Popisná přehlídka a povahový test Ratenice, 09.04.2017
Rozhodčí exteriéru: Alexandra Grygarová (AUO, BOT), Eva Hájková (BOG, BOM, BOT označené *)
Vedoucí komise PT: Ing. Iva Baráková
Figurant: Milan Římek
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)

AUSTRALSKÝ OVČÁK
pes AGILE AYRTON Lucky Aussies – 09.03.2014, CMKU/AUO/1944/14
HD A, ED 0/0 (MVDr.Čáp), DOV prostý - 28.04.2014 - MVDr.Petr Gbelec a 05.05.2016 – MVDr.Jiří Beránek, DNA HSF4 clear
po rod.
o: AYRTON Valkar
m: BAYLI Valkar
chov. Jouzová Lucie
maj. Šreková Zuzana, Kaštanová 4, 326 00 Plzeň, tel. 721 736 388, Zuzkasrekova@seznam.cz
CHOVNÝ PES, výška 54,5 cm, hlava typická, delší, špičatější čenich, více zužující se čenichová partie, ucho poměrně
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko modré,
levé oko 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 rozbíhavý, obě tlapky lehce vytáčené,
otevřenější, delší a měkčí záprstí, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna delší, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin – kratší stehenní a
holenní kosti, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, kratší o 2 cm, srst střední textury a délky, barva dle standardu, malé
dilute skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika
měkká, kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled
vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá, pozorná, méně nervózní. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: předhrudí
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5 – 8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95 bodů / A
fena AMARA z Radlické čtvrti – 26.11.2015, CMKU/AUO/2911/15
DOV prostá – 09.04.2017 – MVDr.Jiří Beránek
o: ASKANELI Cofi Capito
m: FURIE Srdcové eso
chov. Bartoš Jakub
maj. Mlejnek Jaromír, Edisonova 39, 109 00 Praha 10, tel. 777 605 006, jaromirml@seznam.cz
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK a DLK V SOULADU S CHŘ, výška 52 cm, hlava typická,
užší, špičatější užší čenich, 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, nevýrazný kohoutek, 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 strmější, kratší stehenní kost, ocas dlouhý –
nekupírovaný, bez zálomku, srst střední délky, měkčí, lehce zvlněná, barva dle standardu, plíživé pálení, pigmentace
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená,
sbíhavá vzadu, vpředu lehce rozbíhavá, vysoký akcent vpředu, v pohybu volné lokty, vzadu kratší krok, pohlavní výraz
vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, delší, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez
reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů / A

fena ARIEL West Silmaril – 25.10.2014, CMKU/AUO/2332/14
HD A, ED 0/0, PL 0/0 (MVDr.Snášil), DOV prostá – 09.04.2017 – MVDr.Jiří Beránek, VD2
o: Bleuroyal CHILLI SHOTS
m: Prosto Chudo X-MAILEE
chov. Trochtová Květa
maj. Wróblewska Kateřina, Mosty u Jablunkova 792, 739 98 Mosty u Jablunkova, tel. 608 933 711, kawro@seznam.cz
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ DNA PROFIL V SOULADU S CHŘ, výška 55 cm, hlava typická, špičatější čenich,
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, správně uloženo, obě
oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet měkčí, silný, 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
strmější, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá
barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, sbíhavá, méně dynamická, vzadu
lehce vázaná, kratší, vzadu kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, ale na hranici, kondice výstavní, celkový vzhled delšího rámce, nekompaktní, krátké nohy, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Střední reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 10 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 89 bodů / A.
fena BENEFICUM Wäka – 24.01.2014, CMKU/Zreg/AUO/1928/14
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Michal Čáp), DOV prostý 10.04.2016 (MVDr.Beránek), DNA HSF4
clear, DNA MDR1 normal/normal, DNA CEA/CH normal, DNA prcdPRA normal (vše na základě rodičů), MoD1, F1, MD1,
HtM1, DwD2, LA2
o: Origine Deux - E-RED WOODSMAN
m: BY THE REQUEST Diandra
chov. Kadlecová Irena Ing.
