená, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
korektní, postoj hrudních končetin širší, úhlení strmější, postoj i úhlení pánevních korektní, zaječí tlapky, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
vpředu akcent, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/O1,1/P  
 
 
pes CASSIUS  Malevil Bohemia –  09.04.2013, CMKU/BOM/6519/13 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Zatloukal), CAC, CACIB, BOB, ZZO 
o: DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: ARISA Malevil Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov. Samková Kateřina 
maj. Dlasková Denisa, Jana Palacha 1235, 393 01  Mladá Boleslav, tel. 774990076, e-mail: 
ddlaskova@gmail.com 
Chovný pes, 63,5/63 cm – Typická hlava, náznak římského nosu, vrásky na čele, ucho  vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bara%20z&gAct=detail&ID=32224
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=brooks%20k&gAct=detail&ID=39017
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cassius&gAct=detail&ID=38580
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úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, 
postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé - oranž, charbonáž 
zvýrazněná středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, akcent vpředu, 
typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní - pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a 
přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, ucho, barva, pigment 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (ytong, plast, kokos) 
 
 
fena CERRY  Hronovský pramen –  08.09.2013, CMKU/BOM/6744/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), DNA ověřený původ, ZZO 
o: CAK Bajoal, HD A  
m: ARGEMA Hronovský pramen, HD A, ED 0/0 
chov. Jurištová Eva 
maj. Zajícová Jaroslava, Hostovského 36, 549 31  Hronov, tel. 721153235,  
e-mail: zajicova68@centrum.cz 
Chovná fena, 60/61 cm – Typická hlava, ucho  vysoko nasazené i nesené, velké a dlouhé, širší u základny,  
oko kulatější, správně uloženo, světlejší, chrup neúplný, chybí PM4 vlevo dole, skus nůžkový, korektní krk, 
hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra klenutá za 
pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj i 
úhlení pánevních korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst krátká, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, tmavá hruď, střední bílý znak na hrudi, maska 
téměř úplná, černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: maska, barva 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem z nezatížené linie 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (ytong, plast, kokos) 
 
 
pes CIRO  Malevil Bohemia –  09.04.2013, CMKU/BOM/6520/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil), JCh.CZ, Ch.SK 
o: DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: ARISA Malevil Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov. Samková Kateřina 
maj. Muchovi Jan a Jana, Oblouková 673, 252 46  Vrané nad Vltavou, tel. 603410718,  
e-mail: muchova.j@seznam.cz 
Chovný pes, 62,5/62 cm – Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho  vysoko nesené, šířeji nasazené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, 
skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra korektní, záď více spáditá, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, 
strmé nadprstí, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1 cm, srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, maska úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 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 a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, oko, barva, pigment 
Povahový test: 9 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98 b. 
 
 
pes  DANDY Štíhlouš –  18.11.2013, CMKU/BOM/6855/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr)  
o: JAGUAR de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: BABETKA z Daskonu, HD A, ED 0/0 
chov. Zimek František, Mgr. 
maj. Zimek František, Mgr., Ločenice 182, 373 22  , tel. 606 360 160, e-mail: franta.zimek@seznam.cz 
Chovný pes, 61/61 cm – Typická hlava s mezioční rýhou v čelní partii, ucho šířeji nasazené i nesené,  
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 
korektní krk, hrudník prostorný, se méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, vystouplé pánevní 
kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin široký, za pohybu volné lokty, 
strmé nadprstí, otevřená tlapka, strmé úhlení, postoj pánevních končetin široký, úhlení korektní, ocas správně 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cerry&gAct=detail&ID=39691
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ciro%20m&gAct=detail&ID=38581
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dandy%20%C5%A1&gAct=detail&ID=39371
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nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ jemný, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, 
kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: nůžkový skus, černé ucho, maska 
Doplňující poznámky: krytí fen standardního typu 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (ytong, plast, kokos) 
 
 
fena  DAY HAPPY Vědusk –  01.03.2013, CMKU/BOM/6506/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker), BH, MR1 
o: CHESTER Spirit of Graz  
m: BOWLE BENNET Štíhlouš, HD A, ED 0/0 
chov. Skula Dušan 
maj. Skula Dušan, Střemy 91, 277 54  Nebužely, tel. 604 342 047, e-mail: psiskolamimi@seznam.cz 
Chovná fena, 58/61 cm – Typická hlava, ucho  vysoko nasazené i nesené, velké, delší a širší u základny, oko 
lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, 
s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, za pohybu volné lokty, postoj pánevních 
končetin široký a rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně nasazen a nesen, délší o 2 cm, srst kratší, 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé nohy a 
hruď, malý bílý znak na hrudi a prstech  hrudních končetin, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez 
reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: maska 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 99/A (kokos, plast, ytong) 
 
