
Popisná přehlídka a povahový test Ratenice, 10.04.2016 
 

 
Rozhodčí exteriéru: Ing. Jana Karhanová (BOG, BOM a *BOT), Hana Pisarčíková (AUO, BOT bez*)  
Vedoucí komise PT: Ing. Iva Baráková 
Figurant: Ondřej Lodinský 
 
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, stojánek na zkumavky, ytong) 

  
AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  

 

 
fena ALTER EGO Wäka –  01.06.2012, CMKU/AUO/1316/12 
HD A, ED 0/0, OCD nepostižena (MVDr. Čáp, 14.3.2014), DOV prostá 12.9.2014 (MVDr. Raušer Ph.D.), 16.7.2012 
(MVDr.Beránek),DNA HSF4 čistá, DNA MDR1 Normal/Normal (obojí na základě DNA testů předků), ZPU1,BH,ZZO 
o: Nineveh HE HAS GOT THE BLUES, HD B1 
m: Granada CHOCOLATE FRANCES, HD OFA Exc. 
chov. Kadlecová Irena 
maj. Ambrosová Hana, Fryčajova 208, 614 00  Brno, tel. 775230093, e-mail: hanka.crazy@tiscali.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 54,5 cm, hlava užší, 
špičatější čenich, slabá spodní čelist, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko kulatější, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk strmější, hrudník hluboký, 
prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin užší, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, obě tlapky lehce 
vytáčené, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, hlezna kolmá, obě tlapky lehce 
vytáčené, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst kratší, měkčí, v línání, 
lehce zvlněná na hřbetě, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně 
pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, volné lokty v pohybu, kříží přední tlapky, vepředu kratší krok, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled střední kostry, lehčí, méně elegantní, delšího 
rámce, povaha živá, pozorná, nervózní. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: potřebuje výstavní drezuru 
Povahový test: 5 – 3 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 9 – 10 = 86 bodů/A/O1P/1P 
 
 
pes ANTIGONON Makada –  13.04.2014, CMKU/AUO/2065/14 
HD A, ED 0/0, PL 0/0 (MVDr. Čáp, 18.3.2016), DOV prostý 5.2.2016 (MVDr.Beránek), 2.6.2014 (MVDr.Lenská), 
DNA HSF4 čistý (Genomia) 
o: BRED Srdcové eso, HD A 
m: Prosto Chudo ROSEWOOD, HD B 
chov. Žárová Markéta 
maj. Schiller Pavel, 562 01 Hrádek 37, tel. 774610285, e-mail: nevimkdosem.informator@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava typická, čenich špičatější, náznak římského nosu, kratší čelní partie, mírně 
ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, 
rovný, silný a vodorovný, kratší bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj 
pánevních končetin rozbíhavý, hlezna krátká, kolmá, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, 
nízko nasazený, bez zálomku, srst měkčí, st. délky, otevřenější, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě 

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=ALTER%20&gAct=detail&ID=36494
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=ANTIGONON%20&gAct=detail&ID=41863
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srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, lehce rozbíhavá vzadu, 
kratší krok vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový 
vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A 
 
pes BONUS Wäka –  24.01.2014, CMKU/ZReg/AUO/1926/14 
HD A, ED 0/0, OCD nepostižen (MVDr. Čáp, 21.1.2016), DOV prostý 12.3.2014 (MVDr.Beránek),DNA HSF4 čistý, 
DNA CEA/CH Normal, DNA prcdPRA Normal, DNA MDR1 Normal/Normal (vše na základě DNA testů předků), LA1 
o: Origine Deux - E-RED WOODSMAN, HD A 
m: BY THE REQUEST Diandra, HD OFA Exc. 
chov. Kadlecová Irena 
maj. Kadlecová Irena, Oseček 66, 289 41  , tel. 724 076 789, e-mail: ircze@email.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 54 cm, hlava typická, užší, 
čenich špičatější, ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, pravé lehčí, správného tvaru a střední 
velikosti, oko kulatější, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
prostorný, nedosahuje úrovně lokte, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, silný, záď silně spáditá, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná, 
měkčí zápěstí, obě tlapky vytáčené, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, 
hlezna krátká, kolmá, obě tlapky vytáčené, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý – nekupírovaný, nízko 
nasazený, bez zálomku, srst střední textury a délky, zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě 
srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, vpředu silně rozbíhavá, 
v pohybu nezpevněný předek, vzadu lehce rozbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 
fena CARONI Cofi Capito –  17.03.2014, CMKU/AUO/1990/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 24.6.2015), DOV prostá 25.2.2016 (MVDr. Staňa), 9.5.2014 (MVDr.Beránek) 
o: Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK, HD A 
m: Prosto Chudo ULTRAMARINE STAR, HD A 
chov. Prokešová Jana Ing. 
maj. Kulhavý Jiří, Šajarská 1651, 739 34  Šenov, tel. 603725086 
CHOVNÁ FENA, výška 48,5 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, 
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko hnědé, levé oko modré, 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 harfa, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin vytáčená tlapka, hlezna krátká, 
sevřená, úhlení zadních končetin korektní, ocas dle protokolu o KV dlouhý, kupírovaný, srst střední textury a délky, 
barva bílé znaky na hlavě na hranici, na těle malé dilute skvrny, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i 
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, vepředu tlapky za pohybu 
otevřenější, v pohybu sevřená hlezna, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled střední 
velikosti a kostry, podsaditá – krátké nohy, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 
 
