
Popisná přehlídka a povahový test Přerov, 12. 09.2015 
 
 
Rozhodčí exteriéru: Ing. Ivana Němečková (BOM+BOT), Antonín Mudra (AUO)  
Vedoucí komise PT:  Dušan Pospíchal 
Figurant: Ing. František Hanslík  
 
Povahový test: 
Povinné cviky: 
1. chování psa při měření (max. 10)  
2. chování psa v kruhu (max. 10)  
3. odolnost proti střelbě (max. 20)  
4. a) průchod skupinkou osob (max. 5)   
    b) kontakt s cizí osobou (max. 10)  
5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - deštník, plechovka s mincemi, 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 (plechovka, kartáč, ytong) 
 
 

AUSTRALSKÝ OVČÁK 
 
fena ALEXIA Démantové skály – nar. 21.7.2013, ZReg/AUO/1743/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 15.8.2015), DOV prostá (MVDr. Pavla Trnková, 26.08.2015),  
o: A EMINEM New Acro, HD A, ED 0/0 
m: ISABELLA NIGHT LADY od Diamantové řeky, HD A 
chov. Krausová Ludmila 
maj. Škodová Lucie, Odunec 49, 675 55 p. Hrotovice, tel. 724 722 014, e-mail: skodova.luc@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 48,5 cm, hlava typická, nepatrně užší čenich, náznak římského nosu, méně vyplněné líce, 
ucho šířeji 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, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, širší postoj hrudních končetin, lopatky správně uložené, 
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, širší postoj pánevních končetin, 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, volné lokty v pohybu, různá délka kroku vpředu a 
vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Střední reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 – 8 – 12 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 89 bodů. 

 
fena COOL CAKE Haliba – nar. 13.5.2013, CMKU/AUO/1683/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 21.01.2015), DOV prostá (MVDr. Petr Stáňa, 17.3.2014), OCD 
nepostižena (MVDr. Jaromír Ekr, 21.01.2015) 
výborná 2, velmi nadějná 2 
o: ADORABLE RASCAL z Brzáneckých vinohradů, HD A, ED 0/0 
m: DEE DEE MERLE z Kamilkové zahrady, HD A, ED 0/0 
chov. Babová Hana 
maj. Lipowská Radka, Ropice 400, 739 56 Ropice, tel. 723 928 145, e-mail: l.radka@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 50 cm, hlava typická, méně 
vyplněné líce, ucho poměrně vysoko 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 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 rozbíhavý, obě tlapky vytáčené, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin korektní, ocas 
dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst měkčí, v línání, barva – náznak merle na pravém uchu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, 
vyvážená, sbíhavá, mírně vybočené lokty v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový 
vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na 
střelbu. 
Doplňující poznámky: před použitím v chovu výrazně doporučujeme provést DNA test na přítomnost merle genu 

Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5 – 9 – 15 – 10 – 9 – 10 = 96 bodů. 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=alexia&gAct=detail&ID=39465
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenkchbou=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&topMenu=14&gNameT=1&gName=cool%20cake&gAct=detail&ID=39288


pes D‘ARTAGNAN Valkar – nar. 13.9.2012, CMKU/AUO/1432/12 
HD A (0/0) SK, ED  0/0  SK (MVDr. Imrich Šoltés, 28.8.2014), DOV prostý (MVDr. Petr Gbelec 30.10.2012, MVDr. 
Jiří Beránek 11. 8. 2015), HSF4 clear (na základě DNA testů obou rodičů) 
AD 
o: C Hangin Five FAST TRACK OF UC, HD A1, ED 0/0 
m: Auxarcs FAIR WINDS, HD OFA Good, ED OFA Normal 
chov. MVDr. Valterová Miroslava 
maj. Hynková Barbora, Hakenova 929/2, 196 00 Praha 9, tel. 728 744 603, e-mail: barca.spatna@centrum.cz 
CHOVNÝ PES PO PŘEREGISTRACI DO PK ČMKU, výška 54 cm, hlava typická, čenich delší a užší, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, 
obě oči jantarové, v levém oku modrá skvrna, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, užší, 
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 delší, kolmá, rovnoběžná, kratší stehenní kost, ocas dlouhý - nekupírovaný, 
bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, na těle malé skvrny dilute, 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, celkový vzhled 
vyvážený, lehčí, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A. 

