
 

POPISNÁ PŘEHLÍDKA A POVAHOVÝ TEST – KRALUPY NAD VLTAVOU – 15.10.2016 
 
Rozhodčí exteriéru: Ing. Jana Karhanová (BOG, BOM), Hana Pisarčíková (AUO, BOT) 
Vedoucí komise PT: Ing. Iva Baráková  
Figurant: Tomáš Dulovec 
  
Povahový test:  
Povinné cviky: 1. chování psa při měření (max. 10)  
2. chování psa v kruhu (max. 10)  
3. odolnost proti střelbě (max. 20)  
4. a) průchod skupinkou osob (max. 5 b) kontakt s cizí osobou (max. 10)  
5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - deštník, láhev s kamínky, stavební kolečko  
6. setkání s cizí osobou (max. 10)  
7. přivolání do skupiny osob (max. 10)  
8. vlohy pro aportování (max. 10)  
 
Nepovinné cviky:  
1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu  
    b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
2. netradiční aport (koště, kokos, bota) 
 

  

 

AUSTRALSKÝ OVČÁK 
 
fena ACTION ABIGALE Lucky Aussies – nar. 9.3.2014, CMKU/AUO/1946/14 
DKK A, DLK 0/0, OCD nepostižena, SA 0 (21.1.2016, MVDr.Michal Čáp), DOV prostá (3.10.2016 MVDr.Lucie 
Míková, 28.04.2014, MVDr.Per Gbelec), DNA HSF4 čistá (na základě DNA testů předků) 
LA2 
o: AYRTON Valkar, HD A 
m: BAYLI Valkar, HD B (1/0) 
chov. Lucie Jouzová Dis. 
maj. Dagmar Stehlíková, Hluboká u Borovan 86, 373 12 Borovany, tel. 720118470, e-mail: 
dagmarstehlik@gmail.com 
CHOVNÁ FENA, výška 48 cm, hlava typická, užší čenich, ustupující čelo, plnější líce, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, správně uloženo, obě oči 
jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, za pohybu klenutější bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, 
vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 
korektní, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, 
plynulá, vyvážená, sbíhavá, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový 
vzhled střední velikosti a kostry, delšího rámce, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce 
na střelbu. 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů. 

  

 
fena ADVENTUROUS ALEX Lucky Aussies – nar. 9.3.2014, CMKU/AUO/1947/14 
DKK A, DLK 0/0, OCD nepostižena (26.8.2016, MVDr.Jiří Vomáčka), DOV prostá (16.8.2016 MVDr.Barbara 
Lenská, 28.04.2014, MVDr.Per Gbelec), DNA HSF4 čistá (na základě DNA testů předků) 
ZOP, ZZO, ZZO1 
o: AYRTON Valkar, HD A 
m: BAYLI Valkar, HD B (1/0) 
chov. Lucie Jouzová Dis. 
maj. Alexandra Mráčková, Karla IV. 3056, 438 01 Žatec, tel. 774220373, e-mail: alex.mrackova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava typická, užší čenich, nepoměr šířky čenichu a čela, více vyplněné líce, 
volnější koutky, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, pravé oko jantarové, levé oko jantarové s modrou skvrnou, chrup úplný, zlomená 
I1 vpravo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet 
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin - lehce 
vytáčené obě tlapky, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, úhlení předních končetin strmé, 
postoj pánevních končetin – lehce vytáčená tlapka, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 

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=lucky%20au&gAct=detail&ID=41597
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=lucky%20au&gAct=detail&ID=41598
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strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury, v línání, barva dle standardu, na hlavě i 
těle malé dilute skvrny, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně pigmentované, nosní houba lehce 
depigmentována vevnitř, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vybočené lokty 
v pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, delšího 
rámce, méně elegantní, povaha živá, pozorná, nervózní, nepřipravená. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 7 – 6 – 16 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 89 bodů. 