 
pes  DJANGO Štíhlouš –  18.11.2013, CMKU/BOM/6857/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), BH, IPO2 
o: JAGUAR de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: BABETKA z Daskonu, HD A, ED 0/0 
chov. Zimek František, Mgr. 
maj. Zimek František, Mgr., Ločenice 182, 373 22, tel. 606 360 160, e-mail: franta.zimek@seznam.cz 
Chovný pes, 62/65,5 cm – Hlava širší v lících, mírně ustupující čelo, mezioční rýha v čelní partii, ucho  vysoko 
nasazené i nesené, delší, oko lehce mandlové, šikměji uloženo, tmavé, chrup úplný, uražený I2 vpravo nahoře, 
skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, vystouplé pánevní kosti,  záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho korektní, postoj hrudních končetin lehce sbíhavý, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný 
teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, střední bílý znak na hrudi a krku, maska téměř 
úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní a kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní a 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: maska 
Povahový test: 10 - 8 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 b. 
 
 
pes  DOLPH LUNDGREN Vědusk –  01.03.2013, CMKU/BOM/6505/13 
HD A, ED 0/0, SA O neg. (MVDr. Decker)  
o: CHESTER Spirit of Graz  
m: BOWLE BENNET Štíhlouš, HD A, ED 0/0 
chov. Skula Dušan 
maj. Fibichová Miloslava, Letní 075, 251 01  Říčany, tel. 734 729 873, e-mail: m.fibichova@email.cz 
Chovný pes, 62/64 cm – Těžká a široká hlava, kratší čenichová partie, široké čelo, více vyplněné líce, volné 
koutky, výrazné nadočnicové oblouky, ucho  vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, 
prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní ve statice, sbíhavý 
za pohybu, korektní úhlení, postoj pánevních končetin široký a rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně 
nasazen a nesen ve statice, za pohybu nesen vysoko, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, velmi sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná vícepo celém těle, černá hruď a krk, maska 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=day%20h&gAct=detail&ID=38069
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=django%20%C5%A1&gAct=detail&ID=40426
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dolph&gAct=detail&ID=38068
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průměrná, pigmentace méně sytá se ztrátou v koutcích, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ těžší, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva 
Doplňující poznámky: krytí fen s elegancí 
Povahový test: 10 - 9 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98/A/O1,1/N (ytong, plast, kokos) 
 
 
pes  DRAGAN od Policie České republiky –  22.06.2009, CMKU/BOM/4404/09 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg. (MVDr. Decker)  
o: KENZO de Alphaville Bohemia, HD A  
m: MIRAGE de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Policie ČR 
maj. Policie ČR, držitel: Mravcová Věra, Úzká 874, 273 09  Kladno 7, tel. 724 848 093  
Chovný pes, 61/69 cm – Těžká a klínovitá hlava s kratší čenichovou partií, široké čelo, ucho  široko nasazené 
i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný, 
chybí M3 vlevo dole, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, zaškrcená za kohoutkem, bedra dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
korektní, postoj hrudních končetin širší, zaječí tlapka, strmější úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, 
strmé úhlení, ocas správně nasazen a nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky, srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, 
maska téměř úplná, pigmentace méně sytá, se ztrátou uvnitř na pyskách, pohybová mechanika pružná a 
prostorná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, 
celkový vzhled nekompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez 
reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A/O1,1/N (ytong, plast, kokos) 
 
 
fena  FOURMI Olbramovický kvítek –  19.02.2014, CMKU/BOM/6987/14 
HD A, ED 0/0, OCD nepostižena (MVDr. Decker), DOV prostá 14.4.2015 (MVDr. Lenská)  
o: UVEX de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0  
m: HANSE du Domaine de Ker Gael, HD A, ED 0/0 
chov. Brhelová Zdeňka 
maj. Navrátilová Olga, Přemyslova 760, 273 06  Libušín, tel. 727 979 215, e-mail: sonadora@seznam.cz 
Chovná fena, 62/67,5 cm – Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, lehký náznak římského nosu, ucho     
šířeji nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie měkká a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení 
hrudních končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš výživná, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A/O2,1/P (kokos, plast, ytong) 
 
