
  
Popisná přehlídka a povahový test Pňov, 19.06.2016 

 
 
Rozhodčí exteriéru: Alexandra Grygarová (AUO + BOM), Hana Pisarčíková (BOG, BOT a BOM)  
Vedoucí komise PT: Dušan Pospíchal 
Figurant: Robert Niedermirtl 
 
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, kolo 
    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, ytong) 

  
 

 

AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  
 
 
fena ARWEN Havlovický čert – nar. 24.03.2014, CMKU/AUO/2000/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, 1.9.2015), DOV prostá 26.1.2016 (MVDr. Beránek), 9.5.2014 (MVDr. Barbara 
Lenská) 
o: AMAZING BLUE TWISTER Near Cannabiaca, HD A2 
m: FUTURE FOR YOU Great Lady, HD A 
chov. Odvody Jan 
maj. Speierlová Petra, Pod Dálnicí 102/5, 301 00 Plzeň 10 - Lhota, tel. 732 416 197, e-mail: 
speierlova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 46 cm, hlava typická, ucho nížeji nasazené, korektně nesené, větší, správného tvaru, oko 
mandlové, správně uloženo, pravé oko ½ jantarová, ½ modrá, levé oko jantarové, modré skvrny, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, širší, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, 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 textury 
a délky, barva dle standardu, velké dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně 
pigmentované, nosní houba depigmentována – méně než 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, 
vyvážená, sbíhavá – vzadu více, v pohybu vybočené lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, 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 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A 
 
fena AURA Green May-T – nar. 27.12.2013, CMKU/AUO/1899/13 
HD A, ED 0/0, PL 0/0 (MVDr. Vlček, 24.6.2015), DOV prostá 14.9.2015, 7.2.2014 (MVDr. Gbelec), 
echokardiografie - bez anatomických změn (4.10.2015 MVDr. Michaela Popková) 
CAC, CACA, Res.CACIB, ČKŠ, CAJC, BOJ, Krajský vítěz, Res.CAC, Res.CACA 
ZVOP, HWT-TS, IHT1-TS 
o: ANGEL IN BLUE Perla Mahagon, HD A 
m: AMELIE Colors of the Wind, HD A 
chov. Kratochvílová Hana, Ing. 
maj. Kratochvílová Hana, Ing., Chrášťovice 37, 386 01 Strakonice, tel. 605 709 916, e-mail: 
kratochvilovah@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 52 cm, hlava typická, špičatější čenich, výraznější nadočnicové oblouky, ucho nížeji 
nasazené, větší, korektně nesené, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup nadpočetný, zdvojená 

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=ARWEN%20Havlovick%C3%BD%20%C4%8Dert&gAct=detail&ID=41617
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=AURA%20Green%20May-T&gAct=detail&ID=41060


 2 

P1 vpravo nahoře, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin lehce sbíhavý, volné lokty, končetina silná, úhlení předních 
končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 
korektní, ocas dlouhý, nekupírovaný, zálomek v poslední 1/3, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
rozlité pálení na hlavě a na stehnech, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně 
pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, vzadu užší, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 16 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 9 = 94 bodů/A 
 
fena BELUGA Cofi Capito – nar. 21.03.2013, CMKU/AUO/1580/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 18.11.2015), DOV prostá 30.5.2015 (MVDr. Beránek), DNA MDR1 přenašeč (+/-) 
(Slovgen s.r.o., 17.4.2013)  (Jedná se o test z neakreditované laboratoře ČMKU) 
výborná 
o: Prosto Chudo DRAGON FALLCAT, HD A 
m: CAPITA Amazonka, HD A 
chov. Prokešová Jana, Ing. 
maj. Červinka Martin, Elišky Krásnohorské 6, 110 00 Praha 1, tel. 602 410 730, e-mail: 
martincervinka@hotmail.com 
nedostavila se 
 