  

 
fena ANURSEE MY JOY Dvůr u potoka – nar. 12.4.2014, CMKU/AUO/2023/14 
DOV prostá (3.6.2014, MVDr.Pavla Trnková), DNA MDR1 přenašeč, DNA DM přenašeč (7.5.2014 Slovgen - 
jedná se o testy z neakreditované laboratoře ČMKU) 
o: CARSON Medvědí tlapa, HD A 
m: ALLEGRA Vlčí dráp, HD A 
chov. Jiří Němec 
maj. Ondřej Suchomel, Dářská 374, 198 00 Praha 9, tel. 606081787, e-mail: o.suchomel@gmail.com 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 53,5 
cm, hlava typická, špičatý čenich, ustupující čelo, volnější pysky, slabá spodní čelist, ucho poměrně vysoko 
nasazené, obě uši klopené u hlavy, větší, správného tvaru, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, obě tlapky lehce vytáčené, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas 
přirozeně krátký (2/3), nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, lehce zvlněná na hřbetě, 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, kondice výstavní, 
celkový vzhled střední velikosti a kostry, delšího rámce, podsaditá, povaha živá, pozorná, nedůvěřivá, 
nepřipravená. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 6 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů./A 

  

 
fena ARLETTE West Silmaril – nar. 25.10.2014, CMKU/AUO/2333/14 
DKK A, DLK 0/0, PL 0/0 (16.9.2016, MVDr.Michal Čáp), DOV prostá (19.8.2016, MVDr.Pavel Hron, 10.12.2014 
MVDr.Jiří Beránek), DNA MDR1 Normal (22.9.2016, Genomia) 
CAC 
ZVOP, HWT-TS, ZOP 
o: BleuRoyal CHILLI SHOTS, HD A 
m: Prosto Chudo X-MAILEE, HD A 
chov. Květa Trochtová 
maj. Roman Novotný, U Pentlovky 468/3, 181 00 Praha 8, tel. 730649176, e-mail: 
novotnyroman77@gmail.com 
CHOVNÁ FENA, výška 54 cm, hlava typická, čenich špičatější, lehce 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 mělčí, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, 
v pohybu lehce převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, levá tlapka lehce vytáčená, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních 
končetin korektní, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, 
velmi 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, 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 – 10 – 10 = 100 bodů. 

  

 
pes Boyd Ranch DUSTY – nar. 11.8.2014, CMKU/AUO/2503/-15/14 (AKC DN40541204) 
DKK A, DLK 0/0, OCD nepostižen (6.10.2016, MVDr.Jaromír Ekr), DOV prostý (9.2.2016, MVDr.Jiří Beránek) 
o: FlatRock HANGIN JUDGE, HD OFA Good 
m: Boyd Ranch SKIDBOOT, HD OFA Good 
chov. Susan Boyd, USA 
maj. Andrea Cepková, Okřínek 30, 290 01 Okřínek, tel. 737756911, e-mail: andrea.cepkova@email.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, výška 56 cm, hlava úzká, špičatější čenich, silně ustupující čelo, slabší spodní 
čelist, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, 
správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 

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=ANURSEE%20&gAct=detail&ID=42846
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=ARLETTE%20&gAct=detail&ID=43713
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=Boyd%20Ranch%20DUSTY&gAct=detail&ID=46336
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standardu, postoj hrudních končetin užší, obě tlapky lehce vytáčené, slabé kosti, postoj pánevních končetin – 
obě tlapky lehce vytáčené ocas dlouhý – 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 sbíhavá, vpředu krátká s vysokým akcentem, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled střední velikosti, lehký, dlouhonohý a 
nekompaktní, povaha živá, pozorná, více nervózní, příliš nedůvěřivý až bojácný, neukázněný, nepřipravený. 
Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: doporučujeme další předvedení po ukončení fyzického a psychického vývoje psa, nebylo 
možné posoudit některé anatomické rysy 
Povahový test: 2 – 2 – 19 – 5 – 9 – 13 – 9 – 9 – 10 = 78 bodů/A. 