 
pes  FRIPON Olbramovický kvítek –  19.02.2014, CMKU/BOM/6980/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Doškář) 
o: UVEX de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0  
m: HANSE du Domaine de Ker Gael, HD A, ED 0/0 
chov. Brhelová Zdeňka 
maj. Kozák Jaroslav, Ing., e-mail: kozjaroslav@gmail.com 
Nechovný pes, 63/68 cm – Klínovitá hlava, ustupující čelo, náznak římského nosu, volné pysky, ucho  vysoko 
nasazené i nesené, velké a dlouhé, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup nadpočetný, zdvojená 
P1 vlevo nahoře, skus klešťový se 4 řezáky v předkusu - I1+I2, korektní krk, hrudník hluboký, užší, s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a pronesená, bedra rovná, za pohybu lehce klenutá, 
klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin užší, vytáčená 
tlapka, korektní úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, vytočené tlapky, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná 
středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, vpředu kříží tlapky, 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 a přátelská, bez reakce na střelbu.  

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dragan&gAct=detail&ID=24325
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fourm&gAct=detail&ID=41482
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fripo&gAct=detail&ID=41475
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Doplňující poznámky: předkus na 4 řezácích 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b. 
 
 
fena  INVASIA de Alphaville Bohemia –  05.09.2013, CMKU/BOM/6727/13 
BH 
o: DEMON de Alphaville Bohemia, HD A  
m: JET de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0, SA 0 
chov. Pospíchalová Jitka 
maj. Kallová Ivana, Příčná 227, 357 61  Březová, tel. 723 257 928, e-mail:  
Chovná fena, pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2, 59/60,5 cm – Typická hlava s mírně ustupujícím 
čelem, náznak vrásek na čele, ucho  vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko 
kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, 
se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, za pohybu lehce pronesená, bedra rovná a 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, 
postoj pánevních končetin široký a rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně nasazen a nesen, správné délky,  
srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, malý 
bílý znak na hrudi, maska přerušená, černé ucho, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, kříží vpředu tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní - výstavní, 
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez 
reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: černé ucho 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A (kokos, ytong) 
 
 
fena  IRVI –  28.11.2012, CMKU/BOM/7006/14, pův. BCU 015-00329 
HD A, ED 0/0, SA 0. (MVDr. Ekr), BH 
o: DINO du Bois des Trembles  
m: Nastoyaschaya RYZHAYABESTIYA 
chov. Savitskaya Yu.A. 
maj. Auramava Tatsiana, Dubová 136, 250 63  Čakovičky, tel. 603899935, e-mail: eminger@centrum.cz 
Chovná fena, 56/61 cm – Hlava s kratší čenichovou partií, širší čelo, více vyplněné líce, ucho  šířeji nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, sklad na vnější hraně, oko kulatější, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný, chybí 
C vpravo nahoře (veterinární zpráva), skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, s e 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin široký, zaječí tlapka, úhlení korektní, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně nasazen, stáčen špičkou vpravo, kratší o  1 
cm, srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, černé nohy, krk a hruď, malý bílý znak na hrudi, krku a prstech pánevních končetin, maska 
přerušená, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, kříží tlpaky vpředu, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Povahový test: 8 - 8 - 20 - 5/10 - 15 - 7 - 10 - 10 = 93 b. 
 
 
fena MAKKI  z Hückelovy vily –  06.08.2013, CMKU/BOM/6694/13 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg. (MVDr. Decker)  
o: DIN z Polytanu, HD A  
m: UXA z Hückelovy vily, HD A 
chov. Volný Zdeněk 
maj. Hojsák Ivan, Ke Škole 1388, 252 10  Mníšek pod Brdy, tel. 728 490 451, e-mail: ewann@centrum.cz 
Posouzení odloženo – diskvalifikace při PT. 
 