maj. Hrdinová Monika Ing., E.Přemyslovny 381, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel. 604 418 387, m.hrdinova@email.cz
CHOVNÁ FENA, výška 49 cm, hlava dlouhá, úzká, nevýrazný stop, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené,
správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, otevřenější, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk
dle standardu, hrudník hluboký, užší, hřbet pevný, silný, lehce klenutá bedra v pohybu, záď lehce spáditá, mírně přestavěná,
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin – vybočené lokty, obě tlapky lehce vytáčené, měkčí záprstí, 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,
kratší, barva dle standardu, na těle malé dilute skvrny, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně
pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice pracovní, celkový vzhled – lehčí, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná, mírně nedůvěřivá. Bez
reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů / A.
fena BIBIANA z Města pohádek – 05.07.2015, CMKU/AUO/2800/15
HD A, ED 0/0 (MVDr.Čáp), DOV prostý – 09.04.2017 – MVDr.Jiří Beránek
o: ALL FOR YOU Pearl of Moon
m: BARBEE Haliba
chov. Erbanová Alena
maj. Macíček Petr Mgr., Bernartice nad Odrou 219, 741 01 Bernartice nad Odrou, tel. 790 248 942,
macicek.petr@centrum.cz
CHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava typická, kulatější čelo, výrazný stop, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko jantarové, levé oko jantarové s
modrou skvrnou, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 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 strmější, kratší stehenní kost, ocas dlouhý –
nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, vyvážená, sbíhavá, volné lokty v pohybu, kratší krok, pohlavní
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá,
pozorná, nervózní, mírně nedůvěřivá, nepřipravená. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 7 – 7 – 20 – 5 – 9 – 15 – 9 – 10 – 10 = 92 bodů / A.
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fena KASSANDRA Emily Bohemia – 11.09.2013, CMKU/ZReg/AUO/1776/13
HD A, ED 0/0, OCD neg., PL 0/0 (MVDr.Snášil), DOV prostá – 09.04.2017 – MVDr.Jiří Beránek, Dobrá
o: BEST FOR GREAT LADY Bohemia Acro
m: ARLENE Ganden Monge
chov. Kořená Emilie
maj. Přibylová Zakar Ajrin, Plačovice 4, 378 81 Dešná, quendy@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava typická, vzpřímeně rostoucí pruh srsti na čenichové partii a stopu, nepoměr délky čela
a čenichu, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru, delší, oko mandlové, správně uloženo, obě
oči modré, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, silný, záď lehce spáditá,
přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná,
silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna strmá, úhlení zadních končetin strmé,
kratší stehenní kost, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, velké dilute
skvrny na těle, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky částečně depigmentované,
pohybová mechanika vzadu rozbíhavá, krátká a vázaná, vzadu krátký krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš
výživná, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: povaha
Doplňující poznámky : doporučujeme DNA test na locus ay (barva), krycí pes by měl být čisté barvy
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 98 bodů
fena NELLY Emily Bohemia – 02.03.2015, CMKU/AUO/2485/15
HD A, ED 0/0 (MVDr.Čáp), DOV prostá – 09.04.2017 – MVDr.Jiří Beránek
o: Shoreland's SMART HOBBIT WILLIE
m: FREDERICA Emily Bohemia
chov. Kořená Emilie
maj. Mimrová Ivana Ing., Potoční 253, 251 01 Světice, tel. 603 551 205, svetice.ivanka@seznam.cz
CHOVNÁ FENA PO DOLOŽENÍ PRŮKAZU PŮVODU (ZTRÁTA), výška 52cm, 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, obroušené špičáky, krátký krk, hrudník hluboký, užší, hřbet pevný, rovný, silný a
vodorovný, nevýrazný kohoutek, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, lopatky správně
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin – obě tlapky lehce vytáčené, postoj pánevních
končetin korektní, hlezna sevřená, úhlení zadních končetin strmější, kratší stehenní kost, ocas dlouhý – nekupírovaný, bez
zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, white factor na levém koleni, pigmentace odpovídá barvě srsti,
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika – vzadu rozbíhavá, vázaná, krátká, pohlavní výraz
vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled - střední velikosti a kostry, méně elegantní, povaha živá, pozorná,
méně nervózní, vrčí, nepřipravená. Střední reakce na střelbu.