  

 
fena DELILAH Diandra – nar. 21.9.2014, CMKU/AUO/2304/14 
DKK A, DLK 0/0, OCD nepostižena (29.9.2016, MVDr.Michal Čáp), DOV prostá (13.10.2016, 6.11.2014, 
MVDr.Jiří Beránek), PL 0/0 (29.9.2016, MVDr.Michal Čáp), DNA HSF4 čistá, MDR1 Normal/Normal, DNA 
CEA/CH Normal/Normal, DNA prcdPRA Normal/Normal (na základě DNA testů předků) 
velmi nadějná 1, Nejlepší dorostenec 
ZVOP, ZVP1, ZZZ 
o: Ad Astra MAGNUM FORCE, HD OFA Good 
m: BRED BY Diandra, HD OFA Exc. 
chov. Martina Hodková 
maj. Martina Hodková, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737909606, e-mail: diandra@volny.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, menší modelace pod očima, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, méně vyvinuté 
předhrudí, 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 dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, v línání, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, 
volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, lehce kříží přední tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, 
celkový vzhled vyvážený, střední velikosti, jemnější, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez 
reakce na střelbu. 
Přednosti: barva, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A. 

  

 
fena EBONY PRINCESS Kogito Easter – nar. 27.2.2015, CMKU/AUO/2517/15 
DKK A, DLK 0/0 (15.6.216, MVDr.Milan Decker), DOV prostá (14.7.2016, MVDr.Jiří Beránek) 
výborná 
o: HARRY POTTER Svěží vítr, HD A 
m: BRITNEY Emily Bohemia, HD A 
chov. Bc. Helena Muzikářová 
maj. Robert Krajdl, Úhlavská 16, 326 00 Plzeň, tel. 721170900, e-mail: robert.krajdl@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, úbytek svalů nad očima, náznak římského nosu, výraznější 
nadočnicové oblouky, lehce zvýrazněná mezioční rýha, 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 mělčí, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, obě tlapky lehce vytáčené, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna 
krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý – 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, častý mimochod, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, delšího rámce, 
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: vzhledem k věku předhrudí 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 8 = 96 bodů. 

  

 
fena GRACE Medvědí tlapa – nar. 24.12.2013, CMKU/AUO/1884/13 
DKK A, DLK 0/0 (13.5.2016 MVDr.Jaromír Ekr), DOV prostá (6.2.2014, MVDr.Jiří Beránek), DNA MDR1 
přenašeč (7.1.2014, Genomia), DNA HSF4 čistá, DNA CEA/CH Normal/Normal,  DNA prcdPRA 
Normal/Normal (na základě DNA testů obou rodičů) 
výborná 2 

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=DELILAH%20Diandra&gAct=detail&ID=43340
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=EBONY%20PRINCESS%20Kogito%20Easter&gAct=detail&ID=46345
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=GRACE%20Medv%C4%9Bd%C3%AD%20tlapa&gAct=detail&ID=41069
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o: Cheerful Fire's COOPER, HD A2 
m: Thornapple PREMONITION, HD A 
chov. Ivana Janulcová 
maj. Andrea Hajtrová, Lípa 259, 763 11 Zlín, tel. 603852522, e-mail: andrea.hajtrova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava typická, silně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, 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, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, 
hřbet pevný, silný, v pohybu klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, kratší nadloktí, úhlení předních 
končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních 
končetin korektní, ocas přirozeně krátký, 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, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, 
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, pozorná, lehce flegmatická. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A. 

  

 
pes RINGO STAR Svěží Vítr – nar. 19.4.2015, CMKU/AUO/2732/15 
DOV prostý (26.7.2016, MVDr.Barbara Lenská) 
velmi dobrý 4 
o: CHUPACHUPS del Whymper delle G.Jorasses, HD A 
m: FIALKA Srdcové eso, HD A 
chov. Ivana Šarochová 
maj. Hana Kalistová Dis., Radinova 7, 339 01 Klatovy, tel. 606121539, e-mail: pekarkova.hanka@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK A DLK V SOULADU S CHŘ, výška 57 cm, hlava 
typická, mírně ustupující čelo, plnější líce, nepoměr čenichu a čela v délce i šířce, lehce zvýrazněná mezioční 
rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, těžší, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný, I2 vpravo nahoře chybí, potvrzený úraz, skus nůžkový, krk kratší, 
hrudník prostorný, přesahuje úroveň lokte, méně vyvinuté předhrudí, 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 dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední 
textury a délky, barva dle standardu, na stehnech prokvétá pálení, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, vzadu 
sbíhavá, vepředu kříží 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. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: vzhledem k věku již dost mohutný 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A. 
 