 
fena NITCHI  of Joli Troucheaus –  26.04.2014, CMKU/BOM/8035/-15/14, pův. LOSH 1145307 
o: CHAOS Degantis Kraujas, HD A  
m: KAMIKAZE (LOSH 1094949) 
chov. Limbourg Johan 
maj. Čejková Klára, Pohořílky 11, 594 01  , tel. 603 425 812, e-mail: kajinajunova@gmail.com 
Nechovná fena, 61/64 cm – Klínovitá hlava typu NO, ustupující čelo, silně volné pysky a volné koutky, výrazné 
nadočnicové oblouky, ucho  široko nasazené i nesené, velké, dlouhé, široké, měkké, masité, se skladem na 
vnější hraně, oko kulatější, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový se středními řezáky v kleštích, 
korektní krk, hrudník sudovitý, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá a silně pronesená, bedra 
dlouhá, záď přestavěná, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu sbíhavý, otevřená 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=invasia&gAct=detail&ID=39989
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=irvi%20(&gAct=detail&ID=41510
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=makki&gAct=detail&ID=39134
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nitchi&gAct=detail&ID=47146
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tlapka, strmé úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, tlapky s dlouhými prsty, delší stehenní kost, ocas 
správně nasazen, výše nesen, stáčen špičkou vlevo, správné délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace se 
ztrátou na pyskách a dásních, pohybová mechanika hravá, vpředu pádluje, typ jiného plemene, kondice 
pracovní, celkový vzhled nekompaktní a bez elegance, povaha hravá a přátelská. 
Doplňující poznámky: postrádá typ plemene 
Povahový test: již nenastoupila 
 
 
pes OCTAVIUS  ze Svobodného dvora –  41502, CMKU/BOM/6696/13 
HD B (1/1), ED 0/0 - MVDr. Ekr  
o: KEVIN ze Svobodného dvora, HD A, ED 0/0  
m: LEXA ze Svobodného dvora, HD A, ED 0/0 
chov. Svoboda Pavel, Ing. 
maj. Marešová Lenka, Ing., Ptákovická 503, 386 01  Strakonice, tel. 773663124, e-mail: jmares@wo.cz 
Chovný pes, 63,5/63 cm – Těžší hlava s kratší čenichovou partií, mírně ustupující čelo, ucho  vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná 
a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních 
končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, 
srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná 
až základní, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu kříží tlapky, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový 
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce 
na střelbu.  
Mimořádné přednosti: hrudník, barva 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A/O1,1/P (ytong, plast, kokos) 
 
 
fena ORINA  z Labského přívozu –  15.07.2013, CMKU/BOM/6649/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker), VT, ZVV1, IPO2 
o: Arrack's Home KAMATZ, HD A, ED 0/0  
m: LEXA z Labského přívozu, HD A 
chov. Filipová Kamila 
maj. Pech Richard, Mgr., Na Rozhledech 590, 386 01  Strakonice, tel. 602 335 429,  
e-mail: richard.pech@photon.as 
Chovná fena, 57/57,5 cm – Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, mezioční rýha v čelní partii, ucho  
vysoko nasazené i nesené, špičaté, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup 
neúplný, chybí C vpravo nahoře (veterinární potvrzení), skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, 
se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin široký, volné lokty i za pohybu, korektní úhlení,  
postoj pánevních končetin širší, korektní úhlení, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, tmavá hruď, malý bílý znak na 
hrudi a krku, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: maska, výraz, nůžkový skus 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A (kokos, plast, ytong) 
 
 
pes UNKAS  Bohemia Alké –  13.07.2013, CMKU/BOM/6623/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr)  
o: BRACONNIER GROT Kawai Kaito, HD A, ED 0/0, SA 0 neg.  
m: SUNRISE Bohemia Alké, HD A, ED 0/0 
chov. Grygarová Alexandra 
maj. Hladká Irena, Letecká 6, 415 01  Teplice – Řetenice, tel. 774533778, e-mail: IrenHladka@seznam.cz 
Posouzení odloženo – nezměřen. 
 

 

TTEERRVVUUEERREENN  
 

 
pes ALTAJ  Gingerfox –  27.08.2012, CMKU/BOT/6132/12 
o: ZEALOUS JUVELL z Kovárny, HD A, ED 0/0  

