Popisná přehlídka a povahový test Horka nad Moravou, 17.09.2017
Rozhodčí exteriéru: Ing.Ivana Němečková (BOM označené *), Mgr.Naděžda Střalková (AUO, BOM)
Vedoucí komise PT: Dušan Pospíchal
Figurant: Martin Uřičař
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, plast, ytong)

AUSTRALSKÝ OVČÁK
pes ARRI vom Othergateshof – nar. 24.12.2015, CMKU/AUO/2885/15
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Raška, 11.7.2017), DOV prostý (MVDr. Trnková, 26.7.2017),
o: Oasis Waterfall Great Lady, HD A
m: Abbie of Indigo Garden, HD A
chov. Ing. Martina Bartoňová
maj. Jana Horáčková, Luční 642, 788 13 Vikýřovice, tel. 731 505 697, e-mail: j.horackova@platit.eu
CHOVNÝ PES, výška 53 cm, hlava typická, širší, mírně ustupující čelo, volnější pysky, méně suché líce, 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 měkčí, záď lehce spáditá, za pohybu
lehce přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, lehce vytáčená tlapka, lopatky správně
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin užší,
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas přirozeně krátký, srst střední textury a
délky, lehce zvlněná na zádi, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně
pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, volné lokty v pohybu, kříží přední tlapky, sbíhavá,
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled vyvážený,
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 6 – 3 = 87 bodů.

fena ARWEN EVENSTAR OF Zašovský květ – nar. 30.4.2015, CMKU/AUO/2621/15
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Čáp, 5.12.2016), DOV prostá (MVDr. Beránek, 20.4.2017), PL 0/0 (MVDr. Čáp,
20.4.2017), DNA: HSF4 - čistá (Genomia, 30.7.2017) , MDR1 - Normal/Normal (Genomia, 31.7.2017), prcdPRA Normal/Normal (Dajbych, 31.7.2017)
V
ZVOP
o: A Neverending Story Carcassonne Tolugo, HD A
m: Phoebe Jane Puella Fera
chov. Petra Kočíbová
maj. Adéla Tůmová a Martin Ernst, Sportovní 3206, 276 01 Mělník, tel. 737 140 270, e-mail:
adelkatumova@gmail.com
CHOVNÁ FENA, výška 51 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, levé lehčí,
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko modré, levé oko modré/hnědé, chrup
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný a vodorovný, za pohybu měkčí,
záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky,
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, v pohybu mírně výše nesen,
srst střední textury a délky, barva dle standardu, větší dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka a

pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá,
vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a
kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu.
Přednosti: elegance
Povahový test: 10 – 10 – 16 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů/A.

pes CURLY MARLEY Herriko – nar. 15.5.2015, CMKU/AUO/2664/15
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Snášil, CSc., 15.9.2016), DOV prostý (MVDr. Raušer Ph.D., 14.7.2017, MVDr. Staňa,
7.7.2015),
Krajský vítěz, výborný 1
o: Thornapple Uncle Sam Wants You, HD OFA Good
m: Muffin Au Chocolat Great Lady, HD A
chov. Petra Ševčíková
maj. Jitka Grossová, Lipovec 89, 679 15 Lipovec, tel. 604 540 617, e-mail: xgrossovaj@seznam.cz
Povahový test: 9 – 10 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 4 = 91 bodů.

fena HONEY IN RED Perla Mahagon – nar. 1.12.2015, CMKU/AUO/2880/15
HD A (0/0), ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr. Vomáčka, 28.8.2017), DOV prostá (MVDr. Beránek, 5.9.2017, MVDr.
Lenská, 11.01.2016), PL 0/0 (MVDr. Vomáčka, 28.8.2017)
velmi dobrá 3, velmi nadějný 1
o: Curacao Cofi Capito, HD A
m: Ebony Pearl Carcassonne Tolugo, HD A
chov. Eva Hájková
maj. Karolína Kaucká, Studentská 1611, 511 01 Turnov, tel. 735 083 022, e-mail: carolinelv@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, výška 51 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá,
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná,
silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení
zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, výše nesený v pohybu, srst střední textury a
délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované,
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní,
celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce
na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů.

