
Popisná přehlídka a povahový test Ratenice, 26.04.2015 
 

 
Rozhodčí exteriéru: Alexandra Grygarová (AUO+BOM), Hana Pisarčíková (BOG+BOM+BOT) 
Vedoucí komise PT: Dušan Pospíchal 
Figurant: Václav Kuncl 
 
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, bota, kokos, stojánek, ytong) 

 

 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  

  
pes AD ASTRA Wäka – nar. 1.6.2012, CMKU/AUO/1314/12 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižen (21.2.2014 MVDr. Čáp), DOV prostý (3.11.2014 MVDr. Trnková, 16.7.2012 
MVDr.Beránek),  
o: Nineveh HE HAS GOT THE BLUES 
m: Granada CHOCOLATE FRANCES 
chov. Kadlecová Irena 
maj. Urbášková Markéta, Loděnická 291, 783 14 Bohuňovice, e-mail: marketaurbaskova@ymail.com 
CHOVNÝ PES, výška 55 cm, hlava typická, užší, čenich špičatější, užší, méně výrazný stop, ucho poměrně 
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé 
oko modré, levé oko jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, nedosahuje 
úrovně lokte, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, lehce volné lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních 
končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 
strmější, kratší stehenní kost, ocas plná délka, nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, malé dilute skvrny na těle a ocasu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně 
pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vzadu kratší krok, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti 
a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A. 
Poznámka k PT (celkový dojem): výborný 
 

  
pes APPLEJACK Caniterra – nar. 2.1.2013, CMKU/AUO/1526/13 
HD A (0/0), DLK 0/0 (3.6.2014, MVDr. Kučera), DOV prostý (14.2.2013 MVDr.Beránek),  
výborný 3, velmi nadějný 1 
o: Ch. DALI'S DELUXE BLUE Carcassonne Tolugo 
m: s. AMY BUTTERFLY Carcassonne Tolugo 
chov. Abrahamová Lucie, Ing. 
maj. Vaňková Radana, Ing., Čížkov 26, 393 01 Pelhřimov, tel. 776 151 011, e-mail: radanavankova@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, hlava typická, kratší 
čenich, širší čelo, lehce zvýrazněná mezioční rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, těžší, správného tvaru, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný, chybí P1 vlevo dole, obroušené špičáky, skus nůžkový, 
kratší krk, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný, v pohybu klenutá bedra, záď 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 strmější, ocas plná délka - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentované, nosní houba zesvětlená, pohybová mechanika 
měkká, volná, plynulá, vzadu kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ad%20astra&gAct=detail&ID=35843
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=applejack&gAct=detail&ID=38167


kondice výstavní, celkový vzhled těžkopádnější, méně elegantní, správného rámce, povaha pozorná, nervózní - 
méně. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 7 – 19 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů/A. 

  

  
fena BEAUTY IN BLACK Perla Mahagon – nar. 14.2.2012, CMKU/AUO/1225/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (9.4.2015 MVDr. Duchek), DOV prostá (9.4.2015, 2.4.2012 MVDr.Beránek),  
o: Int.Ch. BRED Srdcové eso 
m: Ch. ALL DARLING IN BLUE Perla Mahagon 
chov. Hájková Eva 
maj. Paulová Miroslava, Mgr., Nad Radbuzou 234/39, 301 00 Plzeň, tel. 723 180 490, e-mail: 
mirka.paulova@dakan.cz 
NECHOVNÁ FENA, výška 57 cm, hlava: zužující se čenichová partie, širší čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, 
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, kratší krk, hrudník, prostorný, přesahuje úroveň lokte, 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 strmější, ocas plná délka - nekupírovaný, bez zálomku, srst měkčí, zvlněná, 
barva tulení, pigmentace – zesvětlený pigment, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová 
mechanika vzadu krátká, krátký krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled 
těžkopádný, povaha, pozorná, mírně nedůvěřivá, nervózní – méně. Střední reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: nestandardní barva 
Povahový test: 7 – 7 – 12 – 5 – 3 – 15 – 9 – 10 – 10 = 78 bodů. 