fena CASHKA Valkar –  02.07.2011, CMKU/ZReg/AUO/1078/11 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Čáp, 25.2.2016), DOV prostá 10.4.2016 (MVDr.Beránek), 15.8.2011 (MVDr.Gbelec),  
DNA HSF4 čistá (na základě DNA testů obou rodičů) 
o: DILLINGER, HD A 
m: Auxarcs FAIR WINDS, HD OFA Good 
chov. Valterová Miroslava, MVDr. 
maj. Šverčič Marcel 
CHOVNÁ FENA, výška 49,5 cm, hlava: čenich špičatý, ustupující čelo, nedostatečná modelace pod očima, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulaté, správně uloženo, obě 
oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, hrudník nedosahuje úrovně lokte, prostorný, hřbet pevný, silný, za 
pohybu klenutější, klenutá bedra, záď silně spáditá, kratší, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, 
lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, strmá zápěstí, úhlení předních končetin korektní, 
postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas 
přirozeně krátký (1/3) - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, v línání, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, 
volná, v pohybu volné lokty, nevyvážená délka kroku, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový 
vzhled střední velikosti, lehčí, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: potřebuje výstavní drezuru 
Povahový test: 10 – 9 – 15 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 93 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=BONUS%20&gAct=detail&ID=41305
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=CARONI%20&gAct=detail&ID=41694
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=CASHKA%20&gAct=detail&ID=34728
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pes CUNNING ROGUE z Brzáneckých vinohradů –  26.10.2013, CMKU/AUO/1820/13 
HD A, ED 0/0, OCD nepostižen (MVDr. Ekr, 13.2.2015), DOV prostý 14.4.2015, 13.12.2013 (MVDr.Beránek),  
DNA HSF4 čistý, DNA MDR1 Normal/Normal (oba na základě DNA testů obou rodičů), DNA CEA/CH 
Normal/Normal, DNA prcdPRA Normal/Normal (oba na základě DNA testů předků ), DNA profil: 296/14, 
(ISAG2006) (Genservice s.r.o., 5.6.2014) 
o: Wolffs Town CHANCE OF HEART, HD A2 
m: ANGEL EYES Carcassonne Tolugo, HD A 
chov. Jindráková Radka 
maj. Drahoňovská Andrea, J.K.Tyla 386, 280 02  Kolín - Sendražice, tel. 605109139   
CHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava typická, neparalelní linie, ucho šířeji nasazené, obě uši těžší, správného tvaru 
a střední velikosti, oko otevřenější, 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: lehce 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, měkčí srst, střední délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, 
volná, plynulá, sbíhavá, vzadu vázaná, otevřená tlapka za pohybu, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, 
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů 
 
fena DAIKIRA Valkar –  13.09.2012, CMKU/ZReg/AUO/1437/12 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD nepostižena (MVDr. Čáp, 9.3.2015), DOV prostá 29.2.2016 (MVDr. Beránek), 
30.10.2012 (MVDr.Gbelec), DNA HSF4 čistá (na základě DNA testů obou rodičů), DNA  MDR1 Normal/Normal 
(VPCL), DNA CMR1 Normal/Normal (Genomia), LA2 
o: C Hangin Five FAST TRACK OF UC, HD A1 
m: Auxarcs FAIR WINDS, HD OFA Good 
chov. Valterová Miroslava, MVDr. 
maj. Prokopová Martina, Bartoňova 832, 530 12  Pardubice, tel. 773551001, e-mail: Sirah7@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, jemnější čenich, 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, méně vyvinuté předhrudí, 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 strmější, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez 
zálomku, kratší, měkčí srst, 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 pracovní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A 
 