pes JIM Cofi Capito – nar. 25.4.2016, CMKU/AUO/3137/16
HD A (0/0), ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr. Vomáčka, 27.7.2017), DOV prostý (MVDr. Lenská, 14.6.2016), PL 0/0
(MVDr. Štolcová, 27.7.2017)
velmi dobrá 4
o: Van Morrison del Whymper delle G.Jorasses, HD A
m: Capita Amazonka, HD A
chov. Ing. Jana Prokešová
maj. Andrea Křivánková, Štefánikova 639, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel. 602 350 989, e-mail:
andrea.krivankova@sanofi.com
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů/A.
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MALINOIS
(*) fena AGLAIA Bajlo - 16.07.2015, CMKU/BOM/8042/15
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Snášil), SDCA1 N/N (Laboklin), ZVOP, DwD1, F1, LA1, Velmi dobrá
o: ESCOBAR Red Vixen, IPO3
m: KCh. Ch. JAMMA Simply Divine
chov. + maj. Monika Prokopová, Na Nivě 1449, Předklášteří 666 02, tel. 603119137, kure_monika@centrum.cz
CHOVNÁ FENA, 55/56 cm, hlava typická dle standardu, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti, širší u základny, oko kulatější, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, nadpočetný P1
vpravo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, bedra rovná, korektní, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin
korektní, úhlení korektní, ocas správně nasazen, správně nesen ve statice, za pohybu nesen výše, správné délky, srst
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná na těle dle standardu, více na hrudi, maska
úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně,
kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez
reakce na střelbu.
Pozn. krytí plnochrupým psem
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů /A aport koště, plast, ytong

(*) pes AIRBOURNE Gracious Support - 19.09.2015, CMKU/BOM/8145/15
HD A, ED 0/0, LTV 0, OCD neg., SA 0 (MVDr.Decker), Velmi nadějný
o: GORAN z Hückelovy vily, MR3
m: LUCKY Extra Temperament
chov. Kateřina Kozubková
maj. Michaela Uchálová, 6. května 102, Frenštát pod Radhoštěm, tel. 774385511, michaela.uchalova@gmail.com
CHOVNÝ PES, 62,5/70 cm, širší hlava, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké a špičaté, oko
lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký,
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, dlouhá, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná korektní, záď
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin, volné lokty, měkčí záprstí, zaječí tlapka, úhlení
korektní, pánevní končetiny postoj korektní, úhlení korektní, ocas korektně nasazen, nesen korektně ve statice, v pohybu
výše, délka standardní, srst správné délky uzavřená, jemnější, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná
dle standardu středně, střední bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový
vzhled méně kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu
Mimořádné přednosti: barva, pohyb
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99 bodů/O1P,1P

(*) fena ALEXANDRA Natro Bohemia - 08.06.2016, CMKU/BOM/8666/16
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), SDCA1 N/N, SDCA2 N/N (Genomia)
o: BAXTER Ostraryka, IPO3
m: JACKIE du Domaine des Eclaireurs
chov. Navrátilová Iveta
maj. Navrátilová iveta, Troubky 105, tel. 721941714, ivetkanatro@seznam.cz
Chovná fena (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 59/62cm, hlava typická dle standardu,
stop méně výrazný, tvořen pouze nadočnicemi, méně vyplněné líce, mezioční rýha na čelní partii, ucho šířeji nasazené,
dlouhé, širší u základny, sklad na vnější hraně, měkčí, oko kulatější správně uloženo, sytě pigmentované – tmavé, chrup
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, úzký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, lehce
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních
končetin s volnými lokty, tlapka zaječí, úhlení korektní, postoj pánevních končetin široký, úhlení korektní, delší stehenní kost,
ocas korektně nasazen i nesen, standardní délky, srst kratší v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž
zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, prostorná, hravá, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled
elegantní, méně kompaktní, povaha temperamentní, hravá, neukázněná, aktivní, bez reakce na střelbu.
Povahový test: 8 – 7 – 19 – 4/10 – 15 – 10 – 6 – 4 = 83 bodů /O1N,1N
RTG DKK a DLK vyhodnoceno dne 24.09.2017, čímž byla úspěšně splněna chovnost a fena je CHOVNÁ.
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(*) fena ANNETE z Lieskovských Kopaníc - 02.09.2014, SPKP 4080, CMKU/BOM/7475/-14/14
ZOP
o: CHEETAN Farsal
m: IRRA z Dobranského hája
chov. Ing. Zemek Stanislav
maj. Michal Borek, K Záložně 197/36, 751 02 Troubky, tel. 773074341, amborek@volny.cz
Posouzení odloženo - agresivita (napadla)