  

  
pes COCOLATE RASCAL Haliba – nar. 13.5.2013, CMKU/AUO/1680/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (13.4.2015 MVDr. Vlček), DOV prostý (13.4.2015 MVDr. Míková),  
výborný 1, Vítěz třídy, velmi nadějný 1 
o: ICh. ADORABLE RASCAL z Brzáneckých vinohradů 
m: Ch. DEE DEE MERLE z Kamilkové zahrady 
chov. Babová Hana 
maj. Šindelářová Martina, Stodolní 512, 394 64 Počátky, tel. 606 747 080, e-mail: berlyn@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, hlava širší, čenich kratší, lehce zvýrazněná mezioční rýha, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči 
jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, řezáky spodní čelisti netvoří pravidelný oblouk, kratší krk, hrudník hluboký, 
prostorný, hřbet silný, klenutá bedra ve statice i pohybu, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, 
ocas plná délka, nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, 
vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový 
vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá 
reakce na střelbu. 
Přednosti:  
Povahový test: 10 – 10 – 15 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 2 = 86 bodů. 
Poznámka k PT (celkový dojem): flegmatický, čuchá 

  

  
fena DASHKA Valkar – nar. 13.9.2012, CMKU/AUO/1439/12 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižena (3.11.2014, MVDr. Snášil), DOV prostá (30.10.2012 MVDr.Beránek),  
o: C Hangin Five FAST TRACK OF UC 
m: JCh. Kl.Ch. Auxarcs FAIR WINDS 
chov. Valterová Miroslava, MVDr. 
maj. Urbášková Ludmila, Mgr., Loděnická 291, 783 14 Bohuňovice, tel. , e-mail: urbaskova.l@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ A STANOVENÍ DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, 
výška 46 cm, hlava celkově jemnější, méně výrazný stop, slabší spodní čelist, ucho šířeji nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup nadpočetný, 
zdvojená P1 vlevo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas NBT (2/3), 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, kratší krok, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, lehčí – méně elegantní, méně 
kompaktní, povaha pozorná, mírně nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 – 7 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů/A. 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=beauty%20in%20black%20&gAct=detail&ID=35733
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cocolate%20rascal&gAct=detail&ID=39285
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dashka&gAct=detail&ID=37100


fena EIMI z Koláčkova dvora – nar. 18.4.2012, CMKU/ZReg/AUO/1269/12 
HD C (2/2), ED 0/0, OCD nepostižena, PL 0/0 (22.1.2015, MVDr. Nytra), DOV prostá (26.11.2014 MVDr. Staňa),  
výborná 1 CAC 
ZZO, BH, ZVOP, ZOP, HWT TS, ZPU1, ZVV1, IHT1 TS, STPr1 
o: COLORADO RED COWBOY of Crystal Lake 
m: DEISY Ganden Monge 
chov. Koláčková Lenka 
maj. Hadaš Libor, Na Hradbách 23, 794 01 Krnov, tel. 777 046 360, e-mail: liborhadas@email.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 49 cm, hlava typická, čenich špičatý, užší, zužující se čenichová partie, lehce zvýrazněné 
mezioční rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, pravé oko jantarové, modrá skvrna, levé oko jantarové, chrup neúplný, chybí P4 vlevo 
dole, 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 strmější, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna krátká, kolmá, sbíhavá, úhlení zadních končetin strmější, ocas plná délka - kupírovaný, srst střední 
textury a délky, na zádi lehce zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní 
houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, 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 IVANHOE Svěží vítr – nar. 29.5.2011, CMKU/AUO/1058/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (18.12.2012, MVDr. Snášil), DOV prostý (24.2.2015 MVDr. Trnková), DNA HSF4 čistý (AHT), 
Pelger-Huet Anomaly - pozitivní (VFU) 
výborný 2, Res.CAC 
BH, RH-TE, ZZZ, OB-Z, FPr2 
o: JCh. CASANOVA FOR FRESH WIND des Chemins Cathares 
m: HEAVENLY PHOEBE Puella Fera 
chov. Šarochová Ivana 
maj. Rumpíková Yvona, Ing., Hubrova 11, 623 00 Brno, tel. 775 331 573, e-mail: yvona.rumpik@gmail.com 
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, obě uši těžší, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, hřbet v pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin: volné lokty, obě tlapky lehce vytáčené, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, 
úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin: sbíhavá hlezna, úhlení zadních končetin strmější, 
delší holení kost, ocas plná délka, nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
větší dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, 
pohybová mechanika sbíhavá, kratší krok vepředu i vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, povaha živá, pozorná, nervózní. Slabá 
reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 7 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů/A 

 