pes CANDIDATE RIVER Černý kondor – nar. 24.04.2014, CMKU/AUO/2050/14 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg. (MVDr. Ekr, 12.11.2015), DOV prostý 15.6.2016, 17.6.2014 (MVDr. Beránek) 
výborný 1, Vítěz třídy 
ZOP 
o: Alpine River PARTNER IN ACTION, HD A 
m: ANGELINA Emily Bohemia, HD A 
chov. Černochová Hana 
maj. Mazurová Michaela, Slatina nad Zdobnicí 298, 517 56 , tel. 732 472 682, e-mail: 
misule.mazurova@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, hlava typická, méně výrazný stop, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus 
těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, nevýrazný 
kohoutek, záď mírně přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, 
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin - obě tlapky 
silně vytáčené, hlezna krátká, kolmá, sevřená, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý, nekupírovaný, 
zálomek v poslední třetině, srst střední textury a délky, barva dle standardu, oprava barvy na blue-merle s pálením 
a bílými znaky, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová 
mechanika vpředu vázaná, vzadu krátká, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, 
kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, 
flegmatická. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: flegmatický 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů 
 
fena CHOCOLATE Love from Tatras – nar. 30.11.2013, CMKU/AUO/1942/-14/13, pův. č. zápisu SPKP 126 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 29.3.2016), DOV prostá 15.3.2016 (MVDr. Beránek) 
výborná, velmi dobrá 
o: EROS of Crystal Lake, HD A 
m: GRACE Svěží vítr, HD B 
chov. Korenková Monika 
maj. Vaňková Eva, Ing., Na Lánech 78, 570 01 Litomyšl, tel. 604 129 318, e-mail: eva.janec@centrum.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 53,5 cm, hlava typická, špičatější čenich, mírně ustupující čelo, slabší spodní čelist, 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, užší, plošší, hřbet pevný, silný a 
vodorovný, v pohybu lehce klenutá bedra, záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější – kratší stehenní 
kost, ocas dlouhý, nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, 
prokvétající bílá na stehnech a dolů za kohoutkem, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba 
plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vzadu krátká, kratší krok 
vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, delšího rámce, méně 
kompaktní, 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=BELUGA%20Cofi%20Capito&gAct=detail&ID=38475
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=CANDIDATE%20&gAct=detail&ID=43341
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=tatra&gAct=detail&ID=41871
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fena SCANDAL BEAUTY Puella Fera – nar. 03.04.2013, CMKU/ZReg/AUO/1659/13 
HD B (1/1), ED 0/0 (MVDr. Ekr, 1.10.2014), DOV prostá 20.5.2013 (MVDr. Trnková), DNA HSF4 čistá (Laboklin 
GmbH&CoKG, 27.1.2016) 
LA1, LA2 
o: CALICO BOY Puella Fera, HD A 
m: DAISY DASHA des Chemins Cathares 
chov. Huňková Bohumila 
maj. Listopadová Petra, Očelice 40, 517 71 České Meziříčí, tel. 739 806 224, e-mail: listopadova.petra@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 48 cm, hlava typická, celkově 
užší, špičatější čenich, nevýrazná brada, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus volný nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, měkčí, příliš skloněné zápěstí, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin širší, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin – kratší stehenní kost, ocas kupírovaný, srst měkčí, střední délky, v 
línání, barva dle standardu, malé dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i pysky plně 
pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, 
vyvážená, sbíhavá, vzadu kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, 
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů/A 
 
 
 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
 
fena DERIE ULKAINE Callistopeia –  11.02.2014, CMKU/BOG/7002/14 
o: NOBLE BLACK ARCHI z Kovárny  
m: ULKAINE UNIQUE z Kovárny 
chov. Přikrylová Dana 
maj. Novotná Jana & Kosařová Irena, Markvartice 276, 407 42, tel. 777310620, jana.hornas@seznam.cz 
Chovná fena po absolvování RTG DKK a DLK pokud bude výsledek max. 2/2 - 55,5/55 cm, hlava typická dle 
standardu, mírně kratší čenichová partie, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, 
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované - tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník mělčí a užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie rovná, měkčí, bedra rovná - 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné lokty za pohybu, měkčí nadprstí, lehce 
vytáčená tlapka hrudních končetin, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně 
nasazen i nesen, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, v línání, černá, malý bílý znak na hrudi, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez 
reakce na střelbu. 
Přednosti: pigment, výraz 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 13 - 10 - 10 - 9 = 97 
 