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=octavius&gAct=detail&ID=39215
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=orina%20z&gAct=detail&ID=39328
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=unkas&gAct=detail&ID=39124
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=altaj&gAct=detail&ID=36302
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m: MIMA Deabei, HD A, ED 0/0 
ZOP 
chov. Faktorová Barbora, Bc. 
maj. Hořavková Bohuslava, Na Pískovně 365/13, 460 01  Liberec, tel. 774150467,  
e-mail: bohuslava.horavkova@email.cz 
Posouzení odloženo - nezměřen 
 
fena BAILEYS  Porta Bohemica –  23.12.2012, CMKU/BOT/6309/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Petráš), BOJ, CAC, res.CACIB, ZZO, ZOP 
o: ZETTI Deabei, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: MAUD Deabei, HD A, ED 0/0 
chov. Bartošová Irena 
maj. Bartošová Irena, Prackovice n/L 125, 411 33  Prackovice nad Labem, tel. 724 836 605,  
e-mail: gejzirir@seznam.cz 
Chovná fena – 56/58 cm, typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, stop méně výrazný, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, levé mírně překlápěné na střed, oko lehce mandlové 
dle standardu, malé, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standrdu, 
hrudník mělký, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá 
dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas nasazen níže, správně nesen, standardní délky, srst dlouhá, 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněna středně dle standardu, maska úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, užší vzadu, typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 6 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A bodů (plast, ytong, kokos) 
 
 
fena BRANDY  Porta Bohemica –  23.12.2012, CMKU/BOT/6312/12 
HD B, ED 0/1 (MVDr. Petráš), JCh. CZ, ZZO, ZOP, BH 
o: ZETTI Deabei, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: MAUD Deabei, HD A, ED 0/0 
chov. Bartošová Irena 
maj. Bartošová Irena & Hubová Lucie, Prackovice n/L 125, 411 33  Prackovice nad Labem,  
tel. 724 836 605, e-mail: gejzirir@seznam.cz 
Chovná fena – 59/57 cm, typická hlava dle standardu, ustupující čelo, dlouhý stop, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standrdu, hrudník hluboký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, 
hřbetní linie pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, volné lokty, vytáčená tlapka hrudních končetin, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, delší stehenní kost, ocas nasazen níže, správně nesen, delší o 2 cm, srst dlouhá, uzavřená, v línání, 
fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněna středně dle standardu, maska úplná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
neukázněná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 7 – 10 – 19 – 5 – 2 – 15 – 10 – 10 – 10 = 88 bodů  
 
 
fena CHANUKA  Deabei –  15.02.2013, CMKU/BOT/6453/13 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg. (MVDr. Decker), BH 
o: D'JAKSON de Nelly des Beaux Peupliers  
m: Tarkatan JUKI, HD A, ED 0/1 
chov. Štýbrová Beata, Ing. 
maj. Šašek Robert, Loudova 8, 130 00  Praha 3, tel. 777 652 854, e-mail: sasek.robert@kaspars.cz 
Chovná fena – 61/62 cm, hlava širší, kratší, ustupující čelo, náznak římského nosu, volné pysky, ucho vysoko  
nesené, šířeji nasazené, poměrné velikosti, kulaté, oko kulatější, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standrdu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra rovná, korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, 
úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen, vysoce nesen za pohybu, 
stáčen špičkou vlevo, standardní délky, srst bohatá, uzavřená, kratší, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněna středně dle standardu, více vně  nohou, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená,  
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, těžší, pohlavní výraz méně 
vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, nekompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů (plast, ytong, kokos) 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bailey&gAct=detail&ID=37313
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bailey&gAct=detail&ID=37316
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=chanuka&gAct=detail&ID=37991
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fena ILEIN  Deabei –  25.06.2013, CMKU/BOT/6663/13 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg. (MVDr. Ekr), DOV prostá 13.10.2015 
o: XAPP Deabei, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: Ketunpolun ATU, HD A, ED 0/0 
chov. Štýbrová Beata, Ing. 
maj. Škodová Yvetta, Ing., Voskovcova 1656, 252 28  Černošice, tel. 603268080,  
e-mail: yvetta.skodova@skodachem.cz 
Chovná fena – 62/63 cm, typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, náznak římského nosu, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, masitější, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standrdu, 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 korektní, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen v pohybu, ve statice pod břichem, standardní 
délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněna lehce 
více, velký bílý znak na hrudi, maska úplná, ztráta pigmentace uvnitř na pyskách a na dásních, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 5 – 6 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 90/A bodů (plast, ytong, kokos) 
 