  
 
pes INDIANA JONES Emily Bohemia – nar. 25.11.2012, ZReg/AUO/1490/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 30.7.2014), DOV prostý (MVDr. Pavla Trnková, 3.6.2015),  
ZOP, ZPU1, LA2 
o: BEST FOR GREAT LADY Bohemia Acro, HD A 
m: FARLEY Ganden Monge, HD A 
chov. Kořená Emílie 
maj. Říha Pavel, Sirotkova 22, 616 00 Brno, tel. 731 615 180, e-mail: rihap@email.cz 
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, hlava typická, náznak římského nosu, lehce volné pysky, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, 
záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, měkčí levé nadprstí, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna 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, 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. Střední reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 15 – 5 – 10 – 15 – 7 – 10 – 10 = 92 bodů/A. 
 
 

BELGICKÝ OVČÁK - MALINOIS 
 
 
fena ANETA Sharmat - nar. 12. prosince 2013, CMKU/BOM/6905/13  
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Milan Decker, 27.12.2014)   
o: FOX von der Schoenen Ecke 
m: IMANI Running Wild 
chov.: Matula Jaroslav 
maj.: Matula Jaroslav, Karlovice 29, 763 02 Zlín 4 
Chovná fena, 57/61 cm - široká hlava, kratší čenichová partie, nevýrazný stop, příliš vyplněné líce, výrazné 
nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené, delší, sklad na vnější hraně, překlápěné 
na střed, oko lehce mandlové dle standardu, uloženo v přímé linii, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, široký, sudovitý, předhrudí méně vyvinuté, hřbetní linie pevná a rovná, zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudník končetin 
široký, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas korektně nasazen, nesen pod 
břichem ve statice, standardní délky, srst kratší, fauve výrazný teplý tón, zlaté, charbonáž zvýrazněna méně, 
střední bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná 
vzadu, pádluje vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha přátelská, klidná, nervózní. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 5 - 6 - 20 - 5 - 7 - 12 - 9 - 9 - 10 = 83 /A/O/1P,1P (kartáč, plechovka) 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenkchbou=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&topMenu=14&gNameT=1&gName=ARTAGNAN%20&gAct=detail&ID=37093
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenkchbou=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&topMenu=14&gNameT=1&gName=jones&gAct=detail&ID=37375
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aneta%20sharmat&gAct=detail&ID=40465


pes APU vom Esadera - nar. 27.srpna 2012, CMKU/BOM/6147/12  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil, CSc., 10.03.2015) SA nepostižen (MVDr. Milan Snášil, CSc., 10.03.2015), BH, 
IPO 1  
o: ORCAN vom Further Moor 
m: BRIXIS vom Fuchsiengarten 
chov.: Ing. Svoboda Erik MBA 
maj.: Kosiec Milan, Dolní Datyně 21/28, 736 01 Havířov 
Chovný pes, 66/69 cm – hlava s náznakem římského nosu, příliš vyplněné líce, volné pysky, výrazné nadočnicové 
oblouky, ucho vysoko nasazené, nesené šířeji, velké, dlouhé, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle 
standardu, hluboko uložené, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, sudovitý, 
předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná ve statice, klenutá za pohybu, dlouhá, bedra rovná, korektní, 
záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, sevřené hlezno ve statice i v pohybu, úhlení strmější, ocas nízko naszen, 
vysoko nesen ve statice, silně nad úrovní hřbetu v pohybu, tvoří háček, delší o 1 cm, srst správné délky, uzavřená, 
méně vyvinutá podsada, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, 
maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, mimochodní, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní, bez elegance, povaha temperamentní, hravá, nervózní, neukázněná. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí fen ideálního typu 
Povahový test: 8 – 5 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93/A (kartáč, plechovka)  
 