fena HATTIE BLACK z JBonda –  15.03.2014, CMKU/BOG/7063/14 
HD A, ED 0/0, SA 0 neg., OCD neg. (MVDr. Ekr), JCh. CZ+SK,  
o: NOBLE BLACK ARCHI z Kovárny  
m: ORCHIDEA BLACK z Kovárny 
chov. Tihelková Monika 
maj. Zatloukalová Anna, Doubek 242, 251 01  Říčany u Prahy, 724 218 699, Anna.Zatloukalova@headmade.cz 
Chovná fena, 56/58,5 cm - typická hlava, neparalelní linie, nevýrazný stop, ucho vysoko nasazené i nesené, 
poměrné velikosti, špičatější, oko lehce mandlové dle standardu, hlouběji uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie delší, měkčí, velmi lehce 
přestavěná, 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 i 
nesen, kratší o 3 cm, srst dlouhá, bohatá, lehce otevřená na bedrech, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 13 - 10 - 10 - 10 = 98 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&action=home&strana=1&topMenu=14&cat=14&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=scandal&gAct=detail&ID=39269
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=derie%20ulkaine&gAct=detail&ID=41392
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=hattie%20black&gAct=detail&ID=41835
mailto:Anna.Zatloukalova@headmade.cz
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MMAALLIINNOOIISS  
 
 
Pes ALTO Drapa – 4.2.2015, CMKU/BOM/7637/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, LTV typ 0, L7 (MVDr. Decker, CZ) 
O: JORK van het Dreiland 
M: ANET z Orlických strání 
Chov. Pavla Kodrlová 
Maj. Pavlína Marešová, Přívětice 4, 338 28 Radnice, tel: 608978804, e-mail: filmpes@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, od 5.8.2016, 62,5/62 cm – typická hlava s kratší čenichovou partií, volné pysky, náznak vrásnění 
na čele, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, hnědé, chrup nadpočetný – zdvojená P1 vlevo dole i nahoře, skus 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 správným postojem, za pohybu vybočené lokty, 
otevřená tlapka, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně nasazen i nesen, 
správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná středně, bílý 
znak na hrudi střední a prokvetlý, bílé znaky na předních tlapkách k 5. prstu – prokvetlé, průměrná maska, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vpředu kratší, typ standardní, pohlavní výraz méně vyjádřen, 
obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní – pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, pigment 
Doplňující poznámky: krytí plnochrupých fen, bez bílých znaků  
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
fena ANGELINA Kofr – 19.9.2013, CMKU/BOM/6785/13 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ), BH 
O: ANTRAX Ostraryka 
M: BEATA Meggan Bohemia 
Chov. František Koutný 
Maj. Alena Šmejkalová, Horní Libchava 9, 471 11,  tel: 777301390, e-mail: smejkalova@marti-nik.cz 
CHOVNÁ FENA, 57,5/66 cm – typická hlava s náznakem římského nosu, více vyplněné líce,  ucho vysoko 
nesené, šířeji nasazené, špičatější, poměrné velikosti, špičky lehce vytočené ven, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník širší a mělčí, 
správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, pánevní 
končetiny s rozbíhavým postojem, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen ve statice, za pohybu nesen 
vysoko, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná středně, bílý znak na hrudi položen níže a je malý, přerušená maska, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, široká vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní – pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí kompaktním psem 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 8 – 13 – 9 – 10 – 10 = 95/A bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
fena ARSENIC Barathea – 14.5.2014, CMKU/BOM/7135/14 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ), BH, ZOP, ZZO 
O: JUNKER de Alphaville Bohemia 
M: MIA ze Svobodného dvora 
Chov. Věra Sedláková 
Maj. Iveta Sadílková, Prodašice 36, 294 04,  tel: 737819218, e-mail: zo-vinec@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 55/61,5 cm – typická hlava s kratší čenichovou partií, více vyplněné líce,  ucho vysoko nasazené 
i nesené, delší, široké u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 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, strmější úhlení, pánevní končetiny s lehce rozbíhavým postojem, strmější úhlení, ocas správně nasazen 
i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více, téměř úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, osvalená, celkový vzhled kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 4 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=alto%20drapa&gAct=detail&ID=45864
mailto:filmpes@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=angelina%20kofr&gAct=detail&ID=39491
mailto:smejkalova@marti-nik.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=arsenic%20barathea&gAct=detail&ID=41898
mailto:zo-vinec@seznam.cz
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Pes BORG de Alphaville Bohemia – 9.1.2012, CMKU/BOM/5688/12 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, CZ), DNA 054/12  
O: KONDOR de Alphaville Bohemia 
M: BESS de Alphaville Bohemia 
Chov. Jitka Pospíchalová 
Maj. Zuzana Marková, Dešenice 47, 340 22 Nýrsko, tel: 607676020, e-mail: z.markova@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, 66/68 cm – širší hlava s kratší čenichovou partií, širší čelo, více vyplněné líce, ucho vysoko 
nasazené i nesené, poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, světlé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra rovná a korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, 
strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, ocas níže nasazen a správně nesen, 
správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná 
středně, tmavší hruď, téměř úplná maska, pigmentace méně sytá na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, vpředu kříží tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, 
kondice výstavní – pracovní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská, hravá. Slabá reakce na střelbu (silná aktivní reakce). 
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 96/O1N,1N bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
 