(*) fena ANNY Kofr - 19.09.2013, CMKU/BOM/6786/13
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Snášil), BH , FPr 1
o: ANTRAX Ostaryka, IPO 3
m: BEATA Meggan Bohemia, IPO3
chov. František Koutný
maj. Milan Kuba, Vyšní Lhoty 174, Dobrá 739 51, tel. 603159230, milan.caro@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, 61,5/62,5cm, hlava s kratší čelní partií, mírně ustupující čelo, méně výrazný stop, mezioční rýha na čelní
partii, širší ucho vysoko nasazené i nesené, velké, široké u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo,
tmavé, chrup úplný (RTG + Vet. Potvrzení 2xI1 dole fraktura, zbytky kořenů) skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník
hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, lokty vybočené, úhlení korektní, strmé, postoj pánevních
končetin – sevřené hlezno, tlapky vytočené, úhlení korektní, delší stehenní kost, ocas nasazen a nesen korektně, standardní
délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněna dle standardu středně,
maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská,
bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů
(*) fena ARI Sharmat - 12.12.2013, CKMU/BOM/6906/13
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker)
o: FOX von der Schoenen Ecke, IPO3
m: IMANI Running Wild
chov. Jaroslav Matula
maj. Lucie Dočkalová, Skaštice 40 Kroměříž, tel. 603712002, dockalovalucie@seznam.cz
NECHOVNÁ FENA, 55/66 cm – Hlava klínovitá, neparalelní linie, kratší čenichová partie, širší čelo, stop tvořen pouze
nadočnicemi, příliš vyplněné líce, hodně volné pysky, mezioční rýha na čelní partii, ucho dlouhé, širší u základny, sklad na
vnější hraně, oko kulatější, hlouběji uloženo, hnědé, chrup úplný , skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký,
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, dlouhá, bedra klenutá, záď přestavěná, břicho dle standardu,
postoj s vybočenými lokty, tlapka vtáčená, úhlení korektní, pánevní končetiny postoj rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně
nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlaté barvy, charbonáž zvýrazněna
středně, malý bílý znak na hrudi a pravé přední tlapce, maska téměř úplná, pigmentace méně sytá na drápech, pohybová
mechanika pružná a prostorná, sklony k mimochodu, typ těžký jiného plemene, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně, kondice
výstavní, celkový vzhled nekompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na
střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů /A/O1P,1P aport koště, plast

(*) fena ARLEN Natro Bohemia - 08.06.2016, CMKU/BOM/8667/16
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr)
o: BAXTER Ostraryka, IPO3
m: JACKIE du Domaine des Eclaireurs
chov. Iveta Navrátilová
maj. Martina Pekařová, Dolnoveská 34, 76316 Fryšták, m.pekarova@quick.cz
CHOVNÁ FENA, 58,5/64 cm, hlava širší a kratší, méně vyplněné líce a volné pysky, mezioční rýha na čelní partii,
ucho nasazené i nesené široko, delší, levé ucho měkkčí, oko lehce mandlové dle standardu, hlouběji uloženo, hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie
lehce pronesená, dlouhá, bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin širší, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin širší, úhlení korektní,
ocas korektně nasazen, vysoce nesen, výše nesen i v pohybu, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná na těle dle standardu, více na nohách a hrudi, střední bílý
znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika vázaná v zadu, pádluje vpředu, typ
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, elegantní, povaha
temperamentní, bez reakce na střelbu.
Povahový test: 6 – 7 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů /A
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(*) fena ARYA Natro Bohemia - 08.06.2016, CMKU/BOM/8668/16
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), ZZO
o: BAXTER Ostraryka, IPO3
m: JACKIE du Domaine des Eclaireurs
chov. Iveta Navrátilová
maj. Zbyněk Štrych, Lesní 232, Zborovice 76832, tel. 702524990, 660011@email.cz
CHOVNÁ FENA, 54,5/60 cm, hlava typická dle standardu, vyplněné líce, mezioční rýha na čelní partii, ucho šířeji a
vysoko nasazené i nesené, sklad na vnější hraně, oko lehce mandlové dle standardu, hlouběji uloženo, tmavé, chrup
úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie delší
a lehce pronesená a lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho
dle standardu, postoj hrudních končetin široký, úhlení korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní,
ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon,
sytý, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní a méně
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu.
Povahový test: 5 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 93 bodů