pes ATTACK Barathea - nar. 14. května 2014, CMKU/BOM/7131/14  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 19.05.2015) SA nepostižen (MVDr. Jaromír Ekr, 19.05.2015)  V1, Vítěz třídy 
mladých BH, OB-Z  
o: JUNKER de Alphaville Bohemia 
m: MIA ze Svobodného dvora 
chov.: Sedláková Věra 
maj.: Lepařová  Michaela, Vojnice 31, 783 46 Těšetice 
Chovný pes od 14.11.2015, 66/68 cm – hlava typická dle standardu, širší, nevýrazný stop, tvořen pouze 
nadočnicemi, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná, rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, otevřená tlapka, úhlení korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný 
teplý tón, mahagon, chrabonáž zvýrazněná dle standardu středně, více na hrudi, malý úzký 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 a méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 6 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96/A/O/1P, 1P (kartáč, plechovka, ytong) 
 
pes AX z Obozu - nar. 2. února 2013, CMKU/BOM/6444/13  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 20.10.2014), BH  
o: GORAN z Hückelovy vily 
m: TARA z Hückelovy vily 
chov.: Oboznenko Jiří 
maj.: Uřičař Martin, Dubraviova 6e, 720 00 Ostrava - Hrabová 
Chovný pes, 63/64 cm – hlava typická dle standardu, ustupující čelo, náznak římského nosu, volné pysky, ucho 
vysoko nasazené i nesené, špičaté, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, uloženo v přímé linii, 
sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí a úzký, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho dle standardu, vbočené lokty, 
měkká nadprstí, vytáčená tlapka, úhlení hrudních končetin strmé, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení 
korektní, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, tvoří háček, standardní délky, srst správné délky, 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněna více po celém těle, velmi malý bílý znak 
na hrudi, maska průměrná, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší vzadu, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 6 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96/A (kartáč, plechovka, ytong) 
 
fena AYRA Oro Nero - nar. 28. března 2012, CMKU/BOM/5848/12  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 28.12.2013) SA nepostižen (MVDr. Jaromír Ekr, 28.12.2013)  CAJC, BOJ, CAC, 
r. CACIB BH, IPO 1  
o: GINO von den Kleinen Helden 
m: FANCY van de Duvetorre 
chov.: Miklasová Jana 
maj.: Kosiec Milan, Dolní Datyně 21/28, 736 01 Havířov  

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=apu%20vom%20es&gAct=detail&ID=36786
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=attack&gAct=detail&ID=41894
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ax%20z%20ob&gAct=detail&ID=37974
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ayra%20oro&gAct=detail&ID=35874


Chovná fena, 60/65 cm – hlava široká, těžká, kratší čenichová partie, mírně ustupující čelo, příliš vyplněné líce, 
mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, delší, sklad na vnější hraně, oko kulaté, správně 
uloženo, světlé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, sudovitý, méně vyvinuté předhrudí, 
hřbetní linie pronesená, dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin široký, vtáčená tlapka, úhlení strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmé, 
ocas správně nasazen i nesen, o 2 cm kratší, srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá na pyskách, ztráta na dásních, v 
pohybu kříží tlapky vzadu, vysoký akcent vpředu, pádluje vpředu – hravá, typ těžší, pohlavní výraz méně vyjádřen, 
kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 8 – 10 – 10 = 96/A (kartáč, plechovka, ytong) 
 
fena BAILEY Ingrando - nar. 10. května 2014, CMKU/BOM/7142/14  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil CSc., 21.08.2015)      
o: FILOS les Bétulacées 
m: AMPLE Olbramovický kvítek 
chov.: Jandová Veronika 
maj.: Slámová Zuzana, Rybníky 51, 672 01 Moravský Krumlov + Jandová Veronika 
Chovná fena od 10.11.2015, 59/66 cm – typická hlava dle standardu, širší, stop tvořen pouze nadočnicemi, příliš 
vyplněné líce, ucho vysoko nasazené, nesené šířeji, velké, špičaté, široké u základny, oko lehce mandlové dle 
standardu, hluboko uložené (zapadlé), světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, 
široký, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie klenutější za pohybu, pronesená, zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, 
úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, více na 
hrudi, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A (plechovka, ytong) 
 