fena WALNUT IN HONEY Puella Fera –  11.11.2014, CMKU/AUO/2381/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil, CSc., 2.2.2016), DOV prostá 10.4.2016 (MVDr.Beránek), 29.12.2014 (MVDr.Trnková) 
o: Bayshore Stonehaven CAT'S HAT TRICK, HD A 
m: DAINTY SWEET Puella Fera, HD C 
chov. Huňková Bohumila 
maj. Šebelová Monika, U Hrubé lípy 605, 679 06  Jedovnice, tel. 776885674, e-mail: M.Sebelova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 51 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, vysoký stop, slabší spodní čelist, úbytek svalů 
nad očima, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, 
rovný, silný, mírně stoupající hřbetní linie, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin strmější, postoj 
pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas kupírovaný, 
měkčí srst, střední délky, otevřenější, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně 
pigmentované, nosní houba depigmentována, méně než 25%, depigmentována vevnitř, pohybová mechanika 
měkká, volná, různá délka kroku vpředu a vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový 
vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 
Doplňující poznámky: chovná od 11.5.2016 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů 
 
 
fena BY THE REQUEST Diandra –  25.01.2010, CMKU/ AUO/ 652/-10, maj. Kadlecová Irena  
Doplněná nepovinná část – obrana – O/2P/2P 
 

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=CUNNING%20&gAct=detail&ID=40488
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=DAIKIRA%20&gAct=detail&ID=37098
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=WALNUT%20&gAct=detail&ID=43894
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=by%20the&gAct=detail&ID=26571
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GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 
fena FAYA Balpoa –  05.03.2014, CMKU/BOG/7053/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), DOV prostá - MVDr. Jiří Beránek - oči - 24.04.2014, JCh. CZ, ZOP 
o: TOBY Comme un Reve Noir  
m: DEZI Balpoa 
chov. Poláčková Blanka 
maj. Baštová Petra, Ratenice, 289 11  Pečky, tel. 607 293 458, e-mail: bastovapetula@seznam.cz 
Chovná fena, 56/54 cm - Hlava typická dle standardu, delší stop, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti, lehce špička vytočená ven, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované - tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s předhrudím 
dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, za pohybu volné lokty, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, lehce vytočené tlapky, nasazení a nesení ocasu korektní, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, v línání, čistě černá, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: pigmentace, výraz 
Povahový test: 10 - 9 - 17 - 5 - 9 - 14 - 9 - 10 - 10 = 93/A (kokos, ytong) 
 
pes FALEG Balpoa –  05.03.2014, CMKU/BOG/7047/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), DOV prostý - MVDr. Jiří Beránek - oči - 24.04.2014, JCh. CZ  
o: TOBY Comme un Reve Noir  
m: DEZI Balpoa 
chov. Poláčková Blanka 
maj. Cibulka Zdeněk, Na Dolikách 506, 274 01  Slaný, tel. 733294263, e-mail: svatka67@seznam.cz 
Chovný pes, 64/64 cm - Hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované - tmavé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie rovná v 
postoji, klenutější za pohybu, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, nasazení ocasu korektní, nesení korektní ve 
statice, v pohybu vysoko, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika pružná, vázaná vzadu, úzký chod vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, výraz, ucho 
Povahový test: 10 -10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (kokos, ytong, stojánek na zkumavky) 
 
fena HANNAH BLACK z Kovárny –  03.11.2012, CMKU/BOG/6250/12 
HD A, ED 0/0, SA 0, PL 0/0, OCD neg (MVDr. Ekr), DOV prostý 19.12.2012 MVDr. Jiří Beránek  
DNA ověření původu: 035/13 - (ISAG2006) - laboratoř Genservice s.r.o., JCh. CZ, Ch. CZ, GrandCh. CZ,  
Ch ČMKU, Int.Ch CIE + CIB, ZVOP, IHT1, OB1, ZZO, ZZO1, BH, FPr3, ZPU1, ZM 
o: Revloch ZIDANE  
m: ECLAIRE BLACK z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Burešová Dagmar, Mgr. & Pisarčíková Hana, Blešno 8, 503 47, tel. 608 870 565, e-mail: hana@zkovarny.com 
Chovná fena, 63/63 cm - hlava s nevýrazným stopem, více vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, 
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník prostorný, mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní linie rovná, 
měkčí, klenutější za pohybu, bedra rovní, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné 
lokty za pohybu, tlapky hrudních končetin vytáčené ven, úhlení korektní, tlapky pánevních končetin vytočené, 
úhlení strmější, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, v línání, černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika vázaná vzadu, úzký chod vzadu, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výživná, celkový vzhled méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
mírně nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Poznámky: krytí psem ideální výšky 
Povahový test: 2 - 6 - 19 - 3 - 6 - 12 - 10 - 9 - 8 = 75/O2P,2P 
 