Přednosti: syté pálení
Povahový test: 6 – 6 – 12 – 5 – 7 – 15 – 9 – 10 – 10 = 86 bodů.

GROENENDAEL
fena AKÉLA BLUEBERRY BriBiaDai – 01.04.2015, CMKU/BOG/7713/15
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), DOV prostý 21.05.2015 + 22.03.2017 (MVDr.Beránek), DNA vp 64253 - Genomia s.r.o.,
Champion SK, Junior Champion ČR, BOB, CACIB, CAC, BOJ, BIG2, ZVOP
o: HURRICANE van de Schagerwaard
m: DAIME Balpoa
chov. Baráková Iva
maj. Kodešová Romana, Bc., Karla Lánského 837, 551 01 Jaroměř, tel. 731 670 274, kodesova@agrocs.cz
Chovná fena, 57/60 cm - hlava typická dle standardu, delší čenichová partie, delší stop, ucho vysoko nasazené a nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chybějící zub P1 vlevo
nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná,
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj
pánevních končetin korektní, lehce vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst
dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, bílý znak na prstech, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná,
typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: typ, výraz
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (kokos, bota, koště)

3

fena ASYA Stříbrný kahan – 21.04.2014, CMKU/BOG/7152/14
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), DOV prostý – 12.06.2014 + 09.04.2017 (MVDr.Beránek), SDCA1 N/N, Junior Champion ČR,
BIS Junior, BOB, BOS, 3x BOJ, 2x ČKŠ, 2x res.CAC
o: YOCHIMU Polaris
m: FLAVIA FLO Stříbrný rybník
chov. + maj. Čechura Zdeněk, Česká Čermná 58, 549 21 Česká Čermná, tel. 606 653 938, zdcechura@seznam.cz
Chovná fena, 59/60 cm - typická hlava dle standardu, užší, nevýrazný dlouhý stop, ucho vysoko nasazené i nesené,
poměrné velikosti, špička vytočená ven, oko lehce mandlové dle standardu, správně uložené, tmavé, chrup úplný, skus
nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná,
dlouhá, vystouplé pánevní kosti, záď spáditá, krátká, břicho dle standardu, postoj hrudník končetin úzký, volné lokty za
pohybu, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, delší stehenní kost, ocas správně nasazen, stáčen
špičkou vpravo, standardní délky, zálomek na posledním obratlu, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá,
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, lehce pádluje vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen
správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, nervózní, méně kontaktní.
Slabá reakce na střelbu.
Přednosti: pigment
Povahový test: 8 - 8 - 18 - 5 - 9 - 15 - 9 - 10 - 10 = 92 bodů
fena ELIANNE Balpoa – 29.05.2013, CMKU/BOG/6576/13
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), DOV prostý 11.07.2013 + 09.04.2017 (MVDr.Beránek), CAJC, BOJ, ZVOP, Agility 2
o: E'RAYAS du Pampré Sacré
m: ARISIES Balpoa
chov. Poláčková Blanka
maj. Drábková Alice, Nad obcí II 26, 140 00 Praha 4, tel. 602 661 863, alice.drabkova@gmail.com
Chovná fena, 58/60 cm - typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, výraznější nadočnicové oblouky, ucho vysoko
nasazené i nesené, poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě
pigmentované - tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, užší, nedostatečně vyvinuté předhrudí,
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení
hrudních i pánevních končetin korektní, tlapky pánevních končetin vytočené za pohybu, nasazení ocasu nižší, nesení
korektní, delší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
sklony k mimochodu, vpředu akcent a pádluje, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní,
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, méně kontaktní, nepřipravená. Bez reakce na střelbu.