(*) pes ASTON Belafra - 06.07.2013, CMKU/BOM/6616/13
HD A, ED 0/0 (MVDr.Duchek), ZZO, BH, IPO 1, SPR 1
o: Ch.Tr. JAGUAR de Alphaville Bohemia, IPO3
m: AFRA Andraste Bergerbel
chov. Kateřina Kantorová
maj. Marek Hunkař, Kostická 789/54, Tvrdonice 691 53, tel. 774125286, m.hunkar@seznam.cz
CHOVNÝ PES, 64/66,5cm, hlava typická dle standardu, méně výrazný stop tvořený pouze nadočnicemi, ucho
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně
uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký prostorný, předhrudí dle standardu,
hřbetní línie pevná a rovná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu,
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, lokty vybočené, tlapka vtáčená, úhlení strmější, postoj
pánevních končetin široký, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst uzavřená, kratší,
fauve výrazný teplý tón, mahagon sytý, charbonáž zvýrazněná více na hrudi, malý bílý znak na hrudi, maska úplná,
sytá pigmentace, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vysoký akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý,
pohlavní výraz vyjádřen správně, 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.
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 -10 = 99 bodů /O1N,1N

(*) fena ATARGA Mapet - 08.05.2015, CMKU/BOM/7897/15
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), SDCA1 N/N (Laboklin)
o: BERRY Sabathore
m: ERMA de Alphaville Bohemia
chov. Matouš Pohl
maj. Olga Jiráková, Generála Svobody 419, Slavonice 37881, tel. 605518671, jirakova_o@post.cz
CHOVNÁ FENA, 57/61cm, typická hlava dle standardu, méně výrazný stop, zvýrazněné nadočnice, vyplněné líce, ucho
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, lehce delší, oko otevřené, hlouběji uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový,
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, zaškrcená za kohoutkem,
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení
strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, nasazení i nesení ocasu korektní, ocas vysoko nesen v
pohybu, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon sytý, charbonáž zvýrazněná více
po celém těle, nadměrně na hrudi a bocích, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, černé čelo, pigmentace sytá, pohybová
mechanika lehká, pružná, prostorná, vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní,
celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů

(*) pes BAD Sharmat - 11.02.2015, CMKU/BOM/7613/15
HD B (A/B), DLK 0/0 (MVDr.Decker)
o: CAK Bajoal
m: IMANI Running Wild
chov. Jaroslav Matula
maj. Jaroslav Matula, Dr. Beneše 651, Napajedla 763 61, tel. 732554826, matula.luffty@seznam.cz
CHOVNÝ PES, 64/67cm, hlava širší, nevýrazný stop, výrazné nadočnice, příliš vyplněné líce, lehce volné pysky, mezioční
rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, sklad na vnější straně, oko kulaté, správně uloženo, sytě
pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu,
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hřbetní línie delší lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra mírně klenutá, dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin – sevřené hlezno, tlapky vytočené,
úhlení korektní, ocas korektně nasazen i nesen, standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý
mahagon, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, úzká vzadu, typ standardní,
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní,
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů /A/O1P,1P