fena BROWN SUGAR Sharmat – 11.2.2015, CMKU/BOM/7620/15 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, CZ) 
O: CAK Bajoal 
M: IMANI Running Wild 
Chov. Jaroslav Matula 
Maj. Romana Stříbrná, Přední Zborovice 17, 387 01 Volyně, tel: 774442651, e-mail: nelari@nelari.cz 
CHOVNÁ FENA, od 12.8.2016, 58,5/62 cm – těžší a klínovitá hlava, stop je tvořen pouze nadočnicemi, volné 
pysky, náznak vrásnění na čele, ucho šířeji nasazené i nesené, dlouhé, široké u základny, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, široký, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem a lehce přestavěná, bedra rovná a korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, strmé úhlení, pánevní 
končetiny s rozbíhavým postojem, za pohybu sevřené hlezno, strmé úhlení, ocas správně nasazen, nesen svisle 
dolů, správné délky. Srst správné délky, v línání, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná 
středně, bílý znak na hrudi  a krku malý, bílé znaky na prstech LP a obou zadních tlapkách, průměrná maska, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu široká, typ těžší, pohlavní výraz méně 
vyjádřen, kondice pracovní, kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní a bez elegance,  povaha vyrovnaná, 
přátelská, hravá, klidná. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí pouze elegantním psem schváleným PCH 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 4 – 7 – 14 – 10 – 9 – 4 = 87 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
 