Přednosti: oko, výraz
Povahový test: 2 - 6 - 20 - 5 - 4 - 15 - 10 - 5 - 5 = 72 bodů
pes FLAM vom Johannisbach – 18.04.2015, VDH 15/07101166, CMKU/BOG/8767-16/15
HD A, ED 0/0, OCD nepostižen (MVDr.Duchek), DOV prostý 23.09.2016 (MVDr.Lenská), DNA vp
084102 - Genomia, Champion SK, Junior Champion ČR, BOB, CACIB, CAC, ČKŠ, ZVOP
o: AIKO Deabei
m: BLAKE ROSE vom Johannisbach
chov. Rainer Hente
maj. Procházková Lucie, Jeseniova 101, 130 00 Praha 3, tel. 603 180 161, dorian.l@seznam.cz
Chovný pes, 67/62 cm - typická hlava dle standardu, mírně ustupující čelo, dlouhý stop, ucho vysoko nasazené i nesené,
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, uloženo šikmo, sytě pigmentované - tmavé, chrup
úplný, skus nůžkový, krk krátký, hrudník prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem,
bedra rovná, korektní, záď spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, ocas správně
nasazen, lehce stáčen špičkou vpravo, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá,
pohybová mechanika lehká, pružná, vpředu kříží tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě
varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.
Poznámky: krytí fen střední výšky
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A (bota, kartáč, ytong)
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MALINOIS
pes ANCHORAGE Graf Czech – 27.04.2012, CMKU/BOM/5907/12
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), DNA vp 322b/12 - Genservice, s.r.o., Výborný, IPO2, UPr1, ZVV1, ZZO1, BH, ZOP
o: JAGUAR de Alphaville Bohemia
m: BESI Boliviat
chov. Smějová Veronika, MVDr.
maj. Křemelová Lucie, Bc., Varšavská 299, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 739 032 039, lucie.kremelova@gmail.com
CHOVNÝ PES, 64/68 cm – širší hlava s kratší čenichovou partií, mírně ustupující čelo, náznak římského nosu,
mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nesené, ale široko nasazené, širší u základny, poměrné velikosti se skladem
na vnější hraně, oko kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup nadpočetný – zdvojená P1 vpravo nahoře, ulomený I2
vlevo dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná
a rovná, bedra delší, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny
se správným postojem, za pohybu vybočené lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i
úhlením, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,
mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, bílý znak na hrudi malý až střední, bílé chlupy na předních tlapkách, úplná
maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně
vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní,
povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva, maska, povaha
Doplňující poznámky: krytí plnochrupých fen
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů
pes BADDY z Dračího údolí – 28.11.2014, CMKU/BOM/7536/14
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Josef Zatloukal)
o: VENEUR de Alphaville Bohemia
m: MOJA Laroja
chov. Pachman Petr
maj. Dajč Miroslav, Hejnice 411, 463 62 Hejnice, tel. 731 162 630, mira.jara@centrum.cz
CHOVNÝ PES, 62/63 cm – širší hlava s kratší čenichovou partií, mírně ustupující čelo, výrazné nadočnicové oblouky,
ucho vysoko nesené i nasazené, velké a dlouhé, oko otevřené, uloženo lehce v přímé linii, tmavé, chrup úplný, skus
velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná,
bedra rovná a korektní, záď málo zaoblená, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, strmé
úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, strmé úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, bílý znak na hrudi
střední, bílé znaky na pravé přední, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší,
typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní - pracovní,
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: barva, povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů
fena BALHOU la Mistero de Montani – 22.9.2015, CMKU/BOM/8160/15
o: HARAS van d'Acren
m: INES du Clos de Champcheny
chov. + maj. Čejková Klára, Pohořílky 11, 594 01 Otín, tel. 603 425 812, kajinajunova@gmail.com
CHOVNÁ FENA, 58/59 cm, pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2 – typická hlava se širším čelem, ucho vysoko
