
POPISNÁ PŘEHLÍDKA A POVAHOVÝ TEST  
HORKA NAD MORAVOU – 18.9.2016 

 

Rozhodčí exteriéru:  
Ing. Ivana Němečková (BOM), Hana Pisarčíková (AUO, BOG, BOT) 
Vedoucí komise PT: Dušan Pospíchal 
Figurant: Matěj Petrnek 
 
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, plech s kamínky,  kolečko 
6. setkání s cizí osobou (max. 10) 
7. přivolání do skupiny osob (max. 10) 
8. vlohy pro aportování (max. 10) 

Nepovinné cviky: 
1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu 
    b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
2. netradiční aport (koště, kokos, stojánek na zkumavky)  

  

  

  

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  

  
pes BAHRAM Černý Kondor – nar. 27.1.2014, CMKU/AUO/1963/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Lukáš Duchek - 22.3.2016), DOV prostý (MVDr. Petr Staňa - 
5.8.2016), OCD nepostižen (MVDr. Lukáš Duchek - 22.3.2016), PL 0/0 (MVDr. Jakub Nowak 
- 5.8.2016), DNA HSF4 clear (po rodičích), výborný 
o: AXEL MOON Carcassonne Tolugo 
m: HAYLEY Svěží vítr 
chov. Černochová Hana 
maj. Monika Wantula, Vendryně 974, 739 94 Vendryně, tel. 606161737, e-mail: 
animalfriend@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 54,5 cm, hlava- špičatější čenich, lebka z profilu vyšší, široký stop, 
volnější pysky, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně uloženo, obě 
oči hnědé, chrup neúplný – chybí P1 vpravo dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, úzký, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, volné lokty, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, tlapka lehce vytáčená, úhlení předních 
končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, lehce vytáčená tlapka, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez 
zálomku, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka i pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována vevnitř, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled - 
střední velikosti a kostry, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 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=bahram&gAct=detail&ID=42813


 
fena BEST INFINITY OF Herriko – nar. 5.5.2015, CMKU/AUO/2660/15 
HD B (1/1), ED 0/0 (MVDr. Marek Pepřík – 24.8.2016), DOV prostá (MVDr. Petr Staňa – 
7.9.2016), Výborná, ZVOP 
o: Prosto Chudo PERUN 
m: EBBIE ze Zárybského dvora 
chov. Ševčíková Petra 
maj. Monika Jašková, Bezručová 365, 747 31 Velké Hoštice, tel. 607508822, e-mail: 
monika.petzuchova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 49,5 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, plnější líce, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup nadpočetný – dle RTG 8 řezáků vč. 
kořenů v horní čelisti, skus nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, 
rovný, silný a vodorovný, klenutější bedra, 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, strmá, úhlení zadních končetin strmé, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední 
textury a délky, otevřená, na zádi a hřbetě lehce zvlněná, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika 
měkká, plynulá, sbíhavá, vzadu lehce vázaná a kratší, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, 
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí psem s korektním počtem řezáků 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů.  

  

 
pes BONI AMICI Wäka – nar. 24.1.2014, CMKU/ZReg/AUO/1924/14 
DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek – 10.4.2016, 12.3.2014), DNA CEA/CH normal/normal, DNA 
HSF4 clear, DNA MDR1 normal/normal, DNA prcdPRA normal/normal (po rodičích) 
o: Origine Deux - E-RED WOODSMAN 
m: BY THE REQUEST Diandra 
chov. Ing. Kadlecová Irena 
maj. Veronika Petrová, Trnkova 19, 779 00 Olomouc, tel. 773405724, e-mail: 
pet.ver@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK a DLK V SOULADU S CHŘ, 
výška 56,5 cm, hlava užší, celkově jemnější, mírně ustupující čelo, špičatější čenich, 
nedostatečná modelace pod očima, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, 
lehčí, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup neúplný, chybí P1 vpravo dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, 
nedosahuje úrovně lokte, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, vodorovný, 
slabší, záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, lopatky správně 
uložené, správné délky, měkčí záprstí, tlapka lehce vytáčená, úhlení předních končetin 
strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení 
zadních končetin strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, 
měkčí, otevřenější, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i 
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, vybočené lokty 
v pohybu, silně kříží přední tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, lehčí, správného rámce, 
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A  

  

 
 