fena CRANBERRY Nieder Bohemia  – 23.12.2012, CMKU/BOM/6334/12 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ), BH, ZOP, SPr3, ZVV1, IPO1 
O: v.Ch.BRUCE Vědusk 
M: Ch.ANGELA Steinerwood 
Chov. Ing.Radka Niedermirtlová 
Maj. Ing.Radka Niedermirtlová, Kovanická 75, 290 01 Poděbrady, tel: 606308897, e-mail: r.nieder@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 59/62 cm – typická širší hlava, více vyplněné líce, méně výrazný stop,  ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, pravé ucho zdeformované – hematom (vet.potvr.), oko lehce 
mandlové, menší, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra 
rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, za 
pohybu vybočené lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas správně 
nasazen i nesen, kratší o 1 cm. 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, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní – pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: podsada 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 9 – 10 = 96/O1P,1P bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=borg%20de%20alphaville&gAct=detail&ID=35471
mailto:z.markova@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=brown%20sugar%20&gAct=detail&ID=45468
mailto:nelari@nelari.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=cranberry%20nieder&gAct=detail&ID=37742
mailto:r.nieder@seznam.cz
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Pes CRASH Nieder Bohemia  – 23.12.2012, CMKU/BOM/6329/12 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr. Zatloukal, CZ), BH, RCAC 
O: v.Ch.BRUCE Vědusk 
M: Ch.ANGELA Steinerwood 
Chov. Ing.Radka Niedermirtlová 
Maj. Ing.Radka Niedermirtlová a Robert Nidermirtl, Kovanická 75, 290 01 Poděbrady, tel: 606308897, e-mail: 
r.nieder@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, 61/65 cm – typická hlava, mírně ustupující a lehce kulatější čelo, lehký náznak vrásnění na čele, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, 
tmavé, chrup úplný, skus velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná, rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, 
ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý 
mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bílý znak na hrudi malý, téměř úplná maska, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: tmavé ucho 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98/O2P,2P bodů 
Rozhodčí: Alexandra Grygarová 
 
 
Pes DANTE INKOGNITO Kawai Kaito  – 30.4.2014, CMKU/BOM/7091/14 
DOV prostý (MVDr.Beránek), JCh.CZ+SK, CH.ČMKU 
O: Ch.HADÉS du Hameau Saint Blaise 
M: CRAZY HEREDITÉ Kawai Kaito 
Chov. Simona Hurábová 
Maj. Pavlína Šrámková, Husova 56, 261 01 Příbram, tel: 721178914, e-mail: pavlinasramkova@centrum.cz 
CHOVNÝ PES, pokud bude RTG DKK a DLK max.2/2, 63/66 cm – typická hlava, klenutější čelo, náznak 
římského nosu, více vyplněné líce, lehce volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, velmi lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra 
rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem i 
úhlením, pánevní končetiny se správným úhlením, vytočené tlapky, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. 
Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, přerušená 
maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu kratší, vpředu kříží tlapky, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, při měření a kontrole zubů vrčel. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 6 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 7 – 10 = 91 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
 
fena DIXI Kajexa – 18.4.2015, CMKU/BOM/7780/15 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, CZ) 
O: BRUTUS Hronovský pramen 
M: CEISY Kajexa 
Chov. Iva Hloušková 
Maj. Iva Hloušková + Hashem El Dadarawy, Dobřenice 132, 503 25, tel: 6084480609,e-mail: 
ivakajexa@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, od 19.10.2016, 60/66 cm – hlava s kratší čenichovou partií, širší čelo, více vyplněné líce, volné 
pysky, náznak vrásnění na čele, ucho široko nesené, šířeji nasazené, velké, dlouhé, měkké, výrazný sklad na  
vnější hraně, levé v úhlu cca 45 stupňů, pravé výrazně měkké a v klidu ještě méně vzpřímené (cca 70 stupňů), oko 
lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, lehce pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, 
pánevní končetiny s lehce vytočenými tlapkami, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná po celém těle, bílý znak 
na hrudi střední ve tvaru T, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní – pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a bez 
elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí pouze psem s malým a pevným uchem 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 8 – 13 – 10 – 10 – 8 = 93 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cranberry%20nieder&gAct=detail&ID=37737
mailto:r.nieder@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=dante%20inkognito&gAct=detail&ID=41649
mailto:pavlinasramkova@centrum.cz
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dixi%20kajexa&gAct=detail&ID=45815
mailto:ivakajexa@seznam.cz