pes NOX BLACK z Kovárny –  17.05.2014, CMKU/BOG/7204/14 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr), DOV prostý - MVDr. Jiří Beránek - oči - 04.07.2014  
o: DEEP SPACE NINE di Zinxavi  
m: IGNEOUS INNAH z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Gollová Jana, Štursova 649/13, 400 01  Ústí nad Labem, tel. 736 121 031, e-mail: gollovi@email.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=faya&gAct=detail&ID=41826
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=faleg&gAct=detail&ID=40398
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=hannah%20black&gAct=detail&ID=37205
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nox%20black&gAct=detail&ID=41949
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Chovný pes, 65/62 cm - hlava typická dle standardu, náznak římského nosu, ucho vysoko nesené, mírně šířeji 
nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hrudník užší, mělčí s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra mírně klenutá za pohybu, vystouplé pánevní kosti, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, volné lokty za pohybu, vytáčená tlapka, strmější úhlení hrudních 
končetin, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, o 1 cm delší, srst dlouhá, 
bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: osrstění, povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 9 - 10 = 99 

  

MMAALLIINNOOIISS  
 

 

fena CINK ze Six-Bau –  03.01.2013, CMKU/BOM/6359/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), ZZO 
o: Lebensborn D'ARTAGNAN  
m: BOMBA ze Six-Bau 
chov. Adamcová Petra 
maj. Adamcová Petra, Karla Maye 377, 403 21  Brná, tel. 776 197 729, e-mail: six.bau@centrum.cz 
Chovná fena, 60/64 cm – Mírně klínovitá hlava, ucho  vysoko nasazené i nesené, dlouhé se skladem na vnější 
hraně, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný, chybí I1 vpravo dole (RTG), skus nůžkový, 
korektní krk, hrudník hluboký, mělčí, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná s výraznějším kohoutkem, 
bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj hrudních končetin široký, 
volné lokty, vtáčená tlapka, správné úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin korektní,  ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, tmavší hruď i nohy,střední bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá ale lehká ztráta na 
pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a 
přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: černé ucho 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 99/A/O1,2/P (kokos, ytong, plast) 
 
 
pes COX ze Six-Bau –  03.01.2013, CMKU/BOM/6355/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), ZVOP, AD, CSAU 
o: Lebensborn D'ARTAGNAN  
m: BOMBA ze Six-Bau 
chov. Adamcová Petra 
maj. Richterová Adéla, Chaloupky 189, 267 62  Komárov, tel. 776887332, AdelaRichterova@seznam.cz 
Chovný pes, 61/65 cm – Těžší hlava s kratší čenichovou partií, náznak vrásnění, ucho  vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, korektní krk, hrudník mělký a široký, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
zaškrcená za kohoutkem, bedra mírně klenutá za pohybu,  záď spáditá, břicho korektní, postoj hrudních končetin 
široký, za pohybu vytočené lokty, za pohybu vtáčí tlapky, správné úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, vytočená levá tlapka,  ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná,občasný mimochod, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá,  kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 9 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98/A (kokos, plast) 
 
 
fena FANCY z Lounského chovu –  23.08.2011, CMKU/BOM/5539/11 
HD A (MVDr. Ekr), , DNA vp 75061 - laboratoř Genomia s.r.o. - 29.02.2016, , ZZO, BH, ZOP, ZM 
o: AIRO Happy Arenda  
m: EBONY Extra Temperament 
chov. Kahula Radek 
maj. Krejčí Jan, Školní 208, 549 81  Meziměstí, tel. 601 200 626, e-mail: Krejkun@gmail.com 
Chovná fena, 59/64 cm – Klínovitá hlava s nevýrazným stopem, stop je tvořen pouze nadočnicemi, volné pysky, 
mezioční rýha v čelní partii, ucho  vysoko nasazené i nesené, velké a dlouhé, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, hnědé, chrup úplný, ulomený I2 vlevo dole, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cink%20ze%20s&gAct=detail&ID=37641
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cox%20ze%20si&gAct=detail&ID=37637
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fancy%20z%20loun&gAct=detail&ID=37426
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správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a pronesená, bedra dlouhá, záď mírně přestavěná, břicho 
korektní, správný postoj hrudních končetin, volné lokty za pohybu, strmější úhlení, široký postoj pánevních končetin 
ve statice, ale za pohybu úzký, korektní úhlení, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná středně, bílé znaky na prstech tlapek, maska 
úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a méně elegantní, povaha  temperamentní, hravá, vrčí při 
posuzování, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 4 - 4 - 19 - 5/9 - 15 - 8 - 10 - 10 = 84 
 