fena BOXY Katomar - nar. 27. března 2013, CMKU/BOM/7089/-14/13 SPKP 3655 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 06.07.2014)      
o: TIGER v. d. Simmeringer Haide 
m: AXA Katomar 
chov.: Michalec Dušan 
maj.: Šištík Karel, Na Baštici 285, 738 01 Staré Město 
Chovná fena, 59/61 cm – hlava typická dle standardu, méně výrazný stop, tvořen pouze nadočnicemi, ucho 
vysoko nasazené i nesené, dlouhé, kolmá vnitřní strana, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované – tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, sudovitý, předhrudí dle 
standardu, hřbetní linie pevná a rovná, dlouhá, výrazný kohoutek, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné lokty, zaječí tlapka, úhlení strmější, postoj 
pánevních končetin široký, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky, 
uzavřená, v línání, nevýrazný teplý tón, žluté, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, velmi malý bílý znak 
na hrudi, maska úplná, pigmentace méně sytá, ztráta na pyskách vně u špičáků, pohybová mechanika lehká, 
pružná, pádluje vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový 
vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 97/A (kartáč, plechovka, ytong)   
 
fena CALLAS de Alphaville Bohemia - nar. 3. dubna 2012, CMKU/BOM/5892/12  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 19.08.2013) SA nepostižen (MVDr. Jaromír Ekr, 19.08.2013), IPO 3  
o: FIDIREX van Joefarm 
m: JET de Alphaville Bohemia 
chov.: Pospíchalová Jitka 
maj.: Šustrová Hana, Plzeňská 629, 330 27 Vejprnice 
Chovná fena, 58/63 cm – hlava široká, stop nevýrazný, tvořen pouze nadočnicemi, příliš vyplněné líce, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, 
chrup neúplný – chybí I3 vpravo nahoře (doloženo vylomení), částečně ulomené oba horní špičáky, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník mělčí, široký, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
široký, volné lokty za pohybu, úhlení strmější, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i 
nesen, správné vdélky, srst krtší, v línání, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněna dle 
standardu středně, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 - 10 – 15 – 10 – 10 -10 = 100/A (kartáč, plechovka)  
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fena DARA z Hückelovy vily - nar. 9. dubna 2010, CMKU/BOM/4733/10  
HD B (1/1), ED 0/0    ZVV 2, BH, ZZO, SPr1, IPO3  
o: DIN z Polytanu 
m: NORA z Hückelovy vily 
chov.: Volný Zdeněk 
maj.: Kukula Jaromír, Mlýnská 256, 741 01 Nový Jičín - Loučka 
Chovná fena, 58/63 cm – hlava typická dle standardu, méně výrazný stop, výrazné nadočnicové oblouky, ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené, delší, špičaté, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, sytě pigmentované – tmavé, chrup úplný, I1 vpravo nahoře ulomená u dásně (viditelný kořen), skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná, rovná, 
dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
širší, otevřená tlapka, úhlení korektní, sevřené hlezno, úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněna dle 
standardu středně, střední bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace – ztráta na pyskách uvnitř, pohybová 
mechanika pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, 
celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A (ytong, kartáč) 
 
fena ERRA z Hückelovy vily - nar. 15. dubna 2010, CMKU/BOM/4755/10  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 03.05.2015)    BH, Mondioring 2  
o: BICHOTTE van de Duvetorre 
m: UXA z Hückelovy vily 
chov.: Volný Zdeněk 
maj.: Mázorová Ivana, Sladovní 1309, 752 01 Kojetín 
Chovná fena, 62/66 cm – hlava typická dle standardu, výrazný stop, tvořen pouze nadočnicemi, příliš vyplněné 
líce, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, delší, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, širší, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pronesená za pohybu, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, mírně klenutá za 
pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, úhlení strmější, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně, střední bílý 
znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, ztráta v koutcích, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A (ytong, kartáč, plechovka)  
 