nesené i nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, 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, lehce vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní
končetiny se širším postojem, za pohybu vybočené lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem,
strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,
mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 9 = 97 bodů
Chovnost dokončena absolvováním RTG dne 23.05.2017 – výsledky RTG: HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr)
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pes BARNEY Hradní sklep – 30.1.2014, CMKU/BOM/6966/14
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Milan Decker), BH, ZZZ, RH-FLE, Mistr FCI IRO družstev 2016
o: KENZO de Alphaville Bohemia
m: FRISBEE Marko Gero
chov. Staňková Kateřina
maj. Klarnerová Judita, Lesní 272, 357 47 Krásno, tel. 603 523 196, d.klarnerova@gmail.com
CHOVNÝ PES, 64/68 cm – typická a širší hlava s mezioční rýhou v oblasti očí, ucho vysoko nesené i nasazené, širší
u základny, oko kulatější, správně uloženo, tmavé, chrup chybějící – chybí 2x P1 dole, ulomený I2 vlevo dole, skus
těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a 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, kočičí tlapky, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, strmé úhlení, delší stehenní kost, ocas
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý oranž,
charbonáž zvýrazněná po celém těle, bílý znak na hrudi malý, téměř úplná maska, pigmentace méně sytá, se ztrátou
na pyskách a drápech, pohybová mechanika lehká, krátká, vázaná vzadu, typ standardní, pohlavní výraz správně
vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A/O1,1/P bodů

fena CUPE vom Rietlibach – 16.5.2013, SHSB/LOS 718826, CMKU/BOM/7220/14
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), SDCA1 N/N, BH, IPO1, SPr1
o: Malimaniac's ACTION
m: HENNES vom Watzdorf
chov. Kolb Susi
maj. Cihelková Vladimíra, V Zátiší 336, 250 89 Lázně Toušeň, tel. 724 029 090, dux@dux.cz
CHOVNÁ FENA, 57/62 cm – typická hlava s kratší čenichovou partií, mírně klenuté čelo, delší stop, ucho vysoko
nesené, šířeji nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup
úplný, skus velmi těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, správně 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 širokým postojem, za pohybu vybočené lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se
širokým a rozbíhavým postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky,
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, tmavší hruď a nohy, bílá
těčka na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná,
výrazně temperamentní, přátelská, hravá, fena nepřipravená. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 9 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A/O1,1/P bodů

fena ELLY JAY Kawai Kaito – 29.9.2015, CMKU/BOM/8137/15
Junior Champion ČR, JBIG, BOB, 3x BOJ, 3x CAJC
o: DANNY Novterpod
m: CAMILCA HERBA Kawai Kaito
chov. Hurábová Simona
maj. Čištínová Vladimíra, Trubín 2, 267 01 Králův Dvůr, tel. 721 758 752, bludimira@email.cz
CHOVNÁ FENA, 57/60 cm – typická hlava s mírně klenutým čelem, ucho vysoko nesené i nasazené, správného
tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník hluboký, užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, rovná, pronesená, bedra rovná a
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se správným postojem, za pohybu
volnější lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, správné úhlení, ocas správně nasazen i
nesen, ocas stáčen lehce špičkou vpravo, kratší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón,
mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: typ, výraz
Povahový test: 5 – 9 – 20 – 5 – 8 – 13 – 10 – 10 – 10 = 90/A bodů
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fena ESTER VOM Esadera – 30.08.2014, CMKU/BOM/7305/14
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr), SDCA1 N/N
o: AYKO Boccaro
m: ADELE VOM Esadera
chov. Svoboda Erik
maj. Cihelková Vladimíra, V Zátiší 336, 250 89 Lázně Toušeň, tel. 724 029 090, dux@dux.cz
CHOVNÁ FENA, 60/63 cm – hlava s ustupujícím čelem, kratší čenichová partie, dlouhý stop, mezioční rýha v čelní