 
fena FLEUR FANNY Olbramovický kvítek –  19.02.2014, CMKU/BOM/6984/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr)  
o: UVEX de Alphaville Bohemia  
m: HANSE du Domaine de Ker Gael 
chov. Brhelová Zdeňka 
maj. Exnerová Věra, Ing., Bělušice 108, 280 02  Kolín 2, tel. 606 080 741, v.exnerova@seznam.cz 
Posouzení odloženo – při kontrole chrupu agresivní na majitele. 
 
 
pes JOHNNY Kwanah –  03.12.2010, CMKU/BOM/5065/10 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Duchek) 
Kl.Ch. KCHBO, ZZO, BH, LA2, HtM1, F1, DwD1, MD1, MoD1 
o: DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups  
m: DAFFY Novterpod 
chov. Mrňáková Zuzana 
maj. Beranová Miloslava, Malebná 1059/15, 149 00  Praha 4, 604 214 372, Beranova.Mila@seznam.cz 
Chovný pes, 64/64 cm – Typická hlava, ucho šířeji nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko 
lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
korektní, postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž 
zvýrazněná středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá,  kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá a přátelská, vrčí při měření, výrazná reakce 
na střelbu.  
Mimořádné přednosti: hlava, barva, typ, výraz, srst 
Povahový test: 5 - 8 - 5 - 5/10 - 13 - 9 - 10 - 5 = 70 
 
fena MUSA Vitris Bohemia –  26.06.2012, CMKU/BOM/6038/12 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (Dr. Wagner, A)  
o: LUCAS Vitris Bohemia  
m: JADE Vitris Bohemia 
chov. Sklenář Miroslav 
maj. Sklenář Miroslav, Tř. Míru 5, 779 00  Olomouc, tel. 0043 664 263 7868, e-mail: vitris@a1.net 
Chovná fena, 56/59 cm – Typická hlava se širším čelem, ucho šířeji nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní 
krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie měkčí a rovná, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní,  ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi a tlapkách, maska přerušená, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní a příliš výživná, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, výraz, oko 
Povahový test: 8 - 10 - 19 - 5/7 - 12 - 9 - 9 - 6 = 85 
 
 
pes NATHAN Vitris Bohemia –  16.07.2012, CMKU/BOM/6066/12 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (Dr. Wagner, A)  
o: JARGON Vitris Bohemia  
m: HAGAR Vitris Bohemia 
chov. Sklenář Miroslav 
maj. Sklenář Miroslav, Tř. Míru 5, 779 00  Olomouc, tel. 0043 664 263 7868, e-mail: vitris@a1.net 

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&gAct=detail&ID=41479
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=johnny%20kw&gAct=detail&ID=30666
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=musa%20vitris&gAct=detail&ID=36430
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=nathan%20v&gAct=detail&ID=36629
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Chovný pes, 61/63 cm – Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný, chybí I3 vpravo dole a I2 
vpravo nahoře (RTG), skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení  
hrudních končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 
cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
maska téměř úplná, pigmentace sytá, ztráta na drápech, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 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 a přátelská, bez reakce na 
střelbu.  
Mimořádné přednosti: podsada, výraz, kompaktnost 
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5/8 - 8 - 10 - 9 - 4 = 83 
 
 
fena ORLY Vitris Bohemia –  30.12.2013, CMKU/BOM/6923/13 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (Dr. Wagner, A)  
o: LUCAS Vitris Bohemia  
m: IRIS Vitris Bohemia 
chov. Sklenář Miroslav 
maj. Sklenář Miroslav, Tř. Míru 5, 779 00  Olomouc, tel. 0043 664 263 7868, e-mail: vitris@a1.net 
Chovná fena, 56/58 cm – Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, kolmá vnitřní hrana, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních 
končetin korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1 cm, srst 
správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně, malý bílý znak na 
hrudi, 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 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, výraz, hrudník 
Povahový test: 9 - 10 - 18 - 5/8 - 13 - 10 - 10 - 10 = 93/A (plast, kokos, ytong) 
 