pes ICAROS Extra Temperament - nar. 1. ledna 2011, CMKU/BOM/5099/11  
HD A, ED 0/0  (MVDr. Milan Decker, 21.02.2013)    BH, IPO2  
o: BUTSCH v. d. Bösen Nachbarschaft 
m: BARIA FANY Eciloten 
chov.: Konečná Monika 
maj.: Pilařová Kristýna, Chodov 156, 345 33 Trhanov 
Chovný pes, 64/70 cm – širší hlava, těžká, mírně ustupující čelo, náznak římského nosu, volné pysky, ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené, velké, dlouhé, špičaté, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, 
uloženo v přímé linii, tmavé, chrup úplný, částečně uražený levý špičák, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, širší, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pronesená za pohybu, zaškrcená za 
kohoutkem, dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, vytáčená tlapka 
hrudních končetin, úhlení strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně nasazen, 
nesen vysoko v pohybu, délka standardní, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více, velký bílý znak na hrudi od krku, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, vzadu úzká, vysoký akcent vpředu, pádluje vpředu, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A/O/1P,1P (kartáč, plechovka) 
 
pes IRON z Heberu - nar. 22. dubna 2013, CMKU/BOM/6531/13  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 3.1.2015)      
o: BARBAR Mi-Ji 
m: AFFRA Bohemia Atevy 
chov.: Štolc Josef 
maj.: Kristek Stanislav, Tyršova 772, 763 02 Zlín 
Chovný pes, 62/64 cm – hlava typická dle standardu, dlouhý stop, náznak římského nosu, výrazné nadočnicové 
oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, 
mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
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břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin širší, úhlení korektní, 
ocas správně nasazen i nesen, o 5 cm kratší, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, hravá, vysoký akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A (kartáč, plechovka, ytong)  
 
fena LOLLY van de Zilveren Loop - nar. 9. ledna 2012, CMKU/BOM/7666/-15/12/15 LOSH 1106984 
HD A2 (HD comissie SRSH-KMSH, 06.02.2013), ED 0/0, SA nepostižen (MVDr. Jaromír Ekr, 22.08.2015)     
o: GUIDO van Valesca's Home 
m: FLECHE Perle de Tourbiére 
chov.: Vaudo-Brom Andreé & Colleen 
maj.: Mgr. Gremlicová Pavlína, Dětkovice 221, 798 04 Určice 
Chovná fena, 58/65 cm – hlava širší, kratší, ustupující čelo, volné pysky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko 
nasazené i nesené, špičaté, špička vytočená ven, sklad na vnější hraně, oko kulaté, uloženo v přímé linii, sytě 
pigmentované – tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, bedra mírně klenutá, dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, vytáčená tlapka, úhlení strmější, postoj pánevních končetin 
rozbíhavý, úhlení korektní, ocas vysoko nasazen, vysoko nesen v pohybu, standardní délky, srst správné délky, 
uzavřená, jemnější, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska 
úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 5 – 13 – 10 – 10 – 10 = 87/A (kartáč, ytong, plechovka) 
 
pes NIKO van de Duvetorre - nar. 12. února 2014, CMKU/BOM/7642/-15/14 LOSH 1139567 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 21.02.2015) SA nepostižen (MVDr. Jaromír Ekr, 21.02.2015)  VD1   
o: Ch.Tr. EROS van de Duvetorre 
m: VERONIQUE de la Valle de Luvry 
chov.: Johan Weckhuyzen 
maj.: Jarmila Pallot, Hlavní 332/71, 664 31 Lelekovice 
Chovný pes, 67/69 cm – hlava typická dle standardu, širší, ucho vysoko nasazené i nesené, správné tvaru, 
dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník mělčí, široký, 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, otevřená 
tlapka, úhlení strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas níže nasazen, 
nesen korektně ve statice, v pohybu vysoko, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, více na hrudi, 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 a méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí fen ideální výšky 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 
 
fena NIRVANA Sa-Kra Beskydy - nar. 2. listopadu 2013, CMKU/BOM/6852/13  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 05.09.2015) SA nepostižen (MVDr. Jaromír Ekr, 05.09.2015)     
o: GORAN z Hückelovy vily 
m: JAKSITAKSI Sa-Kra Beskydy 
chov.: Bauerová Alexandra 
maj.: Bauerová, Chválkovice 11, 378 81 Slavonice 
Chovná fena, 58/62 cm – hlava těžší, široká, kratší čenichová partie, volné pysky, ucho vysoko nasazené, široko 
nesené, delší, špičaté, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, hluboko uloženo, sytě 
pigmentované – tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, střední řezák v kleštích, krk dle standardu, hrudník prostorný, 
mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pronesená, dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, volné lokty za pohybu, úhlení strmější, sevřené 
hlezno, úhlení pánevních končetin strmější, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky, 
uzavřená, jemnější, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, více na 
hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 - 10 – 11 – 8 – 10 – 10 = 94 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=lolly%20van%20&gAct=detail&ID=45653
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=niko%20van%20de&gAct=detail&ID=44384
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nirvana%20sa&gAct=detail&ID=40475