 
 

GROENENDAEL 
 

fena APRIL BriBiaDai – 1.4.2015, CMKU/BOG/7715/15 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD neg., PL 0/0, SA neg.  - MVDr. Jaromír Ekr - 05.04.2016,  
DOV prostý - MVDr. Jiří Beránek - 21.05.2015, DNA vp, DNA cp 
JCh. CZ, ZVOP, CSAU, CANT, TAN 
o: HURRICANE van de Schagerwaard 
m: DAIME Balpoa 
Chov: Ing. Iva Baráková 
Maj. Ing. Iva Baráková, Borovanského 22014/10,155 00 Praha 5, tel: 776 627 327, e-mail: 
iva.barak@gmail.com   
CHOVNÁ FENA, 58/57 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 prostorný, mělčí, předhrudí dle 
standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vzadu kříží tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=RINGO%20STAR%20Sv%C4%9B%C5%BE%C3%AD%20V%C3%ADtr&gAct=detail&ID=48183
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=april%20bribiadai&gAct=detail&ID=45938
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Přednosti: výraz, typ 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů 

 
 
fena CASIE z Halikarnassu – 4.5.2014, CMKU/BOG/7187/14 
HD A (0/0), ED 0/0  - MVDr. Jaromír Ekr - 17.05.2015 
DNA vp, DNA cp 
CAC, resCACIB 
o: CZIKO Balpoa 
m: TAIRA Black z Kovárny 
Chov: Václav Nečesal 
Maj: Pavel Filipec, Vlčatín 56, 591 01 Ždár nad Sázavou, tel: 724 508 838, e-mail: FilipecPavel@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 60/62 cm - širší hlava, náznak římského nosu, vyplněné líce i čenich, volnější pysky, výrazné 
nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
prostorný, mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, vystouplé pánevní 
kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, úhlení strmější, 
volné lokty za pohybu, vytočené tlapky pánevních končetin, sevřené hlezno v pohybu, delší stehenní kost, ocas 
nasazen nízko, nesení korektní, délka standardní, srst uzavřená, kratší, čistě černá, malý úzký bílý znak na 
hrudi, lehce prsty na zadních tlapkách, pigmentace sytá, pohybová mechanika vázaná vzadu, vysoký akcent 
vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5 -10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 bodů 
 
 

pes ERNIE Balpoa – 29.5.2013, CMKU/BOG/6575/13 
HD A (0/0), ED 0/0  - MVDr. Jaromír Ekr - 04.10.2015 
DOV prostý - MVDr. Jiří Beránek - 11.07.2013, DNA vp, DNA cp 
ZVOP 
o: E'RAYAS du Pampre Sacré 
m: ARISIES Balpoa 
Chov: Blanka Poláčková 
Maj: Marcela Bartošová, Malešov 238, 285 41, tel: 723 621 899, e-mail: bartosova@profizoo.cz  
CHOVNÝ PES, 63/63 cm - typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
těsný nůžkový, kratší krk, hrudník prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné lokty za pohybu, mírně vytáčená 
tlapka hrudních končetin, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. 
Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, výraz 
Povahový test: 9 - 10 - 17 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 96 bodů 
 
 
fena Mucius FIONA – 1.7.2013, CMKU/BOG/6911/-13/13 
HD A (0/0), ED 0/0  - MVDr. Jiří Vomáčka - 08.08.2014 
DNA cp 
ZVOP, JCh. CZ, Ch.PL, SK, ČMKU, KlCh., C.I.E., GrandCh. CZ 
o: APACHE de la Douce Plaine 
m: Mirribandi PIPING HOT 
Chov: Barbara Liliom 
Maj: Dagmar Prchalová, Věšťany 54, 415 01 Teplice, tel: 607 820 258, e-mail: d.prchalova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 58,5/57 cm - hlava typická dle standardu, delší stop, zdůrazněny nadočnicové oblouky, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko menší, trojúhleníkovitý tvar, uloženo v 
přímé linii, mírně zapadlejší, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, hrudní končetiny sbíhavé za 
pohybu, vytočené tlapky pánevních končetin, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, 
srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 
typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled 
kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu. 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=CASIE%20z%20h&gAct=detail&ID=41818
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ernie%20ba&gAct=detail&ID=38931
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=mucius%20fio&gAct=detail&ID=41568
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Přednosti: hrudník 
Povahový test: 9 - 10 - 18 - 4 - 10 - 12 - 10 - 3 - 5 = 81 bodů 
 

