
Popisná přehlídka a povahový test Vrbičany, 01.10.2017 
 

 
Rozhodčí exteriéru: Ing.Jana Karhanová (BOM), Hana Pisarčíková (AUO, BOG, BOT a BOM označení *) 
Vedoucí komise PT: Iva Baráková 
Figurant: Jan Kuncl 
 
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) 

  

  

  
AAUUSSTTRRAALLSSKKÝÝ  OOVVČČÁÁKK  

 

 
fena ABBIE from Devil Rock – nar. 21.2.2016, SPKP 268 
o: Bombastic Amazonka, HD A 
m: Beautiful Bria Love from Tatras, HD A 
chov. Čiliaková Jana Mgr., SR 
maj. Dana Průhová, Ke střílně 308, 330 08 Zruč - Senec, tel. 602 154 006, e-mail: dana.pruhova@gmail.com 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 54 cm, hlava 
typická, mírně ustupující, širší čelo, příliš vyplněné líce, nepoměr čenichu a čela, ucho šířeji nasazené, levé ucho 
klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup neúplný, 
chybí P2 vpravo dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný a vodorovný, měkčí, 
v pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin obě 
tlapky lehce vytáčené, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - 
nekupírovaný, bez zálomku, 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, 
lokty v pohybu volné, široký pohyb předních končetin, pohlavní výraz vyjádřen nesprávně, kondice příliš výživná, 
celkový vzhled těžkopádný, méně kompaktní, delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 
 
 
 
fena Bayoulands WHO'D HAVE KNOWN – nar. 26.5.2015, CMKU/AUO/2921/-15/15 (AKC DN43004803) 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižena (8.11.2016, MVDr.Ekr), DOV prostá (10.4.2016, 25.8.2017 oba 
MVDr.Beránek), Champion  PL + SK + ROM, Grand Champion ROM, Klubová vítězka 
o: Northbay's Who Dat N Bayouland, HD OFA Good 
m: Bayouland's Set Fire to the Rain, HD OFA Exc. 
chov. Cherri Foster, Hayden Hadley, USA 
maj. Barbora Drahoňovská, Radim 428, 281 03 okr. Kolín, tel. 604 926 218, e-mail: b.bedrnova@seznam.cz 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů. 
 
 
 
 
 

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=Abbie%20from%20Devil%20Rock&gAct=detail&ID=55055
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=HAVE%20KNOWN&gAct=detail&ID=49068
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fena BONFIRE HEART Australská Perla – nar. 14.3.2015, CMKU/AUO/2538/15 
DOV prostá (5.5.2015, MVDr.Lenská), velmi dobrá 4 
o: Thornapple Uncle Sam Wants You, HD OFA Good 
m: Aira Sweet from Princess's Smile, HD A 
chov. Markéta Ballá DiS 
maj. Dagmar Šmídová, Růženy Svobodové 27, 323 00 Plzeň, tel. 722 216 275, e-mail: luciesmidova1@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 51 cm, hlava 
typická, náznak římského nosu, silně ustupující čelo, volné koutky, nevýrazná brada, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, 
chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný, kratší záď, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin úzký, pravá tlapka lehce vytáčená, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, 
v línání, barva dle standardu, plíživé pálení prolíná ven, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba 
plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, různá délka kroku vpředu a vzadu, sbíhavá, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, 
správného rámce, povaha pozorná, nervózní. Výrazná reakce na střelbu. 
Povahový test: 4 – 7 – 2 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 73 bodů. 
 
 
 
fena COFFEE Berlinetta – nar. 5.5.2016, CMKU/AUO/3160/16 
HD A (0/0), ED 0/0 (2.8.2017, MVDr.Snášil, CSc.), DOV prostá (21.9.2017, MVDr.Beránek) 
o: High-Mountain Giving My Best, HD A1 
m: Berlinetta Ivelbero's Darling, HD A 
chov. Martina Šuterová 
maj. Ing. Lenka Nitschová, Řepčice 142, 251 69 Velké Popovice, tel. 608 049 063, e-mail: 
lenka.nitschova@centrum.cz 
NECHOVNÁ FENA, výška 54 cm, hlava netypická, mírně ustupující čelo, slabší spodní čelist, nedostatečná 
modelace pod očima, ucho poměrně vysoko nasazené, obě uši vzpřímené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
trojúhelníkovité, malé, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, 
dole užší, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin široký, vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních 
končetin strmé, postoj pánevních končetin rozbíhavý, levá tlapka lehce vytáčená, hlezna kolmá, úhlení zadních 
končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, v línání, barva: prosvítá 
plíživé pálení, jednotlivé bílé chlupy po celé délce hřbetu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní 
houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, volné lokty v pohybu, různá délka kroku 
vpředu a vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, střední velikosti 
a kostry, delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: bílá barva na těle, kumulace vážných vad 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 
 