partii, ucho vysoko nesené i nasazené, dlouhé a široké se skladem na vnější hraně, oko lehce mandlové, správně
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, sudovitý, správně vyvinuté předhrudí,
hřbetní linie pevná, rovná, bedra rovná a delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní
končetiny se širokým postojem, vybočené lokty, vtáčená tlapka, strmé úhlení, pánevní končetiny se širším postojem,
vytočené tlapky, strmější úhlení, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 4 cm. Srst správné délky, uzavřená,
jemnější, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, průměrná
maska, pigmentace sytá na drápech, méně sytá na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu kratší, typ
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní,
povaha temperamentní, hyperaktivní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 9 – 7 – 20 – 4 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A/O1,1/P bodů
fena CHILLI Bohemia Col-Bri – 20.09.2013, CMKU/BOM/6769/13
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker), VD1, BH
o: FILOS les Bétulacées
m: UXA Malidaj
chov. Mikesková Dagmar
maj. Dušková Kristýna, Těšovice 110, 356 01 Sokolov, tel. 773 671 718, sindynkaaa@seznam.cz
CHOVNÁ FENA, 57/64 cm – široká hlava se širokým čelem, výrazný stop, vrásnění na čele, ucho široko nesené i
nasazené, velké, dlouhé, široké, se skladem na vnější hraně, nesymetricky nesené, levé v úhlu 45 stupňů, oko lehce
mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk nízko nasazen i nesen, hrudník hluboký,
prostorný, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, bedra dlouhá, záď přestavěná, břicho
dle standardu, hrudní končetiny s velmi širokým postojem, vybočené lokty, správné úhlení, pánevní končetiny se
širokým postojem, sevřené hlezno, strmější úhlení, delší stehenní kost, ocas správně nasazen, tvoří háček jako u NO,
správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná
nadměrně po celém těle, typ NO, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika vázaná, vzadu krátká, typ
jiného plemene - NO, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní a bez
elegance, povaha vyrovnaná, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu.
Doplňující poznámky: krytí elegantním psem, ideální barvy
Povahový test: 4 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94/A/O1,1/P bodů
fena KEISUKE HONDA Sa-Kra Beskydy – 08.10.2010, CMKU/BOM/4999/10
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr)
o: Kukay's ASKO
m: CAJA Perle de Tourbiére
chov. Bauerová Alexandra
maj. Lacek Martin, Pávov 4, 586 01 Jihlava, tel. 602 113 035, lacekmartin@seznam.cz
POSOUZENÍ ODLOŽENO – agresivita (pokousala)
fena ONLY ONE of Joli Troucheaus – 27.04.2015, LOSH 1159786
o: HARAS van d'Acren
m: MIRAKEL of Joli Trocheaus
chov. Limbourg Johan
maj. Čejková Klára, Pohořílky 11, 594 01 Otín, tel. 603 425 812, kajinajunova@gmail.com
CHOVNÁ FENA, 57/63 cm, pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2 – hlava s kratší čenichovou partií, širším čelem,
dlouhý stop, ucho vysoko nesené i nasazené, velké, dlouhé, kulaté, široké, se skladem na vnější hraně, levé klopené
do strany, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový se středními řezáky v
kleštích, krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra
rovná, dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se širším postojem, vybočené
lokty, otevřená a vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem, správné úhlení, ocas
správně nasazen i nesen, kratší o 4 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž
zvýrazněná středně, bílý znak na hrudi malý, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní,
povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Střední reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: pigment
Povahový test: 10 – 10 – 12 – 5 – 10 – 13 – 10 – 7 – 0 = 77 bodů
Chovnost dokončena absolvováním RTG dne 03.05.2017 – výsledky RTG: HD B, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr)
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pes PAT ze Svobodného dvora – 23.10.2013, CMKU/BOM/6837/13
SDCA1 N/N, DOV prostý – 09.04.2017 – MVDr.Jiří Beránek, BH, Mondioring 1
o: VIRGIL Malidaj
m: ANSE Olbramovický kvítek
chov. Svoboda Pavel Ing.