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=BEST%20INFINITY%20OF&gAct=detail&ID=46461
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=BONI%20AMICI%20Wäka&gAct=detail&ID=41307


fena CUP OF HAPPINESS Herriko – nar. 15.5.2015, CMKU/AUO/2670/15 
DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek – 3.9.2016), velmi nadějná 
o: Thornapple UNCLE SAM WANTS YOU 
m: MUFFIN AU CHOCOLAT Great Lady 
chov. Ševčíková Petra 
maj. Mgr. Věra Kouřilová, Drahlov 364, 783 75 Charváty, tel. 733779722, e-mail:  
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK V SOULADU S CHŘ, 
výška 52 cm, hlava typická, lehký úbytek svalů nad očima, mírně ustupující čelo, plnější líce, 
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, pravé ucho lehčí, oko mandlové, správně 
uloženo, pravé i levé oko hnědé/modré, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, hřbet lehce měkčí, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin – 
končetiny příliš pod tělem, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 
strmější, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentované, nosní houba lehce 
depigmentována vevnitř, pohybová mechanika měkká, plynulá, sbíhavá, vzadu lehce 
vázaná, kříží zadní tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. 
Střední reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů/A  

  

 
pes CURLY MARLEY Herriko – nar. 15.5.2015, CMKU/AUO/2664/15 
výborný 1, Vítěz třídy 
o: Thornapple UNCLE SAM WANTS YOU 
m: MUFFIN AU CHOCOLAT Great Lady 
chov. Ševčíková Petra 
maj. Jitka Grossová, Lipovec 89, 679 15 Lipovec, tel. 604540617, e-mail: 
xgrossovaj@seznam.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, NEDOKONČEN PT, výška 53 cm, hlava typická, lehký úbytek 
svalů nad očima, ustupující a klenutější čelo, nedostatečná modelace pod očima, ucho šířeji 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký, užší, méně 
vyvinuté předhrudí, hřbet delší, pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, postoj pánevních končetin užší, vytáčená tlapka, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez 
zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, 
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, 
vyvážená, sbíhavá, v pohybu mírně volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
delšího rámce, povaha živá, pozorná, neukázněný, nepřipravený. 
Povahový test: ukončen - nepřivolán  

  

 
pes DAMISI Diandra – nar. 21.9.2014, CMKU/AUO/2299/14 
DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek – 3.9.2016, 6.11.2014), DNA CEA/CH normal/normal, DNA 
HSF4 clear, DNA MDR1 normal/normal, DNA prcdPRA normal/normal (po rodičích). 
výborný, LA1 
o: Ad Astra MAGNUM FORCE 
m: BRED BY Diandra 
chov. Hodková Martina 

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=CUP%20OF%20HAPPINESS%20Herriko&gAct=detail&ID=46471
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=CURLY%20MARLEY%20Herriko&gAct=detail&ID=46465
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=DAMISI%20Diandra&gAct=detail&ID=43335


maj. Zuzana Jašková, Křiby 4714, 760 05 Zlín, tel. 774022696, e-mail: 
zuzana@secretenergy.eu 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK V SOULADU S CHŘ + 
DNA PROFIL, výška 52,5 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, 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, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, v pohybu lehce 
klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý, 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, 
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: čistota barvy, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A  

  

 
pes DRAGONNIER Gitaron – nar. 3.9.2014, CMKU/AUO/2257/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil, CSc. 28.1.2016), DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek – 
3.9.2016, 20.10.2014), SA 0 (MVDr. Milan Snášil, CSc. - 28.1.2016), DNA HSF4 clear 
(Genomia 10.2.2016), DNA krátkoocasatost N/NBT (Genomia - 5.2.2016), PHA neg. (VFU) 
CAJC, BOJ, Res.CAC, ZZO, OB-Z, LA1, ZOP, ZVOP, F1, MD1, HtM1, DwD1 (Master of 
Dancing 1) 
o: GATE CRASHER AT Musimaciay 
m: BUBBLEY Gitaron 
chov. Dušánková Lenka 
maj. Zuzana Juřičková, Lutopecny 115, 767 01 Kroměříž, tel. 775938444, e-mail: 
Zuzka.003@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 55 cm, hlava typická, širší stop, volné koutky, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, šířeji 
uloženo, pravé i levé oko hnědé/modré, chrup neúplný, chybí P1 vlevo 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 správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení 
zadních končetin korektní, ocas přirozeně krátký (3/4) - kupírovaný, srst střední textury a 
délky, barva dle standardu, na těle malé dilute skvrny, 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. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A  

  

 
pes EXCLUSIVE Gitaron – nar. 22.4.2015, CMKU/AUO/2604/15 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr - 20.8.2016), DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek - 6.6.2015, 
MVDr. Petr Staňa – 13.9.2016), velmi nadějný 
o: AussiePride FLY ME TO THE MOON 
m: GAIETIES GITIE Puella Fera 
chov. Dušánková Lenka 