 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
 
fena  EYRIS Balpoa –  29.5.2013, CMKU/BOG/6580/13 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (4.6.2014, MVDr. Ekr), DOV prostá - 11.7.2013 MVDr. Beránek,  
JCh. ČR, Ch. ČMKU, ZVOP 
o: E'RAYAS du Pampre Sacré, HD A  
m: s.r. pE s. Int.Ch. ARISIES Balpoa, HD A, ED 0/0 
chov. Poláčková Blanka 
maj. Poláčková Blanka, Hellichova 1111, 289 11  Pečky, tel. 604 733 536, e-mail: balpoa@balpoa.net 
Chovná fena - 57/56 cm, typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus nůžkový, 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, postoj i úhlení 
hrudních i pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, o 3 cm kratší, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, černá, lehké prolínání hnědé barvy na límci, pigmentace sytá, méně sytá v koutcích, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti. typ, kompaktnost 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 3 = 93 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=eimi%20z%20kol&gAct=detail&ID=36923
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ivanhoe%20sv&gAct=detail&ID=35278
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=eyris&gAct=detail&ID=38936


pes  HARD BLACK OZZY z Kovárny –  3.11.2012, CMKU/BOG/6246/12 
HD A (0/0), ED 0/0, SA 0 (30.12.2012 MVDr.Jahoda), DOV prostý -18.04.2013 (MVDr. Beránek),  
DNA ověření původu: 031/13 - (ISAG2006) - laboratoř Genservice s.r.o., JCh. ČR, CANT 
o: s.r. Se Ch. Revloch ZIDANE, BVA 5:3 (odp.HD A)  
m: s.Int.Ch. ECLAIRE BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0, SA 0 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Čechová Kateřina, MDDr., Jarcová 242, 757 01  Valašské Meziříčí, tel. 608 142 378,  
e-mail: KATKACECHOVA@seznam.cz 
Chovný pes - 63/63 cm, typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, 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 standardu, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin lehce rozbíhavý, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, strmé hlezna, 
ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu kříží tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, výraz, oko 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (koště, bota, kokos) 
 
 
pes  INTERNATIONAL AFFAIR OF Jet Black –  6.1.2013, CMKU/BOG/6523/-13/13,  
Pův. MET Gr. 2683/13 
HD A, ED 0/0 (7.7.2014, MVDr. Decker)  
o: s. Int.Ch. PROT Deabei, IPO3 ZVV3 FH2, HD A, ED 0/0, SA 0, BAER +/+  
m: Int.Ch. Jet Black BACARDI, HD A 
chov. Kövér Viktória 
maj. Čiperovi Helena, Horní Brusnice 135, 544 75  Mostek, tel. 608 552 279, herohel@seznam.cz 
Chovný pes - 65/65 cm, hlava typická dle standardu, špičatější čenichová partie, čelo užší a mírně klenutější, 
slabší spodní čelist, 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 standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie rovná, měkčí, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, úhlení korektní, tlapky 
pánevních končetin vytočené, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 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. 
Přednosti: pigmentace 
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 bodů 
 
 
pes  IVORY BLACK z Kovárny –  1.3.2013, CMKU/BOG/6476/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (9.3.2015 MVDr. Snášil), DOV prostý -19.12.2012 (MVDr. Beránek),  
DNA ověření původu: 222/13 - (ISAG2006) - laboratoř Genservice s.r.o. - 10.05.2013 
o: Ch. FAIR PLAY z Kovárny, A3, HD A, ED 0/0  
m: s. Int.Ch. REALLY BLACK z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Pechová Eva, Husova 822, 438 01  Žatec, tel. 607 167 781, e-mail: peechova@centrum.cz 
Chovný pes - 63/64 cm, typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, volnější pysky, ucho vysoko nasazené 
a nesené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus nůžkový, 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, postoj hrudních končetin 
korektní, úhlení strmější, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen ve statice, v 
pohybu mírně stáčen špičkou vpravo, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, úzký dlouhý bílý 
znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, lehký 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 
Přednosti: oko 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 14 - 10 - 10 - 8 = 97 bodů 
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MMAALLIINNOOIISS  
 
 fena  AIDA z Manětínské ulice –  26.4.2012, CMKU/BOM/5921/12 
 HD A (0/0), ED 0/0 (10.07.2013 MVDr. Decker), BH 
 o: JUNKER de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0, SA 0  
 m: CONY Foxy Queen, HD A 
 chov. Blecha Miroslav 
 maj. Krajčí Theodor, Blatnice 176, 330 25, tel. 604 615 455, e-mail: krajci.t@seznam.cz 
Chovná fena, 57/63 cm – Typická hlava s kratší čenichovou partií, příliš vyplněné líce, vrásnění na čele, ucho  
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, lehce širší u základny, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník široký, se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, delší, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
korektní, postoj hrudních končetin široký, úhlení korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější, 
ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, 
charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a 
prostorná, vpředu lehce pádluje, 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.  
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 9 - 10 - 9 = 98 b. 
 