maj. Vodová Radka, Ocelkova 26, 190 00 Praha 9 - Černý most, tel. 739 840 490, raduska.p00@gmail.com
CHOVNÝ PES, 61/71 cm, pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2 – široká hlava s výrazně kratší čenichovou partií,
volné pysky, výrazná mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji nesené i nasazené, velké, dlouhé, široké, měkčí, oko
kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu,
hrudník hluboký, prostorný, sudovitý, správně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a dlouhá,
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny s velmi širokým postojem, strmější úhlení,
pánevní končetiny se širším postojem, strmější úhlení, delší stehenní kost, ocas vysoko nasazen, správně nesen,
správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po
celém těle, tmavé nohy, téměř úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší vzadu, typ
těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled
nekompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: povaha
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů

TERVUEREN
fena BRITA de Paliaro – 20.01.2015, CMKU/BOT/7635/15
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Duchek)
o: PROT Deabei
m: LIA Dog Arabat
chov. Pavlíková Romana
maj. Balcarová Monika, Sobětická 1477/18a, 153 00 Praha - Radotín, tel. 602 337 137, balcar.j@email.cz
Chovná fena po předvedení standardně osrstěného ocasu - 54,5/57 cm, typická hlava, neparalelní linie, mírně
kratší čenichová partie, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené a nesené, poměrné velikosti, špička mírně
vytočená ven, oko otevřenější, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle standardu,
hrudník mělčí, užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď spáditá, břicho
dle standardu, postoj hrudních končetin s vybočenými lokty a vtáčenými a otevřenými tlapkami, úhlení korektní, postoj
a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, ocas úplně bez osrstění. Srst
dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý
znak na hrudi, maska téměř úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice lehce kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
temperamentní, nervozní, mírně nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu.
Povahový test: 1 - 4 - 18 -5/8 - 15 - 9 - 5 - 0 = 65 b. Nervozní
fena INESS IOWA z Henrisaru – 31.08.2014, CMKU/BOT/7395/14
HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr), DOV prostá 27.10.2016 (MVDr.Trnková), , res.CAC (SK), Vítěz třídy
o: CARLO Deabei
m: FARINA DONA z Henrisaru
chov+ maj. Mikolášková Šárka, Moutnice 150, 664 55 Moutnice, tel. 603 306 020, zhenrisaru@seznam.cz
Chovná fena - 60/59 cm, typická hlava, neparalelní linie, mírně ustupující čelo a méně výrazný stop, ucho vysoko
nasazené a nesené, poměrné velikosti, špička kulatá a vytočená ven, masitější chrupavka, oko otevřenější, správně
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí,
hřbetní linie pevná, klenutější, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj
hrudních končetin lehce do "O", úhlení korektní, sevřené hlezno a vytočené tlapky pánevních končetin, úhlení
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, delší o 1cm. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný
teplý tón - prožloutlá, charbonáž zvýrazněná více, 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 temperamentní, nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu.
Povahový test: 2 - 4 - 16 -5/6 - 15 - 9 - 9 - 0 = 66 b.
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(*) pes IVANHOE z Kovárny – 01.03.2013, CMKU/BOT/6475/13
HD A, ED 0/0, LTV0 (MVDr.Decker), DOV prostý 10.04.2016 (MVDr.Beránek), DNA vp 221/13 - Genservice, Výborný 4
o: FAIR PLAY z Kovárny
m: REALLY BLACK z Kovárny
chov. Pisarčíková Hana
maj. Levá Eva + Pisarčíková Hana, Masarykova 30, 273 04 Kačice, tel. 603 991 419, eva@odeveliny.com
Chovný pes - 62/63cm, typická hlava, mírně ustupující čelo, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené a
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový - střední řezáky v kleštích. Krk kratší, hrudník hluboký a prostorný, se
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu,
břicho dle standardu, volné lokty za pohybu, měkká nadprstí, vytáčená tlapka, strmější úhlení hrudních končetin,
postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá a
uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu - středně, malý bílý znak
na hrudi, maska průměrná až základní. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ
standardní - ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní,
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez realce na střelbu.