 

 

MALINOIS 
 
 
fena ANABELLA Strážce Palisád – 1.5.2015, CMKU/BOM/7860/15 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Decker, CZ), V1 
O: ALIGÁTOR FIRE FOX Kapanga 
M: NADIA ze Svobodného dvora 
Chov. Kateřina Komedová 
Maj. Kateřina Komedová, Knovíz 120, 274 01 Slaný, tel: 724 480 916, e-mail: Komedova.K@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 54/59 cm – kratší hlava s kratší čenichovou partií a širokým čelem, ucho vysoko nesené i 
nasazené, poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus 
velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie 
pevná, dlouhá a rovná, bedra rovná a korektní, mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, hrudní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny s širokým 
postojem, sevřené hlezno, správné úhlení, ocas správně nasazen, ve statice i za pohybu nesen nad úrovní 
hřbetu, správné délky. Srst správné délky, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná více 
po celém těle, tmavá hruď, bílý znak na krku střední, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled  
nekompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí pouze psem střední výšky 
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů 
 
 
Pes ARLON Blue Penny – 4.3.2014, CMKU/BOM/7021/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, CZ), BH 
O: AUZZY Ostraryka 
M: BLACKBERRY Meggan Bohemia 
Chov. Dana Urbánková 
Maj. Martin Uřičař, Dubraviova 6E, 720 00 Ostrava - Hrabová, tel: 775 954 882, e-mail: 
martinuricar@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, 60/62,5 cm – hlava s vyplněnými lícemi, mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji nasazené i 
nesené, dlouhé, širší u základny, oko kulatější, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a 
rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny se širším postojem, za pohybu volné lokty, strmější úhlení, pánevní končetiny s 
rozbíhavým postojem, sevřené hlezno, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
kratší, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
bílý znak na hrudi malý, úplná 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, výrazně temperamentní, přátelská, 
hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: temperament, povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
 
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, Zahradní 39, 262 02 Stará Huť, tel: 731 931 514 
CHOVNÁ FENA, 56/63 cm – typická hlava, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, 
širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, lehce zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se 
širokým postojem, za pohybu volné lokty, vtáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se širším postojem 
a správným úhlením, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v línání, 
fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ANABELLA%20Str%C3%A1%C5%BEce%20Palis%C3%A1d&gAct=detail&ID=45954
mailto:Komedova.K@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=ARLON%20Blue%20Penny%20&gAct=detail&ID=41248
mailto:martinuricar@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=ATISKA%20of%20Crazy%20Waters%20%20&gAct=detail&ID=47147
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výstavní, výživná,  celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, 
hravá, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/O1,1P bodů 
 
 
Fena  AZRA Kribar  – 22.1.2012, CMKU/BOM/5708/12 
HD A, ED 0/0, SA 0, PL 0/0, OCD neg. (MVDr.Ekr, CZ), DNA vp 368/12, AD, VTM 
O: ARIS Meggan Bohemia 
M: G ot Vitosha 
Chov. Věra Šebková 
Maj. Kristýna Přibylová, Generála Svobody 1714, 431 11 Jirkov, tel: 777 535 932, e-mail: 
kristyna.pribylova@gmail.com 
CHOVNÁ FENA, 56/62,5 cm – široká a těžší hlava s kratší čenichovou partií, mírně ustupující široké čelo, 
volné koutky, ucho šířeji nasazené i nesené, velké, oko kulatější správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
opotřebovaný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie 
pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra dlouhá, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, volné lokty, zaječí tlapka, správné úhlení, pánevní 
končetiny se správným postojem a správným úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý 
bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, vpředu kříží tlapky, kulhá 
na levou zadní, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš slabá - kostnatá, celkový vzhled 
nekompaktní, povaha přátelská, klidná. S aktivní reakcí na střelbu. 
Doplňující poznámky: příliš slabá kondice, krytí s veterinární zprávou o kondici feny. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 98/A bodů 
 