 
fena  ANAT Frosty Fox –  2.11.2012, CMKU/BOM/6242/12 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD neg., SA 0 (16.5.2014, MVDr. Ekr), BH 
 o: Ch.Tr. JAGUAR de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0, SA 0  
 m: VEGA z Hückelovy vily, HD B 
 chov. Burda Miroslav 
 maj. Burda Miroslav, Lažany č.p. 5, 430 02  Chomutov 2, tel. 728 481 733, burdamiroslav@seznam.cz 
Chovná fena, 55/58 cm – Typická hlava, ucho šířeji nasazené i nesené, správného tvaru, delší, měkčí s lehkým 
skladem na vnější straně, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, 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 hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj 
pánevních končetin  rozbíhavý, mírně sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné 
délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více, maska 
průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled elegantní a méně kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Doplňující poznámky: krytí psem ideální výšky 
Povahový test: 10 - 8 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98/A (koště, bota, stojánek) 
 
 
fena  ANETTA Podman –  12.5.2013, CMKU/BOM/6540/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (29.03.2015 MVDr. Decker), ZZO 
 o: VIRGIL Malidaj, HD A  
 m: CIRA Šumavský Xerak, HD A, ED 0/0 
 chov. Podmanický Stanislav, Ing. 
 maj. Podmanický Stanislav, Ing., Dobřív 371, 338 44, tel. 723 464 813, e-mail: s.podman@seznam.cz 
Chovná fena, 55/64 cm – Široká a těžší hlava s kratší čenichovou partií, v čelní partii je mezioční rýha, ucho   
šířeji nasazené i nesené, velké a dlouhé, se skladem na vnější hraně, oko úzké, šikmo uloženo, hnědé, chrup 
úplný, skus těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná,zaškrcená za kohoutkem, bedra dlouhá, korektní, záď za pohybu přestavěná, břicho korektní, postoj 
hrudních končetin široký, vybočené lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, kratší 
stehenní kost, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, kratší, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, hodně osvalená, celkový vzhled  
nekompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, klidná, bez reakce na střelbu.  
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
Povahový test: 5 - 10 - 20 - 5/10 - 13 - 10 - 10 - 10 = 93/A (koště, stojánek) 
 
 
 fena  ANNY Podman –  12.5.2013, CMKU/BOM/6541/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (17.7.2015 MVDr. Decker), BH 
 o: VIRGIL Malidaj, HD A  
 m: CIRA Šumavský Xerak, HD A, ED 0/0 
 chov. Podmanický Stanislav, Ing. 
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 maj. Kružliak Martin, Olešná 99, 267 64  Olešná u Hořovic, tel. 737 077 469, e-mail: sgrizly@seznam.cz 
Chovná fena, 60,5/65 cm – Těžká hlava s náznakem římského nosu, příliš vyplněné líce i čenich, ucho  vysoko 
nasazené i nesené, dlouhé, široké u základny, nesymetrické – pravé ucho více ke středu hlavy, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a 
prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce přestavěná za pohybu, bedra rovná, korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin sbíhyvý, za pohybu volné lokty,  strmé 
zánártí, postoj pánevních končetin rozbíhavý, vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, 
kratší o 4 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, maska 
průměrná, velmi  malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz méně vyjádřen, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a  bez 
elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Povahový test: 10 - 9 - 20 - 5/8 - 15 - 10 - 10 – 10 = 98/A/O1P,1P (bota, koště, stojánek) 
 