Mimořádné přednosti: oko, ucho, výraz
Povahový test: 10 - 10 - 20 -5/9 - 14 - 10 - 10 - 10 = 98b.
pes JUST MAGICAL TERVUEREN AT YASSALEN – 12.09.2014, LOF 1 B.BEL 259626/0 Tervueren, CMKU/BOT/8052/15/14
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0 (MVDr.Ekr), DOV prostý 25.07.20016 (MVDr.Beránek), DNA cp 070067 - Genomia,
Champion PL, BIS puppy, 2x BOB, 2x BOS, 3x CACIB, IHT2 T.s, HWT Ts., ZVOP, CANT
o: HIMALAYA HERMES des Pistes Noires
m: GRACY des Pistes Noires
chov. Seno Franck
maj. Köhlerová Alena, Ing., Třtice 44, 271 01 Třtice, yassalen@gmail.com
Chovný pes - 60/61,5cm, typická hlava, neparalelní linie, mírně kratší čenichová část, ucho šířeji nasazené, správně
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulatější, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový.
Kratší krk, hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, ocas
správně nasazen a nesen, o 2cm kratší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - mahagon,
charbonáž zvýrazněná více, bez znaku, maska téměř úplná, černé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá,
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská,
bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: pohyb
Povahový test: 10 - 10 - 19 -5/10 - 15 - 10 - 10 - 0 = 89b.
pes SAGAR Dog Arabat – 16.09.2015, CMKU/BOT/8140/15
DOV prostý – 09.04.2017 – MVDr.Jiří Beránek, Junior Champion ČR, 2x BOJ
o: DASHUR DJALLI z Kovárny
m: NYRETE Dog Arabat
chov + maj. Burláková Alexandra, Petrovická 145, 403 40 Ústí nad Labem, tel. 776 213 031, dogarabat@seznam.cz
Chovný pes po RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max.2/2 - 64/61,5cm, typická hlava, ucho vysoko
nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 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 a delší, břicho dle standardu, úzký postoj hrudních končetin a
strmější úhlení, rozbíhavý postoj, sevřené hlezno a korektní úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a
nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná dle
standardu - středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, akcent vpředu, typ standardní - ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně
vyvinutá, kondice kostnatější, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá,
přátelská, slabá realce na střelbu.
Mimořádné přednosti: typ
Povahový test: 10 - 10 - 16 -5/10 - 15 - 10 - 10 - 6 = 92b.
Chovnost dokončena absolvováním RTG dne 09.05.2017 – výsledky RTG: HD A, ED 0/0
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TESTY A VYŠETŘENÍ
Při akci proběhly odběry na DNA profily, DNA ověření původu a SDCA1, případně další genetické testy nabízené
laboratoří Genomia. Odběrů se zúčastnilo 31 psů.
Dále při akci proběhlo vyšetření na dědičné oční vady (MVDr. Beránek), kterého se zúčastnili BO, AUO i další
plemena. Níže seznam účastníků z řad AUO a BO – všichni s výsledkem DOV prostý:
Australský ovčák
Australský ovčák
Australský ovčák
Australský ovčák
Australský ovčák
Australský ovčák
Australský ovčák
BO – Groenendael
BO – Groenendael
BO – Groenendael
BO – Malinois
BO – Malinois
BO – Malinois
BO – Tervueren
BO – Tervueren
BO – Tervueren

fena NELLY Emily Bohemia
pes BONUS Wälä
fena BY THE REQUEST Diandra
fena KASSANDRA Emily Bohemia
fena ARIEL West Silmaril
fena BIBIANA z Města pohádek
fena AMARA z Radlické čtvrti
fena ASYA Stříbrný kahan
pes ERNIE Balpoa
fena ELIANNE Balpoa
pes ANAMIR GARDANTO Maicono Livre
fena ARSENIC Barathea
pes PAT ze Svobodného dvora
pes QUENTIN Deabei
pes AKBAR Aboriginal Mystery
pes SAGAR Dog Arabat
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