 
Fena  BAIRA Severní Procyon  – 27.8.2014, CMKU/BOM/7293/14 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr, CZ) 
O: IDEFIX of Flying Porkies 
M: FARIA z Hückelovy vily 
Chov. Milena Marešková 
Maj. Milena Marešková, Roman Čermák, Dubnice 50, 471 26, tel: 721 626 823, e-mail: romikce@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 57/61 cm – typická hlava, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, 
velké, dlouhé, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup nadpočetný, zdvojená P1 
vlevo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní 
linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu volné lokty, vtáčená tlapka, strmé úhlení, 
pánevní končetiny se širším postojem a správným úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst 
kratší, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná po 
celém těle, tmavá hruď, přerušená až průměrná 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. 
Mimořádné přednosti: barva, oko, povaha 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů 
 
 
Fena  DAFNE Štíhlouš  – 18.11.2013, CMKU/BOM/6859/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker, CZ) 
O: JAGUAR de Alphaville Bohemia 
M: BABETKA z Daskonu 
Chov. Mgr.František Zimek 
Maj. Jiří Konvička, Chelčice 15, 389 01 Vodňany, tel: 776 569 976, e-mail: jiri.konvicka@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 57/64 cm – typická hlava, volnější koutky, výraznější nadočnicové oblouky, ucho šířeji 
nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti, hluboké ucho, oko lehce mandlové, blíže k sobě uloženo, 
tmavé, chrup neúplný, chybí P3 vpravo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra lehce klenutá za 
pohybu, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, za 
pohybu volné lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se širším postojem a správným úhlením, ocas správně 
nasazen i nesen, kratší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná středně, černá hruď a krk, bílý znak na hrudi střední, téměř úplná maska, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, vyšší akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=AZRA%20Kribar%20%20%20&gAct=detail&ID=35462
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=BAIRA%20Severn%C3%AD%20Procyon&gAct=detail&ID=42990
mailto:romikce@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=DAFNE%20%C5%A0t%C3%ADhlou%C5%A1%20%20&gAct=detail&ID=40428
mailto:jiri.konvicka@seznam.cz
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kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, vrčí při 
kontaktu. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem 
Povahový test: 9 – 6 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94/A/O1,1P bodů 
 
 
 
Fena  DEBRA Štíhlouš  – 18.11.2013, CMKU/BOM/6860/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker, CZ), BH, FPr1, ZZZ 
O: JAGUAR de Alphaville Bohemia 
M: BABETKA z Daskonu 
Chov. Mgr.František Zimek 
Maj. Ivana Bufková, Rejštejnská 210, 341 92 Kašperské Hory, tel: 731 664 453, e-mail: 
iva.bufkova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 62/64 cm – hlava s náznakem římského nosu, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko 
nasazené i nesené, velké a dlouhé, hluboké ucho, oko lehce mandlové, lehce šikmo uloženo, hnědé, chrup 
úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní 
linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra za pohybu rovná, ve statice vystouplé pánevní kosti, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu 
vybočené lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem a správným úhlením, delší stehenní 
kost, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst krátká, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně, bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá, ztráta vně na pyskách, 
pohybová mechanika lehká, pružná, kratší vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní – pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá. Bez 
reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů 
 
 
Fena  E´ITCHY VOM Esadera  – 30.8.2014, CMKU/BOM/7304/14 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Ekr, CZ), BH, IPO2 
O: AYKO Boccaro 
M: ADELE VOM Esadera 
Chov. Ing.Erik Svoboda 
Maj. Markéta Váchová,  Karla Boromejského 397, 397 01 Písek, tel: 777 280 705, e-mail: 
cheeleaders@gmail.com 
CHOVNÁ FENA, 60,5/64 cm – hlava s ustupujícím čelem, stop je tvořen pouze nadočnicemi, vyplněné líce, 
ucho vysoko nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie 
pevná a rovná, za pohybu klenutější, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se širokým postojem a 
strmějším úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, přerušená maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, mimochodní, vpředu kříží tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní – pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, vrčí. 
Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů 
 