 
 pes  ARMIAN Hynso Moravia –  14.7.2013, CMKU/BOM/6633/13 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD neg., SA 0 (14.4.2015, MVDr. Zatloukal), JCh. ČR  
 o: v. Int.Ch. BRUCE Vědusk, IPO3, HD A  
 m: s. ICh. AGATHA Nieder Bohemia, HD A, ED 0/0, SA 0 
 chov. Hynčicová Soňa 
maj. Terzievová Marie & Hruša Tomáš, V Luzích 18, 466 02  Jablonec nad Nisou, tel. 734 335 421,  
e-mail: terzievova@seznam.cz 
Chovný pes, 59/62 cm – Typická hlava s klenutějším čelem, příliš vyplněné líce, vrásnění na čele, ucho  vysoko 
nesené, šířeji nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, uloženo daleko od sebe, sytě 
pigmentované, chrup neúplný – chybí I1 vlevo dole (veter.potvrzení), skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, 
prostorný, se méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj 
i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku 
plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, 
bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva, délka ucha 
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (bota, kokos, koště) 
 
 
fena  BÁRA z Nových hor –  22.5.2013, CMKU/BOM/6546/13    
 o: ANTRAX Ostraryka, IPO3, HD A, ED 0/0, SA 0  
 m: BÁRA Extra Temperament, IPO3 VPG3, HD A 
 chov. Horák Petr 
 maj. Burda Miroslav, Lažany č.p. 5, 430 02  Chomutov 2, tel. 728 481 733, burdamiroslav@seznam.cz 
Chovná fena, po úspěšném absolvování DKK a DLK, 57/57 cm – Typická hlava s mezioční rýhou v čelní partii, 
ucho vysoko nasazené i nesené, pravé šířeji nesené, velké a dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, tmavé, chrup úplný, nůžkový skus, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, krátká a málo zaoblená záď, břicho 
korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas výše nasazen 
a správně nesen, standadrní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytě žluté, charbonáž 
zvýrazněná méně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: výraz, nůžkový skus, hrudní končetiny 
Povahový test: 3 - 9 - 20 - 5/6 - 13 - 10 - 10 - 10 = 86 b. 
 
 
 fena  BRIA z Krasového kraje –  16.5.2010, CMKU/BOM/4785/10 
 HD A (0/0), ED 0/0 (12.3.2015, MVDr. Ekr), ZZO, BH 
 o: TIGER v.d. Simmeringer Haide, HD A  
 m: CORINA z Chittusiho údolí, HD B 
 chov. Otisková Pavlína 
maj. Novák Filip, Mgr., Cyrilometodějská 887, 766 01  Valašské Klobouky, tel. 737 706 370,  
e-mail: novak.f@seznam.cz 
Chovná fena, 56/61 cm – Krátká hlava s krátkou čenichovou partií, příliš vyplněné líce, ucho  vysoko nesené,    
šířeji nasazené, špičaté, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus 
těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
pronesená za kohoutkem, dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj 
hrudních končetin širší, úhlení strmé, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas správně nasazen, 
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ve statice správně nesen, za pohybu stáčí špičku vlevo, delší o 5 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Povahový test: 9 - 9 - 19 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 96/A (koště, bota, stojánek) 
 
 
fena  CAYA Malevil Bohemia –  9.4.2013, CMKU/BOM/6521/13 
 HD A (0/0), ED 0/0, OCD neg., SA 0 (14.4.2015, MVDr. Zatloukal) 
 o: s.r. s. T.s. Se. Sw. Int.Ch. DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups, HD A, ED 0/0, SA 0  
 m: JCh. ARISA Malevil Bohemia, HD A, ED 0/0 
 chov. Samková Kateřina 
maj. Terzievová Marie & Hruša Tomáš, V Luzích 18, 466 02  Jablonec nad Nisou, tel. 734 335 421,  
e-mail: terzievova@seznam.cz 
Chovná fena, 61/63 cm – Typická hlava s klenutějším čelem, náznak římského nosu, ucho  vysoko nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, kulatější špička, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus 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 pánevních končetin korektní, delší stehenní kost, ocas správně nasazen a nesen, správné 
délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý oranž, charbonáž zvýrazněná méně, maska 
průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vzadu delší než vpředu, typ standardní 
a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 4/9 - 12 - 10 - 10 - 10 = 95/A (kokos, koště) 
 