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=DRAGONNIER%20Gitaron&gAct=detail&ID=42973
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=EXCLUSIVE%20Gitaron&gAct=detail&ID=44382


maj. Petra Ševčíková, Skotnice 181, 742 59 Skotnice, tel. 721765072, e-mail: 
t.p.s.sevcikovi@email.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 hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, lehce 
zaškrcený za kohoutkem, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
– lehce vybočené lokty, lehce vytáčená tlapka, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin lehce 
rozbíhavý, lehce vytáčená tlapka, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 
korektní, ocas přirozeně krátký - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky 
méně výrazný pigment, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, volné lokty v pohybu, 
kříží přední i zadní tlapky, 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. 
Povahový test: 10 – 10 – 15 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů.  

  

 
pes LOYAL SVEN des Compagnons du Berger – nar. 26.3.2015, 
CMKU/ZReg/AUO/2764/-15/15 (LOF 1 B.AUS:57127/0) 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr - 12.9.2016), DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek - 
12.9.2016), ODC nepostižen (MVDr. Jaromír Ekr - 12.9.2016), DNA CEA/CH normal/normal, 
DNA prcdPRA normal/normal (po rodičích), ZVOP 
o: SPENCER (S Bar L COLEMAN SPENCER) 
m: Tenth Creek SUGARFOOT SIS 
chov. Rougetet Bernard, Francie 
maj. Monika Šnajdárková, Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, tel. 778718510, e-mail: 
info@draco-bohemia.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, výška 57 cm, hlava méně elegantní, klínovitější, lehce konkávní, 
volné pysky, lehce zvýrazněná mezioční rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, šířeji uloženo, obě oči hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, méně vyvinuté předhrudí, 
hřbet pevný, rovný, slabší, delší, klenutější za pohybu, záď spáditá, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin sbíhavý, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, 
silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna delší, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmé, delší hrudní i pánevní končetiny, ocas 
dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, 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 vázaná, krátká, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled lehčí, 
nekompaktní, slabší kostry, správného rámce, na hranici typu plemene, povaha vyrovnaná, 
živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: doporučujeme opětovné předvedení po dokončení fyz. vývoje – t. č. 
příliš lehká kostra + dlouhé nohy. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A  

  

 
pes OPTIMISTA Svěží vítr – nar. 9.11.2013, CMKU/AUO/1858/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Marek Pepřík - 14.4.2016), DOV prostý (MVDr. Petr Staňa - 
25.7.2016), OCD nepostižen, SA neg. (MVDr. Marek Pepřík - 14.4.2016), DNA HSF4 clear, 
DNA MDR1 normal/normal, prcdPRA normal/normal, CEA normal/normal (Laboklin CZ), 
PHA negativní (VFU Brno), výborný, OB-Z, DwD1, HtM1 
o: BOMBASTIC Amazonka 
m: HIGH LEVEL Svěží vítr 

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=LOYAL%20SVEN%20des%20Compagnons%20du%20Berger&gAct=detail&ID=48203
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=OPTIMISTA%20Svěží%20vítr&gAct=detail&ID=41581


chov. Šarochová Ivana 
maj. MVDr. Karolína Kramolišová, Osadnická 1/450, 739 32 Vratimov, tel. 731484248, e-
mail: karolina.kramolisova@email.cz 
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, hlava typická, širší čelo, příliš vyplněné líce, ucho poměrně 
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, 
správně uloženo, pravé oko hnědé/modré, levé oko hnědé, chrup neúplný – chybí P1 vpravo 
dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, 
hřbet měkký, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, 
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, srst 
střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i 
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, kratší 
vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, lehce delšího rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 8 – 10 = 98 bodů/A  

  

 
pes XTREME PIRATE Puella Fera – nar. 31.1.2015, CMKU/AUO/2426/15 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr - 20.8.2016), DOV prostý (MVDr. Jiří Beránek – 
13.9.2016), CAJC 
o: Thornapple UNCLE SAM WANTS YOU 
m: KIKI DEE Puella Fera 
chov. Huňková Bohumila 
maj. Petra Ševčíková, Skotnice 181, 742 59 Skotnice, tel. 721765072, e-mail: 
t.p.s.sevcikovi@email.cz 
CHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava typická, kulatá lebka, výraznější nadočnicové oblouky, 
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko – 
otevřenější koutky, správně uloženo, obě oči modré, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet měkčí, rovný, silný a vodorovný, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin francouzský, vybočené lokty, lopatky 
správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních 
končetin strmější, ocas původně dlouhý - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky 
méně výrazný pigment, pohybová mechanika měkká, vzadu vázaná a kratší, lokty v pohybu 
vybočené, 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. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů/A 
 