 
Pes GRIZZLY Extra Temperament – 24.2.2010, CMKU/BOM/4665/10 
HD A  (MVDr. Ekr, CZ), ED 0/0 (MVDr.Nytra, CZ), BH, APr1, UPr1, VD1 
O: BAD FANY Eciloten 
M: BRENDA vom Heustadlwasser 
Chov. Monika Marková 
Maj. Beáta Žampachová, 28.října 820/267, 709 00 Ostrava, tel: 734 482 061, e-mail: nick1992@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, 67/74 cm – hlava typu NO, ustupující čelo, náznak římského nosu, volné pysky a volné koutky, 
ucho šířeji nasazené i nesené, velké, dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, široký, správně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie měkčí a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
volnější, hrudní končetiny se širším postojem, za pohybu vybočené lokty, ve statice volné lokty, tlapka 
s dlouhými prsty, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, sevřené hlezno, správné úhlení, 
ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, otevřenější na krku, fauve výrazný teplý tón, 
mahagon, charbonáž zvýrazněná méně, bílý znak na hrudi malý až střední, téměř úplná maska, pigmentace 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=DAFNE%20%C5%A0t%C3%ADhlou%C5%A1%20%20&gAct=detail&ID=40429
mailto:iva.bufkova@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=VOM%20Esadera&gAct=detail&ID=45594
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=GRIZZLY%20Extra%20Temperament%20&gAct=detail&ID=28869
mailto:nick1992@seznam.cz
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sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, vrčí, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky, pouze v elegantní v typu 
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů 
 
 
 
 

TERVUEREN 
 

 
fena BEENIE de Paliaro – 20.1.2015, CMKU/BOT/7630/15 
HD A (0/0), ED 0/0, SA neg. - MVDr. Jaromír Ekr - 27.03.2016 
o: PROT Deabei 
m: LIA Dog Arabat 
Chov: Romana Pavlíková 
Maj: JUDr. Jaroslav Tyl,  Sedličky 64, 506 01 Jičín, tel: 733 790 160, e-mail: jaroslav.tyl@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA - 56/59 cm, typická hlava, mírně ustupující čelo, nevýrazný stop, náznak římského nosu, 
volné pysky, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, levá tlapka vtáčená, postoj pánevních 
končetin rozbíhavý, korektní úhlení, ocas správně nasazen, v pohybu správně nesen, ve statice nesen pod 
břichem, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, jemnější textury, fauve výrazný teplý tón - oranž, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, na tlapkách bílý znak lehce přes linii 
prstů, maska přerušená. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
temperamentní, nervozní, submisivní, bez reakce na střelbu 
Povahový test: 5 - 5 - 19 -4/9 - 12 - 10 - 10 - 3 = 77 b. 
 
 
pes BUNUEL de Paliaro - 20.1.2015, CMKU/BOT/7629/15 
HD A (0/0), ED 0/0, LTV 0. - MVDr. Milan Decker - 16.09.2016 
JCh. CZ, ZZO, BH 
o: PROT Deabei 
m: LIA Dog Arabat 
Chov: Romana Pavlíková 
Maj: Monika Jabůrková, Kaštanová 416, 330 33 Město Toušov, tel: 605 535 522, e-mail: 
jaburkova.monika@centrum.cz 
CHOVNÝ PES - 63/65 cm, typická hlava, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, 
klenutější za pohybu, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj a 
úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen, ve statice korektně nesen, v pohybu vysoko nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón - rudá, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska úplná. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, krátká vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha temperamentní, nedůvěřivá, vrčí při měření, dotycích i kontrole chrupu, u zubů chování na 
hranici přijatelnosti, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz, typ 
Povahový test: 8 - 1 - 19 -5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 88 b. / A / O3P,3P (netradiční aport: koště, ytong, bota) 
 
 
pes CAIRO Porta Bohemica – 1.7.2014,  CMKU/BOT/7243/14 
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. Lukáš Duchek - 17.03.2016 
Výborný 4 
o: COR Deabei 
m: MAUD Deabei 
chov: Irena Bartošová 
maj: JUDr. Frantisek Banďouch, Zličínská 2141/12, 169 00 Praha 6, tel: 603 819 696, e-mail: maces@volny.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=de%20paliaro&gAct=detail&ID=44387
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=de%20paliaro&gAct=detail&ID=44386
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cairo%20por&gAct=detail&ID=41563
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CHOVNÝ PES - 64/66cm - typická hlava, méně výrazný stop, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené a 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůžkový se střeďáky v kleštích. Kratší krk, hrudník mělký, užší, 
nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, klenutější ve statice, klenutá v pohybu, vystouplá páteř, 
bedra rovná - korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, strmější 
úhlení, postoj pánevních končetin korektní, vytočené tlapky, delší stehenní kost, strmé úhlení, ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý oranž, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená. Pigmentace sytá, 
pohybová mechanika pružná, vázaná a krátká, vpředu kříží tlapky, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha temperamentní, hravá, příliš nedůvěřivá, bojácná, vrčí u dotyků, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 3 - 4 - 19 -4/9 - 9 - 10 - 9 - 0 = 67 b. 
 