 

fena  CECILLE Malevil Bohemia –  9.4.2013, CMKU/BOM/6522/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (13.08.2014 MVDr. Ekr), JCh. ČR  
o: s.r. s. T.s. Se. Sw. Int.Ch. DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: JCh. ARISA Malevil Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov. Samková Kateřina 
maj. Kohoutek Luboš, Ing., Komenského 56, 250 82  Úvaly, tel. 731 135 402, kohuxon@seznam.cz 
Chovná fena, 60/63 cm – Typická hlava, ucho  vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, 
oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus 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, sytý oranž, 
charbonáž zvýrazněná středně, maska přerušená, pigmentace méně sytá na pyskách, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, výraz, podsada 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (kokos, koště) 
 
 
fena  DARA Šumavský Xerak –  3.1.2011, CMKU/BOM/5110/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (30.4.2015, MVDr.Decker), ZM, BH, SPr1 
o: Ch.Tr. Mecberger CHORTORYISKI, IPO3, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: VINCITA de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Bárta Karel 
maj. Furová Karolína, Skočice 127, 334 01  Přeštice, tel. 731 317 233, e-mail: karolina.skie@seznam.cz 
Chovná fena, 56,5/60 cm – Typická hlava, ucho  vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, 
oko lehce kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí, prostorný, s 
méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, úhlení pánevních končetin korektní, lehce vytočené 
tlapky, ocas správně nasazen, stále vysoko nesen, kratší o 1 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní - pracovní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na 
střelbu.  
Mimořádné přednosti: výraz 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A/O1P,1P (bota, koště) 
 
 
fena  DEWOITINE de Alphaville Bohemia –  11.6.2012, CMKU/BOM/6021/12 
HD A (0/0), ED 0/0, SA 0 (21.06.2013 MVDr.Ekr), BH  
o: JUNKER de Alphaville Bohemia, IPO3, HD A, ED 0/0, SA 0  
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m: CARMEN Anubis the Second, HD A 
chov. Pospíchalová Jitka 
maj. Dlabová Markéta, Úpské nábřeží 240, 541 01  Trutnov, 723 614 743, marketa.dlabova@gmail.com 
Chovná fena, 57/62 cm – Hlava s kratší čenichovou partií, nevýrazný stop, ucho  vysoko nasazené i nesené, 
velké a dlouhé, širší u základny, oko lehce mandlové, hluboko uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní 
krk, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, zaječí 
tlapka, postoj i úhlení pánevních končetin korektní,  ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné 
délky, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý 
znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ jemnější, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní a méně kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, klidná, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: pohyb, povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b. 
 
 
pes  HARRY pod Cvilínem –  11.7.2010, CMKU/BOM/4895/10 
HD A (0/0), ED 0/0 (18.5.2015, MVDr.Ekr), BH, ZVV1 
o: CAK Bajoal, HD A  
m: IMAN de Alphaville Bohemia, HD A 
chov. Čeplová Dagmar 
maj. Obdržálek Milan, Mgr., Polešovice 767, 687 37  , tel. 775 076 640, M.OBDRZALEK@seznam.cz 
Chovný pes, 65/67 cm – Typická hlava se širším čelem, stop je tvořen pouze nadočnicemi, volnější pysky, ucho  
vysoko nasazené i nesené, špičatější, poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, 
hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
korektní, postoj hrudních končetin širší, úhlení strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytě rudé, 
charbonáž zvýrazněná středně, malý dlouhý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku plně 
vyvinutá, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, 
hravá, vrčí při kontaktu, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: pigmentace 
Povahový test: 5 - 5 - 20 - 5/0 - 15 - 5 - 10 - 10 = 75/O1P, 1P 
 
 
 fena  HEXA z Lounského chovu –  8.6.2012, CMKU/BOM/5988/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (02.11.2013 MVDr. Ekr), BH 
 o: YANNIK von Bonum Bono, IPO3 VPG3, HD B, ED 0/0  
 m: ARCHIE z Lounského chovu, HD A 
 chov. Kahula Radek 
 maj. Kroupová Zlatuše, Perucká 180, 439 09  Slavětín, tel. 725 863 713, kroupova.zlatka@seznam.cz 
Chovná fena, 55/64 cm – Široká hlava s kratší čenichovou partií, široké čelo, náznak římského nosu, příliš 
vyplněné líce, ucho šířeji nasazené i nesené, delší a špičaté, širší u základny se skladem na vnější hraně, oko 
kulatější, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový se středními řezáky v kleštích, korektní krk, 
hrudník hluboký a širší, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce přestavěná za pohybu, bedra 
rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, vytočené tlapky, úhlení strmější,  ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1 
cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, tmavší nohy a 
hruď, maska průměrná, 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.  
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/O1P,1P 
 