(*) pes EDMOND Boccaro - 13.03.2016, CMKU/BOM/8429/16
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr), SDCA1 N/N, SDCA2 N/C (Laboklin), Lokus D - D/D (Laboklin)
o: JOHNBOY vom Schloss Neuhorst
m: BJORI Boccaro
chov. Lucie Ševčíková
maj. Barbara Hromadová, Brněnská 24/33, 674 01 Třebíč, tel. 725437324, barbarahromadova@seznam.cz
Posouzení odloženo je nutno předvést stav srsti, límce a podsady, pes 65,5/68,5 cm – širší hlava, kratší čelo, méně
výrazný stop, méně vyplněné líce, volnější pysky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoce nasazené i nesené, široké, oko
kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup nadpočetný (P1 vpravo nahoře) skus těsný nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk
standardní, hrudník hluboký a prostorný, hřbetní línie pevná a rovná, dlouhá, bedra rovná korektní, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, měkká záprstí, zaječí tlapka, postoj
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, sevřené hlezno, ocas správně nasazen, v pohybu vysoko nesen, srst krátká,
uzavřená, fauve výrazně teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, černá hruď, malý bílý znak na hrudi,
maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná a prostorná s vysokým akcentem vpředu, typ standardní,
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní,
elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu.
Pozn. krytí pouze plnochrupých fen
Povahový test: 10 -10 – 20 - 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů

fena ORCA Vitris Bohemia - 30.12./2013, CMKU/BOM/6922/13
HD A, ED 0/0, OCD neg. (Dr.Horst Wagner, Rakousko), Výborná 1
o: Ch. LUCAS Vitris Bohemia
m: IRIS Vitris Bohemia
chov. Miroslav Sklenář + maj. Miroslav Sklenář, Tř. Míru5, 77900 Olomouc, tel. 436642637868, vitris@a1.net
CHOVNÁ FENA, 56/59 cm, hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující, ucho vysoko nasazené i nesené, správného
tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, mírně delší,
záď lehce spáditá dle standardu, břicho volnější, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin
korektní, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1 cm, srst správné délky uzavřená, v línání, fauve výrazný
teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, mini bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace méně sytá na
pyskách a drápech, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce
na střelbu žádná
Mimořádné přednosti: typ
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 5 – 10 = 92 bodů

pes OTTO Ad-Gür - 29.09.2015, SPKP 4435, CMKU/BOM/8358/-16/15
HD A, ED 0/0, OCD negativní, SA 0 (MVDr.Ekr), BH
o: Prinz Poldi v.d. Steinteichmühle
m: Brandy Líščí vrch
chov. Adriana Gürtlerová
maj. MVDr. Jana Čábelková, Kulířov 117, 679 06, tel. 603104242, caaabi@seznam.cz
CHOVNÝ PES, 60/62 cm, hlava těžká klínovitá, kratší čenichová partie, čelo široké, líce příliš vyplněné, volné koutky, na
čelní partii mezioční rýha, ucho šířeji nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně
uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník širší hluboký, předhrudí dle standardu, hřbetní
línie pevná, za kohoutkem pronesená, bedra rovná korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj
hrudních končetin široký, lokty vybočené, úhlení strmé, postoj pánevních končetin rozbíhavý, delší stehenní kost, ocas
nasazen a nesen korektně, správné délky, srst správné délky, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón,
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, tmavší nohy, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, prostorná, těžší typ, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový
vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu.
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů / A / O1P,1P aport koště, plast, ytong
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fena PAPAJA van het Groot Wezenland - 02.10.2015, CMKU/BOM/9085/-16/15
HD A, ED 0/0 OCD neg., SA 0 (MVDr.Nytra), Dobrá
o: KUERRAS van het Groot Wezenland
m: KAILA van het Groot Wezenland
chov. Willem Dusseljee
maj. Monika Marková, Dolní Tošanovice 42, 7395, tel. 777849444, zamazalova@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, 56,5/65 cm, hlava s kratší čenichovou partií, stop delší méně výrazný, ucho vysoko nesené, šířeji
nasazené, delší, špičaté, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, uloženo strměji, hnědé, chrup úplný, skus těsný
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prosotorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, rovná, delší, bedra
rovná korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní,
postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky,
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska téměř úplná, tmavší čelo, ztráta
pigmentace na pyskách, vně i uvnitř, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, standardní typ ušlechtilý, pohlavní výraz
vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní v těle, méně elegantní v hlavě, povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu žádná
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99 bodů