 
pes CRISS Porta Bohemica – 1.7.2014,  CMKU/BOT/7247/14 
HD C (2/2), ED 0/0 - MVDr. Jaromír Ekr - 29.12.2015 
BOB, ZZO, ZOP, ZZO1 
o: COR Deabei 
m: MAUD Deabei 
chov: Irena Bartošová 
maj: Jiří Pokorný, Chuderov 22, 400 02 Ústí nad Labem, tel: 602 468 533, e-mail: StaPok@seznam.cz 
CHOVNÝ PES - 65/66 cm -  typická hlava, kratší čenichová partie, širší čelo, méně výrazný stop, náznak 
římského nosu, volné pysky, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Kratší krk, hrudník hluboký a 
prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie měkří, rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, ramena uložena více vpředu, 
strmější úhlení, postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas správně nasazen a nesen, správné 
délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - prožloutlé, charbonáž zvýrazněná dle standardu 
středně, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pružná, 
vpředu kratší, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá, vrčí při kontrole 
čipu, zubů, varlat a dotycích, se slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 5 - 6 - 18 -5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 89 b. Flegmatický. 
 
 
pes ERD Těchlovice – 4.12.2009, CMKU/BOT/3529/09 
HD A (0/0), ED 0/0 - DKBS - Německo - 29.04.2011 
Res.CAC, BH, FPr1-3, FH1 
o: ANTHONY du Domaine des Chodes 
m: PRINCESS VEGA z Kovárny 
chov: Ing. Marcela Červená 
maj: Anna Pavlů, Klášterní 50, 503 27 Teplá, tel: 4901 716 850 693, e-mail: anna.pavlu@gmx.de 
CHOVNÝ PES - 64/63cm, typická hlava, velmi lehce klenutější čelo, špičatější čenich, ucho vysoko nasazené a 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, 
chrup úplný, skus těsný nůžkový. Krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj a úhlení obou párů 
končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená. Pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 7 - 10 - 18 -5/9 - 14 - 10 - 10 - 10 = 93 b. / A (koště, ytong) 
 
 
fena UNIQUE LADY Randy Dog – 11.6.2015, CMKU/BOT/7952/15 
HD A (0/0), ED 0/0 - MVDr. Milan Decker - 26.09.2016 
Normální hladina celkového tyroxinu - 12.10.2016 - laboratoř Vedilab s.r.o. 
CAJC 
o: PROT Deabei 
m: MADELAIN Dog Arabat 
chov: Renata Tvrdá 
maj: Renata Tvrdá, Vidhostice 47, 441 01 Podbořany, tel: 777 568 177, e-mail: randydog@volny.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=criss%20por&gAct=detail&ID=42095
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=erd%20t%C4%9B&gAct=detail&ID=27706
mailto:anna.pavlu@gmx.de
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=UNIQUE%20LADY%20ra&gAct=detail&ID=47461
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CHOVNÁ FENA - 55/57 cm, od 11.12.2016, typická hlava, nevýrazný stop, slabá spodní čelist, ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, uloženo v přímé 
linii, sytě pigmentované, chrup neúplný - chybí 2xP2 dole, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie měkčí, rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, korektní úhlení, postoj 
pánevních končetin rozbíhavý, strmější úhlení, ocas správně nasazen, ve statice nesen pod břichem, v pohybu 
správně nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná 
dle standardu středně, maska téměř úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, krátká, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha temperamentní, nervózní, nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky + plnochrupým 
Povahový test: 5 - 6 - 19 -5/9 - 14 - 10 - 9 - 8 = 85 b. 
 
 