 
 pes  CHRIS z Lounského chovu –  16.1.2013, CMKU/BOM/6384/13 
HD A (0/0), ED 0/0 (10.04.2014 MVDr. Snášil)  
 o: YACKSON de Villalazan, IPO3, HD B, ED 0/0, OCD neg.  
 m: FARRAH Extra Temperament, IPO3, FPr3, HD A 
 chov. Kahula Radek 
 maj. Babulová Lucie, Vrbovec 252, 671 24  , tel. 774 302 133, e-mail: luciebabulova@gmail.com 
Posouzení odloženo, nelze zkontrolovat varlata. 
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 fena  I LOVE la Maschera di Ferro –  18.7.2013, CMKU/BOM/7307/-14/13, pův. ROI 13/139998 
HD A (0/0), ED (0/0) (MVDr.Žiaran, SK, 11.3.2015)    
 o: FILOU dit GAMIN des Lycans d'Arget, HD A  
 m: GOLDEN GIRL la Maschera di Ferro, HD A, ED 1 
 chov. Berruto Liliana 
 maj. Volný Zdeněk & Volná Dagmar, Starý Jičín - Dub 30, 741 01  Nový Jičín, tel. 737 512 909,  
e-mail: ring.volny@seznam.cz 
Chovná fena, 57/58 cm – Hlava širší v lících s kratší čenichovou partií, klenutější čelo, lehce volné koutky, v čelní 
partii je mezioční rýha, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko kulaté, správně 
uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný a širší, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
korektní, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, strmé nadprstí, úhlení strmější, postoj pánevních 
končetin rozbíhavý, sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, klidná, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: nůžkový skus, povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/8 - 14 - 10 - 10 - 10 = 97 b. 
 
 
 fena  LANA Kwanah –  28.2.2013, CMKU/BOM/6498/13 
JCh. ČR + PL  
 o: s. T.s.Int.Ch. BELPHEGOR, SPr3, HD A  
 m: JCh. ICONA Kwanah, HD A, ED 0/0, SA 0 
 chov. Mrňáková Zuzana 
 maj. Mrňáková Zuzana, Na Pískovně 647, 460 14  Liberec 14, tel. 604 814 815, kwanah@seznam.cz 
Chovná fena, po úspěšném absolvování DKK a DLK, 55/58 cm – Typická hlava s méně výrazným stopem, 
mírně volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, hluboký nůžkový skus, 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 hrudních končetin korektní, strmější nadprstí, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 3 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý 
oranž, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace méně sytá na 
pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, lehce kříží tlapky, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva, nůžkový skus 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 9 - 10 - 10 = 98/A (kokos, koště, bota, stojánek, ytong) 
 
 
fena  LEA z Hückelovy vily –  14.11.2012, CMKU/BOM/6258/12 
HD A (0/0), DLK 0/0 (MVDr.Žiaran, SK, 11.3.2015)    
 o: GORAN z Hückelovy vily, HD A, ED 0/0  
 m: FLORA z Hückelovy vily, HD A, ED 0/0, SA 0 
 chov. Volný Zdeněk 
maj. Volný Zdeněk & Volná Dagmar, Starý Jičín - Dub 30, 741 01  Nový Jičín, tel. 737 512 909,  
e-mail: ring.volny@seznam.cz 
Chovná fena, 62/65 cm – Typická hlava s více vyplněnými lícemi, lehce volné pysky, ucho  vysoko nasazené, 
šířeji nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a dlouhá, 
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, úhlení 
strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, delší stehenní kost, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 3 cm, 
srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, tmavá hruď, malý bílý 
znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, krátká vpředu, 
typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled elegantní a méně 
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, klidná, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: pigment, tmavé oko 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/9 - 14 - 10 - 10 - 10 = 98 b. 
 