 
fena TONJA Bohemia Alké –  21.03.2013, CMKU/BOM/6492/13 
HD A, ED 0/0, SA neg. (MVDr. Ekr), , DNA vp 291/14 - (ISAG2006) - laboratoř Genservice, JCh. CZ, F1, ZOP 
o: DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups  
m: SURI Bohemia Alké 
chov. Grygarová Alexandra 
maj. Sládková Michaela, Dolní Sukolom 1613, 783 91  Uničov, 728 940 690, misasladkov@gmail.com 
Chovná fena, 58/56 cm – Typická hlava, jemný náznak římského nosu, ucho vysoko  nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
těsný nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra s lehce vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj i úhlení 
hrudních končetin korektní, malá kočičí tlapka, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen 
a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná 
středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, vrčí při kontrole zubů, bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, barva, oko, kompaktnost 
Povahový test: 8 - 8 - 19 - 5/8 - 12 - 9 – 10 - 10 = 89 
 
 

TTEERRVVUUEERREENN  
 

*fena AGATHA Storytelling –  28.02.2014, CMKU/BOT/7041/14 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD nepostižen, LTV 0 (MVDr. Ekr), JCh. CZ+PL, Ch. SK  
o: NOBLE BLACK ARCHI z Kovárny  
m: CIKÁDA ORFI ze Ztracené zahrady 
chov. PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D. 
maj. Terzievová Marie & Hruška Tomáš, V Luzích 1570/18, 466 02  Jablonec nad Nisou, tel. 734 335 421, e-mail: 
terzievova@seznam.cz 
Chovná fena - 56/57 cm, typická hlava, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, 
oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, mělčí, ale 
prostorný hrudník, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní ve statice, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=orly%20vi&gAct=detail&ID=40981
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=tonja%20bohe&gAct=detail&ID=38064
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=agatha%20story&gAct=detail&ID=41384
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mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, užší postoj hrudních končetin + korektní 
úhlení, korektní postoj i úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1cm, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - stříbrné, lehce prožloutlé, středně zvýrazněná charbonáž, bez bílého 
znaku, téměř úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, vpředu kříží tlapky, 
typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost 
Povahový test:  7 - 10 - 20 - 5/9 - 14 - 10 - 10 - 0 = 85 b. 
 
fena BIEN Moravia Merilen –  07.12.2012, CMKU/BOT/6295/12 
HD A, ED 0/0, SA neg. (MVDr. Ekr), OB-Z 
o: Corsini MAXIME  
m: SAKI Deabei 
chov. Abrahámová Hana 
maj. Husáková Pavla, Rostovská 17/18, 101 00  Praha 10, tel. 607 569 987, e-mail: calaina@gmail.com 
Chovná fena - 60/62 cm, typická hlava, delší stop, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup neúplný - chybí 2xP2 dole + 
nadpočetná P1 vpravo nahoře, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník,  správně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná,  bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď více spáditá, břicho korektní, 
korektní postoj hrudních končetin, strmější úhlení, koorektní postoj a úhlení pánevních končetin, ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, výrazný teplý tón - sytý mahagon, středně 
zvýrazněná charbonáž, bez bílého znaku, úplná maska + černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, kratší vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha  temperamentní, hravá, nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: elegance 
Doplňující poznámky: krýt plnochrupým psem 
Povahový test: 4 - 7 - 20 - 4/9 - 11 - 10 - 10 -10 = 85/A b. Utlumený projev. 
 
fena COPY Moravia Merilen –  22.02.2014, CMKU/BOT/7018/14 
HD A, ED 0/0, SA neg. (MVDr. Ekr), DOV prostá 1.2.2016 (MVDr. Beránek), DNA vp 070065 (Genomia), CSAU, 
TAN Ch.exc. 
o: COR Deabei  
m: SAKI Deabei 
chov. Abrahámová Hana 
maj. Abrahámová Hana, Jamolice 25, 672 01  , tel. 739205791, e-mail: Abrahamova.Hana@seznam.cz 
Chovná fena - 61/63 cm, typická hlava, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, 
oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný - chybí 1xM3 vpravo dole, skus nůžkový, korektní krk, 
mělčí, ale prostorný hrudník, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, vystouplá páteř, bedra rovná 
a korektní, záď více spáditá, břicho korektní, korektní postoj hrudních končetin, kromě levé tlapky - vytáčená ve 
statice i v pohybu (úraz), korektní úhlení, lehce rozbíhavý postoj pánevních končetin a korektní úhlení, ocas 
správně nasazen a nesen, delší o 1cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, výrazný teplý tón - oranž, středně 
zvýrazněná charbonáž, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, 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, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, barva, elegance 
Doplňující poznámky: krýt plnochrupým psem 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5/8 - 14 - 7 - 10 -10 = 94/A b. Utlumená. 
 