 
 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL 

 

Pes NO DOUBT HE´S BLACK z Kovárny - 17. května 2014, CMKU/BOG/7202/14  

HD A, ED 0/0, DOV prostý 7/14, SA 0, CAC, NV, BOB 
O: DEEP SPACE NINE di Zinxavi, IPO3 
M: P.E. Int.Ch. IGNEOUS INNAH z Kovárny 
chovatel: Písarčíková Hana 
majitel:  Valová Petra, Neukončená 730/33, 725 29 Ostrava, tel.: 607211411 
CHOVNÝ PES, 64/62 cm - typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, ucho vysoko 

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=XTREME%20PIRATE%20Puella%20Fera&gAct=detail&ID=46269
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=no%20doubt&gAct=detail&ID=41951


nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 
šířeji uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, 
korektní, záď spáditá, břicho dle standardu, lehce vytáčené tlapky hrudních končetin, úhlení 
korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 
1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, v línání, černá, malý bílý znak na hrudi, úzký dole, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná vzadu, lehký akcent vpředu, 
typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní, elelgantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: ucho 
Povahový test: 8 - 10 - 20 - 5 - 5 - 14 - 10 - 10 - 10 = 92/A  
 
 
 
 

MMAALLIINNOOIISS  
 

 

Fena  ACARA Severní Procyon  – 17.9.2013, CMKU/BOM/6760/13 

HD B, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr, CZ), DOV prostý 5/14 (MVDr.Beránek, CZ), 9/16 
(MVDr.Staňa, CZ), BH, VN1, VD 
O: BERRY Sabathore 
M: FARIA z Hückelovy vily 
Chov. Milena Marešková 
Maj. Marcela Kušnierová, Opavská 489, 747 22 Dolní Benešov, tel: 777 136 300, e-mail: 
nazirka@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 60/62 cm – typická hlava, náznak mezioční rýhy v čelní partii, ucho vysoko 
nasazené, šířeji nesené, dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, 
hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, široký, 
správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie lehce pronesená, vystouplé pánevní kosti, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, 
správné úhlení, pánevní končetiny se širším postojem a správným úhlením, ocas správně 
nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve 
výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bílý znak na 
hrudi malý až střední, téměř úplná maska, tmavé čelo, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, přátelská, hravá, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A/O1,1P bodů 
 
 

Pes ARASH World of Matrix – 8.52014, CMKU/BOM/7211/14 

HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, CZ), DNA 080197 (Genomia), BH 
O: AXO du Clos Champcheny 
M: Malimaniac´s BROWN SUGAR 
Chov. Petra Šenová 
Maj. Petra Harantová Helešicová, Luběnice 84, 783 46 Luběnice, tel: 605 200 934, e-mail: 
3vipet@seznam.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO - agresivita 

 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=acara%20severn%C3%AD&gAct=detail&ID=39815
mailto:nazirka@seznam.cz
mailto:3vipet@seznam.cz


Fena  ARKONA Wild Charisma  – 7.11.2014, CMKU/BOM/7471/14 

HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Jahoda, CZ), BH, VD1 
O: BERRY Sabathore 
M: NUGGIE von den Kleinen Helden 
Chov. Ing. Petra Krutišová 
Maj. Ing.Petra Krutišová, Podlesí 481, 757 01 Valašské Meziříčí, tel: 606 183 822, e-mail: 
krupetra@seznam.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nutno předvést na jiné akci pro zhodnocení podsady, 59/63 
cm – hlava s širší mozkovnou, kratší čenichovou partií, náznak římského nosu, volné pysky, 
mezioční rýha v čelní partii, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, 
velké a dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup 
úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, správně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná, lehce pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď 
lehce přestavěná, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty 
za pohybu, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a správným úhlením, 
ocas správně nasazen i nesen, kratší o 3 cm. Srst krátká na hranici standardu, uzavřená, 
momentálně chybí podsada, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná 
více, černá hruď a krk, bílý znak na hrudi malý, téměř úplná maska, 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, přátelská, hravá, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů 
 
Dodatečné zhodnocení podsady dne 07.01.2017 v Brně, podsada méně výrazná, ale 
přítomná po celém těle (Ing.Ivana Němečková, Iva Baráková, Hana Pisarčíková) - Fena je 
CHOVNÁ 
 
 