fena NITCHI of Joli Troucheaus - nar. 26. dubna 2014, CMKU/BOM/8035/-15/14 LOSH 1145307    
o: CHAOS Degantis Kraujas 
m: KAMIKAZE (LOSH 1094949) 
chov.: Limbourg Johan 
maj.: Čejková Klára, Pohořilky 11, 594 01 Pohořilky 
Posouzení odloženo – PT ukončen - nepřivolána 
 
 

BELGICKÝ OVČÁK – TERVUEREN 
 
 
pes BAZZ Moravia Merilen - nar. 7.12.2012, CMKU/BOT/6291/12  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil, CSc., 26.02.2014)   V1 BH, FPr 1  
o: s.r. Ch. Corsini MAXIME 
m: s. JCh. SAKI Deabei 
chov.: Abrahámová Hana 
maj.: Frolková Libuše, Dělnická 599, 672 01 Moravský Krumlov 
Chovný pes – 66/66 cm, typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, uloženo v přímé linii, chrup úplný, skus těsný nůžkový, 
korektní krk, hrudník mělčí a úzký s nedostatečně vyvinutým předhrudím. Hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, korektní břicho, postoj hrudních končetin úzký + 
strmé úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní. Ocas správně nasazen a nesen, delší o 1 cm, srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu na těle, 
více na hrudi, velmi malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, 
vpředu vázaná a vysoký akcent, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku 
plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá 
a přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 6 – 9 – 18 – 5/10 – 11 – 9 – 10 – 10 = 88 bodů 
 
fena HELEN Těchlovice - nar. 8. října 2013, CMKU/BOT/6827/13  
m: Ch. DIXI Těchlovice 
chov.: Ing. Červená Marcela 
maj.: Ing. Kubíček Zbyšek, Polní 1315, 763 12 Vizovice 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK a DLK v souladu s CHŘ, 56/56 cm, typická hlava dle standardu, mírně 
ustupující čelo, nevýrazný stop, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé až světlejší, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí a úzký s méně vyvinutým předhrudím. Hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, korektní břicho, postoj hrudních končetin 
s vybočenými lokty a vtáčenou tlapkou + strmé úhlení, postoj a úhlení pánevních končetin korektní. Ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – rudé, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, vpředu kříží tlapky, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, nervózní, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 7 – 7 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů 
 
fena CHINA Deabei - nar. 15. února 2013, CMKU/BOT/6455/13  
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Decker, 07.06.2014) SA nepostižen (MVDr. Milan Decker, 07.06.2014)  VN1, BIS 
dorost BH  
o: D'JAKSON de Nelly des Beaux Peupliers 
m: Tarkatan JUKI 
chov.: Ing. Štýbrová Beata 
maj.: Slívovi Stanislav a Miluše, Kaštanová 1103, 734 34 Šenov u Ostravy 
Chovná fena, 59/61 cm, Hlava široká a kratší, mohutnější mozkovna, špičatější čenich, ucho vysoko nasazené, 
šířeji nesené, delší, širší u základny, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, uloženo v přímé 
linii, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí a širší s předhrudím dle standardu. Hřbetní linie 
lehce pronesená a dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, korektní břicho, postoj hrudních 
končetin široký, volné lokty za pohybu, korektní úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý + strmější úhlení. 
Ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, za pohybu nesen vysoko, stáčen vpravo, správné délky, srst 
kratší, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranž, charbonáž zvýrazněná více, plná maska, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výživná, celkový 
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 97/A bodů (kartáč, plechovka) 

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%20of&gAct=detail&ID=47146
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bazz%20moravia&gAct=detail&ID=36848
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=helen%20t&gAct=detail&ID=40021
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=china%20dea&gAct=detail&ID=37993