fena FARKA Deabei –  18.04.2012, CMKU/BOT/5901/12 
HD A, ED 0/0 (Dr. Camp, D), DNA cp - (ISAG 2006) - laboratory Laboklin GMBH, BH/VT 
o: ULHAN du Musher  
m: KARLA z Polytanu 
chov. Štýbrová Beata, Ing. 
maj. Štýbrová Beata, Ing. & Pavlů Anna, Štěpánov 48, 418 04  Bílina 4., 608179966, beata@deabei.com 
Chovná fena po dokončení registrace v PK - 58/64 cm, hlava s kratší čenichovou partií, široké čelo, výrazný 
stop, uchov šířeji nasazené, vysoko nesené, poměrné velikosti, špička lehce vytáčená ven, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný, ale širší hrudník, správně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, klenutější za pohybu, dlouhá, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho volnější, široký postoj hrudních končetin + strmější úhlení, korektní postoj i úhlení pánevních 
končetin, ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, za pohybu vysoké nesení, kratší o 3 cm, srst kratší, 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, středně zvýrazněná charbonáž, velký bílý znak na 
hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika vázaná, mimochodní, typ těžší, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, v pohybu bez elegance, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Povahový test:  7 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 96 b./A 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bien%20moravia&gAct=detail&ID=37615
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=copy%20moravia&gAct=detail&ID=41225
mailto:Abrahamova.Hana@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=farka%20deabei&gAct=detail&ID=36052
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pes LEON Deabei –  19.08.2014, CMKU/BOT/7314/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr)  
o: HOOPER Deabei  
m: AMIEL Balpoa 
chov. Štýbrová Beata, Ing. 
maj. Šimáková Tamara, Medkova 442/57, 149 00  Praha 4, 737621520,  tjsimakovi@gmail.com 
Chovný pes - 66/55 cm, typická hlava, výrazný římský nos, ucho vysoko nasazené a nesené, lehce vytočené 
špičky ven, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, užší, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, klenutá, bedra 
rovná a korektní ve statice, klenutá za pohybu, záď silně spáditá a dlouhá, břicho korektní, postoj hrudních 
končetin korektním, volné lokty za pohybu, strmější úhlení, postoj pánevních končetin se silně sevřeným hleznem 
ve statice i pohybu, vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1cm, srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, výrazný teplý tón - mahagon, více zvýrazněná charbonáž, bez bílého znaku, téměř úplná 
maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, hravá, málo dynamická vzadu, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní 
a elegantní, povaha temperamentní, hravá, silně nervózní, neukázněná, nepřipraven na kontrolu zubů. Reakci na 
střelbu nelze zhodnotit. 
Doplňující poznámky: nervozní projev při větší manipulaci se psem 
Povahový test:  9 - 4 - 0 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 72 b.  Pes byl při střelbě ovlivňován hračkou, cvik byl 
anulován. 
Poznámka: Povahový test 16.04.2016 Mladá Boleslav: 10 – 9 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 7 = 94 bodů 
 
* fena LITTLE UNAI z Kovárny –  09.11.2013, CMKU/BOT/6884/13 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr), DOV prostý - MVDr. Pavla Trnková - 20.12.2013, JCh. CZ+SK,  
Ch. SK, ZVOP, HWT Ts. 
o: DENVER des Pistes Noires  
m: UNAI UNIQUE z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Pavlíčková Andrea & Pisarčíková Hana, Blešno 8, 503 47, 608 870 565, hana@zkovarny.com 
Chovná fena - 58/58 cm, typická hlava, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené a nesené, širší u základny a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní 
krk, mělčí a užší hrudník, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho korektní, ukorektní postoj a úhlení obou párů končetin, vybočené lokty za pohybu, 
ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón -  rudé, 
středně zvýrazněná charbonáž, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní až 
pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, typ, výraz 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5/10 - 12 - 9 - 10 - 10 = 96 b. 
 