Fena  ARRETA Oro Nero  – 28.3.2012, CMKU/BOM/5846/12 

HD A, ED 0/0 (MVDr.Snášil, CZ), SA 0 (MVDr.Ekr, CZ), DNA vp 209/13, BH 
O: GINO von den Kleinen Helden  
M: FANCY van de Duvetorre 
Chov. Jana Miklasová 
Maj. Iveta Tomanová, Slepá 290/1, 747 14 Ludgeřovice, tel: 603 195 445, e-mail: 
tomanka.it@gmail.com 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nutno předvést na jiné akci pro zhodnocení podsady, 57/64 
cm – široká a hrubá hlava s kratší čenichovou partií, volné pysky, mezioční rýha v čelní 
partii, ucho vysoko nasazené i nesené, posazené příliš vpředu, velké a dlouhé, široké u 
základny, oko kulaté, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník mělčí, sudovitý, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a 
dlouhá, bedra rovná a dlouhá, záď lehce lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
hrudní končetiny se širokým postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem 
a delší stehenní kostí, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst krátká na hranici 
standardu, uzavřená, momentálně chybí podsada, fauve výrazný teplý tón, rudé - oranž, 
charbonáž zvýrazněná středně, přerušená až průměrná maska, pigmentace méně sytá, 
ztráta na pyskách a na dásních v koutcích, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 
typ hrubý, pohlavní výraz nesprávně vyjádřen, kondice pracovní, kostnatá, celkový vzhled 
nekompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá, klidná. 
Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko, povaha 
Doplňující poznámky: krytí pouze elegantním psem, kompaktním a výborným v typu 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 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=arkona%20wild&gAct=detail&ID=43842
mailto:krupetra@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=arreta%20oro&gAct=detail&ID=35872


Fena  ATISKA of Crazy Waters  – 1.11.2013, CMKU/BOM/8033/15 

HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr, CZ) 
O: FOX von der Schoenen Ecke 
M: BAILEY Malinstar 
Chov. Nikolaos Korovessis 
Maj. Vratislav Pašek, Stará Huť 39, 262 02, tel: 731 931 514 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nedokončen Povahový test – typická hlava s kratší čenichovou 
partií, stop je tvořen pouze nadočnicemi, méně vyplněné líce, mezioční rýha v čelní partii, 
ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, větší, delší, širší u základny, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širokým 
postojem, lehce vybočené lokty, měkká nadprstí, správné úhlení, pánevní končetiny se 
širokým postojem a správným úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, žluté, charbonáž zvýrazněná 
středně, bílý znak na hrudi malý, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, 
hravá, klidná. 
 
 

Pes BAK 2 Bet-Bad  – 7.8.2014, CMKU/BOM/7260/14 

HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, CZ), BH, MR1 
O: AGIN Nauru 
M: CAJA  z Hückelovy vily 
Chov. Lenka Goljanová 
Maj. Alena Barcziková, Československé armády 799, 738 02 Frýdek-Místek, tel: 607 752 
895, e-mail: biffik@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, 62/64 cm – typická hlava, náznak římského nosu, vrásnění na čele, ucho 
vysoko nasazené i nesené, delší, špičaté, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, 
chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, široký, správně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, lehce vytáčená tlapka, 
strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a správným úhlením, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, bílý znak na hrudi malý, téměř úplná 
maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná vpředu i vzadu, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha lehce nedůvěřivá, 
temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 7 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96/A bodů 
 
 

Fena  BAKIKE BIBI PROTEA Moravia Masai Mara  – 30.9.2014, CMKU/BOM/7444/14 

HD A, ED 0/0 (MVDr.Snášil, CZ), HPJ, BOS 
O: AUZZY Ostraryka 
M: ABIBI Bohemia Atevy 
Chov. Michaela Veličková 
Maj. Michaela Veličková, Selská 54, 736 01 Havířov, tel: 734 646 050, e-mail: 
mvelda@seznam.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nutno předvést na jiné akci pro zhodnocení podsady, 59/63 
cm – hlava s kratší čenichovou partií, mírně ustupující čelo, volné pysky, více vyplněné líce, 
náznak vrásnění na čele, ucho vysoko nasazené i nesené, velké a dlouhé, široké u základny, 
oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový se středními 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=atiska%20of%20crazy&gAct=detail&ID=47147
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http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bakike%20bibi&gAct=detail&ID=43298


řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie 
pevná, rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
hrudní končetiny se správným postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným 
postojem a strmějším úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst krátká na 
hranici standardu, uzavřená, momentálně chybí podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černý ocas, bílý znak na hrudi velmi malý, 
průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá, klidná. 
Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 9 – 10 – 10 = 97/A bodů 
 