 7 

fena ELEONORA Hronovský pramen – 15.8.2014, CMKU/BOM/7277/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, CZ) 
O: AUZZY Ostraryka 
M: ASTRA Hronovský pramen 
Chov. Eva Jurištová 
Maj. Eva Jurištová, Poříčská 205, 549 32 Velké Poříčí,  tel: 775 327 591, e-mail: JuristovaEva@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 57,5/59 cm – typická hlava s kratší čenichovou partií, mírně klenutější čelo,   ucho šířeji 
nasazené i nesené, špičaté, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný, chybí 
P3 vlevo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní 
linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní 
končetiny se širším postojem, správné úhlení a strmější nadprstí, pánevní končetiny se správným postojem, 
strmější úhlení, ocas správně nasazen, v pohybu vysoko nesen, stáčen špičkou vlevo, za pohybu tvoří háček, 
kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, 
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. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: černé ucho 
Doplňující poznámky: krýt pouze plnochrupým psem z nezatížené linie 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
fena ELLEN z Údolí Leskavy – 2.5.2014, CMKU/BOM/7166/14 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr. Decker, CZ), BH, ZZO 
O: AEROSMITH Ranč Carissa 
M: BARRA od Dorrinky 
Chov. Taťána Dvořáková 
Maj. Ing. Zdeněk Šrámek, Chocenice 110,  336 01 Blovice, tel: 731 405 276, email: zdenek.sramek@cizp.cz 
CHOVNÁ FENA, 58,5/66 cm – typická hlava se širším čelem, méně výrazný stop, vyplněné líce,  ucho vysoko 
nasazené i nesené, delší, špičaté, širší u základny se skladem na vnější hraně, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a přestavěná, bedra rovná a korektní, záď 
lehce spáditá dle standardu, přestavěná, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, otevřená 
tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, vytočené tlpaky, strmější úhlení, příliš silná 
kostra, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý 
mahagon, charbonáž zvýrazněná na těle středně, černé boky a hruď, přerušená maska, 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. 
Slabá reakce na střelbu, aktivní. 
Doplňující poznámky: krytí elegantním a kompaktním psem 
Povahový test: 10 – 8 – 18 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 94/A/O1,1N bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
fena FLEUR FANNY Olbramovický kvítek – 19.2.2014, CMKU/BOM/6984/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, CZ) 
O: UVEX de Alphaville Bohemia 
M: HANSE du Domaine de Ker Gael 
Chov. Zdeňka Brhelová 
Maj. Ing.Věra Exnerová, Bělušice 108, 280 02 Kolín,  tel: 606 080 741, e-mail: v.exnerova@seznam.cz 
NECHOVNÁ FENA, agresivita – napadla rozhodčí 
Rozhodčí: Alexandra Grygarová 
 