 
fena ODETA  z Labského přívozu –  15.07.2013, CMKU/BOM/6643/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker), BH, ZM 
o: Arrack's Home KAMATZ, HD A, ED 0/0, OCD nepostižen  
m: LEXA z Labského přívozu, HD A 
chov. Filipová Kamila 
maj. Kremlová Ivana, Plavební 114/13, 405 01  Děčín, tel. 777258368, e-mail: kremlovaivana@seznam.cz 
Chovná fena – 59/62 cm, těžší hlava, ustupující čelo, příliš vyplněné líce, výrazné nadočnicové oblouky, 
pronesená nosní partie, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší, špičaté, oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standrdu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, klenutější, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, postoj  
pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas nasazen nízko, správně nesen, delší o 5 cm, srst kratší, 
otevřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, více na nohou 
a hrudi, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu 
vázaná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a 
méně elegantní, povaha temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva – sytost fauve 
Povahový test: 6 – 6 – 20 – 5 – 7 – 15 – 6 – 10 – 10 = 85 bodů  
 
 
fena PRETTY  Dog Arabat –  25.05.2013, CMKU/BOT/6569/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Omáčka), DOV prostá 2.4.2015, JCh. CZ, Ch. ČMKU+PL+Ukrajiny, AD 
o: High Clearings HARLEY, HD A1  
m: LAEN Dog Arabat, HD A 
chov. Burláková Alexandra 
maj. Burláková Alexandra, Petrovická 145, 403 40  Ústí nad Labem, tel. 604600921,  
e-mail: dogarabat@seznam.cz 
Chovná fena – 62/62 cm, typická hlava dle standardu, ustupující čelo, dlouhý stop, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standrdu, hrudník mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, vytočené tlapky, ocas správně nasazen a nesen, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska 
úplná, 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, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: typ 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 9 = 98 bodů (utlumená) 

 

 

 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ilein&gAct=detail&ID=38918
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=orina%20z&gAct=detail&ID=39322
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=pretty%20d&gAct=detail&ID=38669
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PPssii  ppřřiihhllááššeenníí  nnaa  ooddbběěrr  DDNNAA  
  

AIBILEEN Green May-T DNA profil + ověření původu 

ANDY BROWN BEAR Berlinetta DNA profil 

ANURSEE MY JOY Dvůr u potoka DNA profil 

ARGONATH Havlovický čert DNA profil + ověření původu 

BAROLO DRY RED z Brzáneckých vinohradů DNA profil 

CITADELLE Cofi Capito DNA profil + ověření původu 

FIONN Medvědí tlapa DNA profil + ověření původu 

HYRRA Medvědí tlapa DNA profil + ověření původu 

Rock'n C Lil TEXAS RANGER DNA profil 

AYERS-ROCK Groenoir DNA profil 

EYLA Deabei DNA profil + ověření původu 

ARITA Baranela DNA profil + ověření původu 

ARSA Baranela DNA profil + ověření původu 

ALI Podman DNA profil + ověření původu 

ARENJI Severní Procyon DNA profil + ověření původu 

BÁRA z Orlických strání DNA profil + ověření původu 

BROOKS Kobwitler DNA profil + ověření původu 

CASSIUS Malevil Bohemia DNA profil + ověření původu 

CIRO Malevil Bohemia DNA profil + ověření původu 

DANDY Štíhlouš DNA profil + ověření původu 

DAY HAPPY Vědusk DNA profil + ověření původu 

DJANGO Štíhlouš DNA profil + ověření původu 

DOLPH LUNDGREN Vědusk DNA profil + ověření původu 

DRAGAN od Policie České republiky DNA profil 

EXXON Kwanah  DNA profil 

FOURMI Olbramovický kvítek DNA profil + ověření původu 

FRIPON Olbramovický kvítek DNA profil + ověření původu 

INVASIA de Alphaville Bohemia DNA profil + ověření původu 

IRVI DNA profil 

MAKKI z Hückelovy vily DNA profil + ověření původu 

OCTAVIUS ze Svobodného dvora DNA profil + ověření původu 

ORINA z Labského přívozu DNA profil + ověření původu 

UNKAS Bohemia Alké DNA profil + ověření původu 

ALTAJ Gingerfox DNA profil + ověření původu 

BAILEYS Porta Bohemica DNA profil + ověření původu 

BRANDY Porta Bohemica DNA profil + ověření původu 

CHANUKA Deabei DNA profil + ověření původu 

ILEIN Deabei DNA profil + ověření původu 

ODETA z Labského přívozu DNA profil + ověření původu 

PRETTY Dog Arabat DNA profil 
 

 

 

 

 