Dodatečné zhodnocení podsady dne 07.01.2017 v Brně, podsada málo výrazná, ale 
přítomná po celém těle (Ing.Ivana Němečková, Iva Baráková, Hana Pisarčíková), fena je 
CHOVNÁ  
 
 

Pes BASCO z Vendryňského dvora  – 22.1.2014, CMKU/BOM/6949/14 

HD A, ED 0/0, (MVDr.Ekr, CZ), V2, BH, IPO1 
O: FOX von der Schoenen Ecke 
M: CORA Sarah Moravia 
Chov. Petr Pawlica 
Maj. Miroslav Ott, Na Čtvrti 781/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, tel: 603 781 988, e-mail: 
Miroslav.Ott@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, 64/70 cm – širší hlava s kratší čenichovou partií, výrazný stop, volnější 
pysky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, širší 
u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, světle hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní 
linie lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty, 
strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a strmějším úhlením, ocas správně 
nasazen i nesen, delší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, hrubší, fauve výrazný teplý tón, 
světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, tmavý krk, přerušená maska, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika krátká, pružná, vpředu pádluje, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
méně kompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 

Pes  BAZI HILS Moravia Masai Mara  – 30.9.2014, CMKU/BOM/7441/14 

HD A, ED 0/0 (MVDr.Snášil, CZ), VT, Krajský vitěz 
O: AUZZY Ostraryka 
M: ABIBI Bohemia Atevy 
Chov. Michaela Veličková 
Maj. Hana Stráská, Mendělejevova 11, 709 00 Ostrava – Nová Ves, tel: 775 338 673, e-mail: 
straska@volny.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nutno předvést na jiné akci pro zhodnocení podsady, 63/69 
cm – široká hlava se širokým čelem, římský nos, vyplněné líce, mezioční rýha v čelní partii, 
vrásnění na čele, ucho vysoko nasazené i nesené, velké a dlouhé, široké u základny, oko 
lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus klešťový se středními řezáky v 
předkusu, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní 
linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=basco%20z%20v&gAct=detail&ID=40999
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standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, 
pánevní končetiny se širokým postojem a správným úhlením, ocas správně nasazen, 
v pohybu vysoko nesen, tvoří háček, správné délky. Srst krátká na hranici standardu, 
uzavřená, momentálně chybí podsada, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více, tmavé nohy a hruď, bílý znak na hrudi malý až střední, průměrná maska, 
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 kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská, hravá, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí fen pouze s nůžkovým skusem 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 99/A bodů 
 
 

Pes BENTLEY AZURE Graf Czech  – 14.12.2012, CMKU/BOM/6338/12 

HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, CZ), BH, RH-FLE 
O: GRYSON Mi-Ji 
M: BESI Boliviat 
Chov. MVDr.Veronika Smějová 
Maj. Mgr.Lenka Štverková, Lelkova 1004/21, 748 01 Hlučín, tel: 604 516 369, e-mail: 
xStaraL@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, 62/67 cm – typická hlava s kratší čenichovou partií, nevýrazný stop je tvořen 
pouze nadočnicemi, malý náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené a šířeji nesené, 
velké, dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná 
a rovná, bedra rovná, klenutá za pohybu, vystouplé hrboly, záď krátká, břicho dle standardu, 
hrudní končetiny se širším postojem, volné lokty za pohybu, vtáčená levá tlapka, strmější 
úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem a strmějším úhlením, delší stehenní kost, 
ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, rudé - oranž, charbonáž zvýrazněná více, černé nohy a hruď, bílý znak na hrudi 
malý, úplná maska, tmavé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, 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, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 

Fena  BIANEI Severní Procyon  – 27.8.2014, CMKU/BOM/7296/14 

HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Novák, CZ), BH, ZZO, VN, CAC 
O: IDEFIX of Flying Porkies 
M: FARIA z Hückelovy vily 
Chov. Milena Marešková 
Maj. Karin Karfíková, Dolní 195, 735 53 Věřňovice, tel: 727 866 467, e-mail: 
p.h.o.e.n.i.x@seznam.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nutno předvést na jiné akci pro zhodnocení podsady, 58/63 
cm – hlava s kratší čenichovou partií, stop je tvořen pouze nadočnicemi, méně vyplněné líce, 
mezioční rýha v čelní partii, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, 
dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie lehce 
pronesená za kohoutkem, bedra korektní, za pohybu lehce klenutá, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, volné lokty, strmější 
úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a strmějším úhlením, sevřené hlezno, ocas 
správně nasazen i nesen ve statice, vysoko nesen za pohybu, kratší o 2 cm. Srst krátká na 
hranici standardu, uzavřená, momentálně chybí podsada, fauve výrazný teplý tón, sytý 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bentley%20azure&gAct=detail&ID=37725
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mahagon, charbonáž zvýrazněná nadměrně, černá hruď a nohy, téměř úplná až přerušená 
maska, pigmentace méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vázaná vpředu i vzadu, 
typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá, klidná. 
Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: černé ucho 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 6 – 14 – 10 – 10 – 10 = 95/A bodů 
 