 
 fena  LEMMA Kwanah –  28.2.2013, CMKU/BOM/6499/13 
HD B, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Zatloukal, 12.5.2015)     
 o: s. T.s.Int.Ch. BELPHEGOR, SPr3, HD A  
 m: JCh. ICONA Kwanah, HD A, ED 0/0, SA 0 
 chov. Mrňáková Zuzana 
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 maj. Mrňáková Zuzana, Na Pískovně 647, 460 14  Liberec 14, tel. 604 814 815, kwanah@seznam.cz 
Chovná fena, 56/59 cm – Typická hlava s náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus klešťový, 
korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin 
korektní, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas správně nasazen a nesen ve 
statice, v pohybu vyšší nesení ocasu, délka standardní, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace méně sytá na 
pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu kříží tlapky, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, se slabou reakcí na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, oko 
Povahový test: 10 - 10 - 17 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 b. 
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fena  ANIKA Destemido –  30.7.2011, CMKU/BOM/5504/11 
HD A (0/0), ED 0/0 (22.09.2014 MVDr. Vomáčka), BH, SPr1, IPO1 
o: INNOTEK vom Satansberg, HD A, ED 0/0  
m: AMANITE Olbramovický kvítek, IPO3, HD A, ED 0/0 
chov. Jonáš Karel 
maj. Bečanová Kateřina, Jeronýmova 560, 252 63  Roztoky, tel. 739 705 775, avaho.dogs@gmail.com 
Chovná fena, 60/62 cm - Těžší hlava s krátkou čenichovou partií, široké čelo, příliš vyplněné líce, ucho šířeji 
nasazené, vysoko nesené, špičatější, se skladem na vnější hraně, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, tmavé, chrup neúplný - chybí P3 vpravo nahoře, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, 
se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, ramena uložená příliš vpředu, postoj a úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká a pružná, kratší vpředu, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 9 - 10 - 10 = 98 b. 
 
 
ENJOY ENERGY z Kovárny –  8.2.2012, CMKU/BOT/5759/12 
HD A (0/0), ED 0/0 (27.06.2014 MVDr. Decker), DOV prostý  30.03.2012 (MVDr. Beránek),  
DNA ověření původu: 134/12 - (ISAG2006) - laboratoř Genservice s.r.o. - 26.04.2012  
o: Sw. Int.Ch. CHUCK von der Feldstiege, IPO3 A3, HD A1  
m: P.E. Int.Ch. VENUS INNAH z Kovárny, HD A, ED 0/0, SA 0 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Čiperovi Helena & Miroslav, Horní Brusnice 135, 544 75  Mostek, 608 552 279, herohel@seznam.cz 
Chovná fena, 61,5/61 cm, Typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník 
hluboký a prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, volné lokty za pohybu, lehce 
vytáčená tlapka hrudních končetin, ocas správně nasazen, stáčen špičkou vlevo, správné délky, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž až sytě žluté, charbonáž zvýrazněná středně, maska přerušená, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá a přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost 
Povahový test: 9 - 10 - 19 - 5/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 
 
 
fena  INDIA Deabei –  25.6.2013, CMKU/BOT/6665/13 
o: JCh. XAPP Deabei, HD A, ED 0/0, SA 0  
m: P.E. s.r. Int.Ch. Ketunpolun ATU, HD A, ED 0/0 
chov. Štýbrová Beata, Ing. 
maj. Magrlová Karla, Milady Horákové 1, 170 00  Praha 7, tel. 734 419 093, e-mail: belisha@email.cz 
Chovná fena, po úspěšném absolvování DKK a DLK 55/60 cm, Typická hlava dle standardu, méně výrazný 
stop, špičatější čenich, volnější pysky, slabší spodní čelist, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a 
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poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní 
krk, hrudník hluboký a prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, 
mírně vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin 
korektní, ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, stáčen špičkou vpravo, delší o 1cm, srst dlouhá, bohatá 
a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, velký bílý znak na krku a hrudi, 
maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, kratší vpředu, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: maska 
Pozn: krýt psem střední výšky 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/7 - 15 - 10 - 10 - 10 = 96/A (koště, bota, kokos). Pozn: vrčí při kontaktu 
 
 
fena  JENNA z Kovárny –  25.9.2013, CMKU/BOT/6814/13 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD neg. (MVDr. Ekr)  
o: Ch. ELYOS du Moulin du Verger, HD A, ED 0/0  
m: s. Se Ch. PERFECTLY UNIQUE z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Gaudniková Jitka, Ing., Zlatý Kopec 118, 250 66  Zdiby, tel. 602 680 076, gaudnice@seznam.cz 
Chovná fena, 55,5 / 52,5 cm, Typická hlava dle standardu, širší čelo, více vyplněné líce, ucho vysoko nasazené a 
nesené, poměrné velikosti, špičatější, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 
korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, 
charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká a pružná, kratší vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, kompaktnost 
Pozn: krýt psem střední výšky 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 99 
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