fena PRISCA Dog Arabat –  25.05.2013, CMKU/BOT/6570/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka)  
o: High Clearings HARLEY  
m: LAEN Dog Arabat 
chov. Burláková Alexandra 
maj. Burláková Alexandra, Petrovická 145, 403 40  Ústí nad Labem, 776231031, dogarabat@seznam.cz 
Chovná fena - 58/56 cm, typická hlava, ale užší, nevýrazný stop, špičatější čenich, ucho vysoko nasazené a 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, uloženo hlouběji, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, mělčí a užší hrudník s  méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná,  bedra 
rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, korektní postoj a úhlení obou párů končetin, 
ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, výrazný teplý tón - mahagon, 
středně zvýrazněná charbonáž, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, vpředu kratší, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, lehce nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost 
Povahový test: 8 - 8 - 20 - 5/5 - 13 - 8 - 9 -10 = 86/A b. 
 
pes QWERTY Dog Arabat –  31.08.2014, CMKU/BOT/7401/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), JCh. CZ 
o: ZIPPITY Deabei  
m: MAWI Dog Arabat 
chov. Burláková Alexandra 
maj. Koudelková Jitka, Sezemická 957, 530 03  Pardubice, 728753840, e-mail: j.koudelkova@post.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=leon%20deabei&gAct=detail&ID=41872
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=little%20unai&gAct=detail&ID=40266
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=prisca%20dog&gAct=detail&ID=38670
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=qwerty%20dog&gAct=detail&ID=42695
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Chovný pes - 66/63 cm, typická hlava, nevýrazný stop, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník 
mělčí, užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď více spáditá, břicho 
korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, strmější úhlení, postoj pánevních končetin 
rozbíhavý, úhlení strmější, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, výrazný 
teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně - dle standardu, malý až střední delší znak na hrudi, přerušená 
maska, pigmentace sytá, pigmentová skvrna na jazyku, pohybová mechanika lheká a pružná, hravá, vpředu 
krátká, 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, bez reakce 
na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test:  10 - 10 - 20 - 5/10 - 13 - 9 - 10 - 10 = 97 b / A 
 
pes SORBO Randy dog –  19.08.2014, CMKU/BOT/7328/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka)  
o: AYROK Balpoa  
m: GABA Deabei 
chov. Tvrdá Renata 
maj. Tvrdá Renata, Vidhostice 47, 441 01  , tel. 777568177, e-mail: randydog@volny.cz 
Chovný pes - 62,5/61 cm, typická hlava, lehce kratší čenichová partie, ucho vysoko nasazené a nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí, užší s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná a korektní, záď spáditá, břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, lehce vytáčená tlapka, strmější 
úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější, ocas správně nasazen, ve statice nesen pod břichem, 
správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - stříbrné, lehce prožloutlé na nohou, 
charbonáž zvýrazněná více - po celém těle,bez bílého znaku, základní maska, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
nervózní, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: oko 
Povahový test:  9 - 8 - 20 - 3/9 - 9 - 9 - 10 - 0 = 77 b. 

  
Dále při akci proběhlo vyšetření na dědičné oční vady (MVDr. Beránek) – všichni s výsledkem DOV prostý 
 
Australský ovčák fena CASHKA Valkar 
Australský ovčák pes CUNNING ROGUE z Brzáneckých vinohradů 
Australský ovčák fena WALNUT IN HONEY Puella Fera 
BO - Groenendael fena FAYA Balpoa 
BO - Groenendael pes FALEG Balpoa 
BO - Groenendael pes NOX BLACK z Kovárny 
BO - Malinois pes COX ze Six-Bau 
BO - Malinois pes JOHNNY Kwanah 
BO - Malinois fena MUSA Vitris Bohemia 
BO - Malinois pes NATHAN Vitris Bohemia  
BO - Malinois fena ORLY Vitris Bohemia 
BO - Malinois fena LEGIA Vitris Bohemia 
BO - Malinois fena TONJA Bohemia Alké 
BO - Tervueren fena AGATHA Storytelling 
BO - Tervueren fena BIEN Moravia Merilen 
BO - Tervueren fena FARKA Deabei 
BO - Tervueren pes TWEED Deabei 
BO - Tervueren fena LITTLE UNAI z Kovárny 
BO - Tervueren fena PRISCA Dog Arabat 
BO - Tervueren pes QWERTY Dog Arabat 
BO - Tervueren pes SORBO Randy dog 
 
Australský ovčák fena BENEFICIUM Wäka 
Australský ovčák pes BONI AMICI Wäka 
Australský ovčák pes DEXTER Valkar 
Australský ovčák fena DRAKA Valkar 
Australský ovčák fena Bayoulands WHO'D HAVE KNOWN 
BO - Groenendael fena ARISIES Balpoa 
BO - Groenendael fena EYRIS Balpoa 
BO - Tervueren pes IVANHOE z Kovárny 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=sorbo%20&gAct=detail&ID=43004
mailto:randydog@volny.cz