 

Fena  HABIBI von Armour  – 23.3.2015, CMKU/BOM/8242/-15/15 

HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, CZ) 
O: NERO v.d.Annahenhof 
M: BAKARA Sabathore 
Chov. Vicki Armour 
Maj. Lucie Hyxová, Hejnice 417, 463 62, tel: 721 419 117, e-mail: 1Rottwik@gmail.com 
CHOVNÁ FENA, 61/64 cm – typická hlava, méně vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené, velké, delší, širší u základny, pravé ucho s vadou chrupavky u základny, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, světlé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným 
postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a správným úhlením, ocas 
vysoko nasazen i nesen, vysoko nesen i za pohybu, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
černá hruď, tmavé nohy, bílý znak na hrudi malý, téměř úplná maska, tmavé čelo, 
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, přátelská, hravá, klidná. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů 
 
 

Fena  LIPI van de Duvetorre  – 28.5.2012, CMKU/BOM/7430/-14/12 

HD A (MVDr.Ekr, CZ), BH, IPO2, DNA cp 081468 
O: HADZO vande Duvetorre 
M: HEMMY van de Duvetorre 
Chov. Johan Weckhuyzen 
Maj. Antonín Procházka, Myslejovice 117, 798 05, tel: 739 165 110, e-mail: 
prandrea@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 57/64 cm – typická hlava s širší mozkovnou, mezioční rýha v čelní partii, 
ucho vysoko nasazené a šířeji nesené, delší, široké u základny, obě uši se špičkami 
vytočenými dovnitř, oko kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný, chybí I2 vpravo 
dole (veterinární potvrzení), skus těsný nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a 
dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, zaječí tlapka, správné úhlení, 
pánevní končetiny se širším a lehce rozbíhavým postojem a přeúhlené s delší stehenní kostí, 
ocas správně nasazen, v pohybu správně nesen, ve statice vtahován pod břicho, delší o 3 
cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více po celém těle, bílý znak na hrudi malý, přerušená maska, pigmentace méně 
sytá, ztráta okolo zubů, na dásních a na drápech, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná se sklonem k mimochodu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, přátelská, hravá, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A/O1,1/P bodů 
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Fena  ORNELA ze Svobodného dvora  – 16.8.2013, CMKU/BOM/6703/13 

HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker, CZ), DNA vp 15/14, ZM 
O: KEVIN ze Svobodného dvora 
M: LEXA ze Svobodného dvora 
Chov. Ing.Pavel Svoboda 
Maj. Anna Vařeková, Na Rybníku 253, 561 17 Dlouhá Třebová, tel: 734 734 926, e-mail: 
varekovaanna@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 59/67 cm – hlava typu NO, náznak římského nosu, volné pysky, výrazné 
nadočnicové oblouky, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, 
dlouhé, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, široký, méně vyvinuté předhrudí, 
hřbetní linie lehce pronesená, bedra dlouhá, záď přestavěná, břicho dle standardu, hrudní 
končetiny se správným postojem, vybočené lokty za pohybu, otevřená tlapka, strmé úhlení, 
pánevní končetiny se širokým postojem, sevřené hlezno, levé koleno vytočené za pohybu, 
správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, ve statice vtahován pod břicho, kratší o 2 
cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná 
středně, průměrná maska, pigmentace sytá na pyskách, méně sytá na drápech, pohybová 
mechanika pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, 
celkový vzhled nekompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, 
hravá, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 