fena RELA Lufty - 23.09.2015, SPKP 4385
HD B, ED 0/0 (MVDr.Ekr)
o: IKAR la Cage aux Folles
m: SIRA Lubinov Slovakia
chov. Ing. Ľuboš Krivošík
maj. Jaroslav Matula, Dr. Beneše 651, Napajedla 763 61, tel. 732554826, matula.luffty@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, 55,5/66 cm, hlava s kratší čenichovou partií, široké čelo, příliš vyplněné líce, čenich špičatý a jemný vůči
mozkovně, ucho dlouhé a šířeji nasazené a nesené, oko kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník širší, hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená za kohoutkem, dlouhá, měkčí,
bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin velmi široký, lokty
vybočené, tlapka vytáčená, strmé úhlení, postoj pánevních končetin široký, tlapky vytočené, úhlení strmější, delší stehenní
kost, ocas správně nasazen, v pohybu nesen výše, standardní délky, srst uzavřená, kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve
výrazně teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika
vázaná v předu i vzadu, typ standardní málo ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled
nekompaktní a bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá.
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů /A / O1P,1P aport koště, plast, ytong
fena UTA z Hückelovy vily - 18.01.2016, CMKU/BOM/8308/16
HD A, ED 0/0 (MVDr.Žiaran,SK), SDCA 1 N/N, SDCA 2 N/N (Genomia)
o: VAGABUND z Polytanu
m: LEA z Hückelovy vily
chov. + maj. Zdeněk Volný, Dub 30, 741 01 Nový Jičín, tel. 737512909, ring.volny@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, 60/67 cm, hlava typická dle standardu, volnější pysky, lehké vrásnění na čele, ucho vysoko nasazené i
nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu,
hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, delší, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, tlapka otevřená, zaječí, postoj pánevních
končetin korektní, delší stehenní kost, ocas správně nasazen, výše nesen v pohybu, standardní délky, srst uzavřená, kratší, v
línání, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, mini bílý znak na hrudi, maska přerušená,
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu slabá
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů
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TERVUEREN
fena POLARIS Vitris Bohemia - 19.02.2014, CMKU/BOT/7035/14
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Horst Wagner, Rakousko), Nadějná
o: JCh.Ch. ELYOS du Moulin du Verger
m: KAISA Vitris Bohemia
chov.+ maj. Miroslav Sklenář, Tř. Míru 5, 77900 Olomouc, tel. 436642637868, vitris@a1.net
Posudek z popisné přehlídky:
CHOVNÁ FENA, 57/62 cm – hlava s kratší čenichovou partií, širším čelem a méně výrazným dlouhým stopem, ucho lehce
šířeji nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulatější, správněi uloženo, tmavé, chrup úplný,
skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie rovná, měkčí, bedra korektní,
záď spáditá, volné břicho, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za pohybu, korektní úhlení, postoj i úhlení pánevních
končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá, otevřenější, fauve výrazný teplý tón –
rudé, charbonáž zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace méně sytá (kůže kolem očí),
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná,
celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva
Povahový test: 9 – 9 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 3 = 89 bodů.

fena RIA Dog Arabat - 01.09.2014, CMKU/BOT/7412/14
HD A, ED 0/0 (MVDr.Snášil), ZZO, ZOP, BH, JCh. CZ, CACIB, BOS
o: s.r., s. Int.Ch. DASHUR DJALLI z Kovárny
m: s.s.r. Int.Ch.LAEN Dog Arabat
chov. Alexandra Burláková
maj. Kateřina Valešová, Hlavní 131, Rapotice,67573, tel. 732203744, Valesova26@seznam.cz
Posudek z popisné přehlídky:
CHOVNÁ FENA, 61/59 cm – typická hlava s kulatějším a mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný,
skus nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní,
záď silně spáditá, korektní břicho, postoj hrudních končetin užší + strmější úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin korektní,
mohla by mít výraznější koleno, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve
výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná středně, bez bílého znaku, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika
lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: oko, výraz
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 9 – 4 = 90 bodů
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