fena CHARLOTT z Lounského chovu – 16.1.2013, CMKU/BOM/6386/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, CZ), BH, IPO3, FPr2 
O: YACKSON de Villalazan 
M: FARRAH Extra Temperament 
Chov. Radek Kahula 
Maj. Pavlína Marešová, Přívětice 4, 338 28 Radnice,  tel: 608 978 804, e-mail: filmpes@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 56/62 cm – hlava s kratší čenichovou partií, širší čelo, vyplněné líce,  ucho vysoko nasazené i 
nesené, dlouhé, špičaté, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, širší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a lehce zaškrcená 
za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se  
širším postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se širším postojem, delší stehenní kost, ocas správně nasazen 
i nesen, kratší o 1 cm, slabší kostra. Srst kratší, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, kříží tlapky, 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=eleonora%20hr&gAct=detail&ID=42853
mailto:JuristovaEva@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=ellen%20z%20%C3%BAdol%C3%AD&gAct=detail&ID=41719
mailto:zdenek.sramek@cizp.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=fleur%20fanny%20olb&gAct=detail&ID=41479
mailto:v.exnerova@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=charlott%20z%20l%20&gAct=detail&ID=37659
mailto:filmpes@seznam.cz
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pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. 
Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 11 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
fena CHARRA ze Soutoku Sázavy – 1.9.2014, CMKU/BOM/7362/14 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr. Zatloukal, CZ), BH 
O: AUZZY Ostraryka 
M: DEMIRA od Policie ČR 
Chov. Darja Kopecká 
Maj.  Ing.Radka Niedermirtlová, Kovanická 75, 290 01 Poděbrady, tel: 606308897, e-mail: r.nieder@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, 59/63,5 cm – typická hlava s náznakem vrásnění na čele, lehký náznak římského nosu,  ucho 
vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, 
hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, hrudní končetiny s otevřenou a vtáčenou tlpakou, strmější úhlení, pánevní končetiny s 
vytočenou tlapkou, za pohybu sevřené hlezno, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,  mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bílý znak 
na hrudi a tečka na krku, přerušená maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled elegantní a méně kompaktní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 4 – 9 – 15 – 9 – 10 – 9 = 94/O1,1P bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
fena INFINITY – 28.11.2012, CMKU/BOM/8395/16 
HD C (0/2), ED 0/0 (MVDr. Ekr, CZ), BH 
O: DINO du Bois des Trembles 
M: Nastoyaschaya RYZHAYABESTIYA 
Chov. Savitskaya Yu.A 
Maj.  Tatsiana Auramava, Dubová 136, 250 63 Čakovičky, tel: 773 532 077, tanjka83@mail.ru 
CHOVNÁ FENA, 57/64cm – širší hlava s kratší čenichovou partií, volné pysky, lehce zvyrazněné nadočnicové 
oblouky,  ucho šířeji nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, 
chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie 
měkčí a rovná, bedra dlouhá a korektní, záď lehce přestavěná za pohybu, břicho dle standardu, hrudní končetiny 
se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se širokým postojem, sevřené hlezno, strmější úhlení, ocas 
správně nasazen i nesen, ve statice občas pod břichem, kratší o 5 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, mini bílý znak na hrudi, přerušená maska, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší vzadu, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice příliš výživná, celkový vzhled méně elegantní a nekompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Miomořádné přednosti: černé ucho 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9 – 11 – 9 – 10 – 10 = 93 bodů 
Rozhodčí: Alexandra Grygarová 
 
fena JACARTA Old Blue Family – 28.6.2014, LOF 1 B.BEL 254315/0 
O: KAZA van d´Acren 
M: ELSA Old Blue Family 
Chov. Pascal Balladur 
Maj.  Jitka Pospíchalová + Robert Jerome, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: 
malinois@malinois.cz 
CHOVNÁ FENA, pokud bude RTG DKK a DLK max.2/2, 61/71 cm – těžší hlava s kratší čenchovou partií, široké 
čelo, vyplněné líce, ucho šířeji nasazené i nesené, poměrné velikosti, širší u základny, oko kulatější, správně 
uloženo, světlé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná, dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a za pohybu mírně klenutá, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným, strmější úhlení, pánevní 
končetiny s rozbíhavým postojem, správné úhlení, ocas výše nasazen, vpohybu vysoko nesen, správné délky. Srst 
správné délky, uzavřená, 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 pracovní, celkový vzhled méně elegantní a nekompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí kompaktním psem 
Povahový test: 10 - 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=charra%20ze%20sou&gAct=detail&ID=42665
mailto:r.nieder@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=infinity&gAct=detail&ID=49982
mailto:tanjka83@mail.ru
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=jacarta%20old&gAct=detail&ID=50239
mailto:malinois@malinois.cz
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fena JACKELIN pod Cvilínem – 2.5.2014, CMKU/BOM/7174/14 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, CZ) 
O: FRITS vom Brunsbeker Land 
M: ESTER pod Cvilínem 
Chov. Dagmar Čeplová 
Maj. Hana Loudová, Chebsdká 1578/185, 352 01 Aš, tel: 728 252 101, e-mail: hanka.hojda@seznam.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nutno předvést na jiné akci k posouzení stavu podsady, 56/64 cm – typická hlava 
s vrásněním na čele, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, velké, dlouhé, se skladem na vnější hraně, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, prostorný, 
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 i úhlením, zaječí tlapka, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením, ocas vysoko nasazen, za pohybu vysoko nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, 
uzavřená, tč.bez podsady, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý 
prokvetlý znak na hrudi, 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. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů 
Rozhodčí: Alexandra Grygarová 
 