Fena  TCHIBO Bohemia Alké  – 21.3.2013, CMKU/BOM/6490/13 

HD A, ED 0/0  (MVDr.Ekr, CZ), 3xCAC, 2xČKŠ, CACIB, BOS 
O: DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups 
M: SURI Bohemia Alké 
Chov. RNDr.Daniela Pavelková 
Maj. RNDr.Daniela Pavelková, Hranická 4, 751 24 Přerov, tel: 777 643 372, e-mail: 
tchibo@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 55/55 cm – hlava s ustupujícím čelem, nevýrazný a dlouhý stop, nemá 
vyplněné líce, málo osvalená hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, otevřené až vykulené, tmavé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty za pohybu, strmé úhlení, 
pánevní končetiny se správným postojem a správným úhlením, ocas správně nasazen i 
nesen, ve statice vtahován pod břicho, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, bílý znak na hrudi malý, bílé 
znaky na zadních tlapkách, přerušená maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, krátká, vpředu pádluje, vysoký akcent vpředu i vzadu, typ ušlechtilý a jemný, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 7 – 16 – 5 – 9 – 8 – 9 – 10 – 10 = 84 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=ornela%20ze%20s&gAct=detail&ID=39222
mailto:varekovaanna@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=tchibo%20bohe&gAct=detail&ID=38062
mailto:tchibo@seznam.cz
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Pes ENTER Novterpod - 30. listopadu 2012, CMKU/BOT/6287/12  

LA 1 
O: JCh. Ch. ELYOS du Moulin du Verger 
M: CZECH Novterpod 
chovatel: Maroušková Jitka 
majitel: Lakomá Petra, Fischerova 698/16, 779 00 Olomouc, e-mail: plakoma123@gmail.com 
CHOVNÝ PES, po absolvování RTG DKK a DLK pokud bude výsledek max.2/2, 62/62cm 
- typická hlava, širší čelo, příliš vyplněné líce, volnější pysky, ucho šířeji nasazené, vysoko 
nesené, špičaté, širší u základny, poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, sytě pigmentované - tmavé, chrup úplný, skus nepravidelný - obě I2 + I1 
vpravo v kleštích, obě I3 + I1 vlevo náznak předkusu. Krk dle standardu, hrudník mělčí a 
užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra rovná, 
vystouplé pánevní kosti, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj a úhlení hrudních končetin 
korektní, volné lokty, lehce vytočené tlapky pánevních končetin, úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón - rudé, charbonáž zvýrazněná více - po celém těle, malý bílý znak na hrudi, střední 
na krku, maska přerušená. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a 
prostorná, širší vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku 
- plně vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: Krytí fen s nůžkovým skusem 
Povahový test: 10 - 10 - 20 -5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A, Vyrovnaný.  
 

 

Fena HEKKY z Šenovského slivníku - 11. března 2014, CMKU/BOT/7067/14  

BOJ, BOS, r.CACIB 
O: s. JCh. MESCALERO Dog Arabat 
M: v. ANNY GRACE Savage from Moravia, FPr3 StPr3 
chovatel: Slíva Stanislav 
majitel:  Hudáková A. + Kazměrčíková L., Ludvíkova 26, 716 00 Ostrava, tel.: 732233325,  
e-mail: alenahudakova2@gmail.com 
CHOVNÁ FENA po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2.  
58,5/60cm - typická hlava, ustupující čelo, klenutější čenich, méně modelace pod očima, 
ucho vysoko nasazené a nesené, lehce vytáčená špička ven, poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový - střední 
řezáky v kleštích. Krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj 
a úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve méně výrazný teplý tón - žlutohnědé, charbonáž 
zvýrazněná po celém těle - nadměrně, černá hruď, bez bílého znaku, maska přerušená, 
černé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší, vzadu kříží tlapky, 
typ standardní - ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se 
slabou reakcí na střelbu.  
Mimořádné přednosti: pigmentace pysků 
Povahový test: 10 - 10 - 16 -5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 96 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=enter%20novterpod&gAct=detail&ID=36846
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=hekky%20z%20&gAct=detail&ID=41311


Pes LOTS OF LOVE z Kovárny - 9. listopadu 2013, CMKU/BOT/6881/13  

HD B, ED 0/0, DOV prostý (5/13, 9/16) 
o: DENVER des Pistes Noires 
m: s.r. s. T.s. Int.Ch. UNAI UNIQUE z Kovárny 
chovatel: Pisarčíková Hana 
majitel:  Pisarčíková Hana, Blešno 8, 503 47 Blešno, tel.: 608870565, hana@zkovarny.com 
CHOVNÝ PES, 64/63cm - typická hlava, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené a 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový - střední řezáky v kleštích. Krk dle standardu, 
hrudník hluboký a prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin užší, levá noha po úraze, úhlení strmější, postoj a úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná po celém těle - nadměrně, střední 
bílý znak na hrudi, maska úplná, černé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná, typ standardní - ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez realce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 -5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů, Vyrovnaný. 
Rozhodčí: Ing. Ivana Němečková 

 

 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=lots%20of%20love&gAct=detail&ID=40263