fena OIVA de Alphaville Bohemia – 25.2.2015, CMKU/BOM/7659/15 
O: AUZZY Ostraryka 
M: CHILLI de Alphaville Bohemia 
Chov. Jitka Pospíchalová 
Maj. Markéta Dlabová, Úpské náb. 240, 541 01 Trutnov, tel: 723 614 743, e-mail: marketa.dlabova@gmail.com 
POSOUZENÍ ODLOŽENO, nutno předvést na jiné akci k posouzení stavu podsady a pokud bude RTG DKK 
a DLK max. 2/2, 57,5/59 cm – hlava se širší lebkou a s vrásněním na čele, kratší čenichová partie, lehce klenutější 
čelo, mezioční rýha v čelní partii, ucho široko nasazené i nesené, delší, se skladem na vnější hraně, pravé měkčí, 
levé měkké, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, 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, vybočené lokty, strmé 
úhlení, pánevní končetiny s lehce  sbíhavým postojem, sevřené hlezno, správné úhlení, ocas správně nasazen i 
nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, tč.bez podsady, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž 
zvýrazněná středně, velký a dlouhý bílý znak na hrudi a na prstech levé přední tlapky, průměrná až základní 
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. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
fena OPRAH de Alphaville Bohemia – 25.2.2015, CMKU/BOM/7661/15 
O: AUZZY Ostraryka 
M: CHILLI de Alphaville Bohemia 
Chov. Jitka Pospíchalová 
Maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: malinois@malinois.cz 
CHOVNÁ FENA pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2, 56,5/63 cm – kratší hlava s kratší čenichovou partií, 
širší čelo, mezioční rýha v čelní partii, volné pysky, ucho široko nasazené i nesené, delší, špičatější, širší u 
základny, se skladem na vnější hraně, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, I3 vlevo dole 
zjevná jizva, skus nůžkový se středními řezáky v kleštích, 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  širším postojem, vybočené lokty za pohybu, strmější úhlení, pánevní končetiny se 
správným postojem, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen ve statice, za pohybu vyšší nesení, kratší o 2 
cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi ve tvaru M, bílé znaky na tlapkách – LP prokvetlé prsty, PP bílá 
lehce nad prsty, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, kříží vpředu 
tlapky, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí kompaktním psem bez bílých znaků 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 8 – 10 – 9 = 97 bodů 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=jackelin%20pod%20c&gAct=detail&ID=41728
mailto:hanka.hojda@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=oiva%20de%20a&gAct=detail&ID=45858
mailto:marketa.dlabova@gmail.com
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=oiva%20de%20a&gAct=detail&ID=45860
mailto:malinois@malinois.cz
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TTEERRVVUUEERREENN  
 
fena CHIA z Kovárny –  05.02.2013, CMKU/BOT/6428/12 
DNA ověření původu  
o: HERO van Balderlo  
m: IGNEOUS INNAH z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Zemanová Diana, Česká Rybná 103, 561 85  , tel. 734 622 739, e-mail: zemanova@tana.cz 
Chovná fena po absolvování RTG DKK a DLK, 59/58 cm, Typická hlava dle standardu, náznak římského nosu, 
ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti,oko lehce mandlové, správně uloženo, 
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní,  záď spáditá, břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin 
korektní, lehce vytočené tlapky pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně,  maska přerušená, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. 
Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: hluboký nůžkový skus, výraz 
Povahový test: 7 - 10 - 18 - 5/9 - 13 - 10 - 10 - 10 = 92/A (netradiční aport: plast, bota, kokos) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=chia%20z%20kov&gAct=detail&ID=37942