 
 
pes DAVIDOFF Cofi Capito – nar. 6.4.2014, CMKU/AUO/2003/14/16 
HD A (0/0), ED 0/0 (29.3.2016, MVDr.Vomáčka), DOV prostý (13.5.2017, 17.4.2016 oba MVDr.Lenská),  
BIG, BOB, CACIB, CAC, Krajský vítěz 
o: Carson Medvědí tlapa, HD A 
m: Capita Amazonka, HD A 
chov. Ing.Jana Prokešová 
maj. Martina Bobková, Holany - Rybnov 4, 471 01 Zahrádky u České Lípy, tel. 733 231 493, e-mail: 
nana.12@seznam.cz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A/O4,4 
 
 
 
pes DIEGO Helfra – nar. 13.6.2014, CMKU/AUO/2153/14 
o: Dust in The Wind Dit Lewis of Piek' Shawi, HD A 
m: Prosto Chudo Dangerous Catawba, HD A 
chov. Helena Potančoková 
maj. Matěj Novák, U Rybníka 585, 349 01  Stříbro, tel. 737 456 101, e-mail: matano@cetrum.cz 
POSOUZENÍ ODLOŽENO - NEZMĚŘEN 
 
 
 

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=BONFIRE%20&gAct=detail&ID=46368
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=COFFEE%20Berl&gAct=detail&ID=51861
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=DAVIDOFF%20&gAct=detail&ID=41736
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=DIEGO%20&gAct=detail&ID=43405
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pes HEMINGWAY Kogito Easter – nar. 16.5.2016, CMKU/AUO/3176/16 
HD A (0/0), ED 0/0, OCD nepostižen (12.9.2017, MVDr.Vomáčka), DOV prostý (15.9.2017 MVDr.Lenská), DNA: 
MDR1 - Normal/Normal, HSF4 - čistý, CEA/CH - Normal/Normal, prcdPRA - Normal/Normal, DM - Normal/Normal, 
NCL - Normal/Normal, MH - Normal/Normal (29.9.2017 Laboklin GMBH, D) 
NHAT 
o: As You Wish Kogito Easter, HD A 
m: Simply Chocolate Puella Fera, HD A 
chov. Bc. Helena Muzikářová 
maj. Jiří Jindrák, Kyškovice 84, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 607 709 423, e-mail: awista@seznam.cz 
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, hlava typická, užší, špičatější čenich, dlouhé, mírně ustupující čelo, volné koutky, 
slabší spodní čelist, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, hlouběji 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 krátký, srst střední 
textury a délky, v línání, barva dle standardu, místy vybledlejší červená, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, 
pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, sbíhavá, volné lokty v pohybu, 
vzadu kratší krok, 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, nepřipravený. Slabá 
reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 8 – 18 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 94 bodů. 
 
 
 
pes KENAI Cofi Capito – nar. 22.7.2016, CMKU/AUO/3266/16 
DOV prostý (2.9.2016, MVDr.Lenská), velmi nadějný 2, velmi dobrý 
o: Curacao Cofi Capito, HD A 
m: Risingstar Little Spirit for an Arvor, HD OFA Preliminary Good 
chov. Ing.Jana Prokešová 
maj. Martina Bobková, Holany - Rybnov 4, 471 01 Zahrádky u České Lípy, tel. 733 231 493, e-mail: 
nana.12@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 57,5 cm, hlava 
typická, výraznější nadočnicové oblouky, lehce zvýrazněná mezioční rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, obě 
klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, menší, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, měkčí, v pohybu převaluje hřbet, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, ramena příliš posunutá vpřed, končetina rovná, 
silná, úhlení předních končetin strmé, postoj pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních 
končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, plíživé pálení prorůstá 
ven, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, 
sbíhavá, vpředu krátká, s akcentem, 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, 
mírně flegmatická. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 
 
 
 

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  

  
fena ONLY YOU Polaris – nar. 27.6.2016, PKR.I-81689, CMKU/BOG/9178/-17/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0  (MVDr.Novák), BIS, BOB, Vítěz.spec.výstavy mladých, CAJC,  
o: Mucius Hurrican, HD A, ED 0/0 
m: Billie Jean Polaris, HD A, ED 0/0 
chov. Agata Pilat 
maj. Kazměrčíková Denisa, Hudáková Alena, Kazměrčíková Lucie, Zalužanského 9, Ostrava, tel. 732233325, 
lucipuci@centrum.cz 
Chovná fena, 55,5/55 cm, typická hlava, lehce kratší čenichová partie, náznak římského nosu, méně modelovaná 
pod očima, ucho vysoko nasazené a nesené, lehce hlubší, poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, tmavé, chrup úplný, P2 vlevo nahoře menší korunka ve všech 3 dimenzích, skus nůžkový, korektní 
krk, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď 
silně spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmé, ramena více vpředu, postoj a 
úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, 
téměř čistě černá, pouze velmi lehce prolíná hnědá za ušima, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká a pružná, krátká a s akcentem vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=HEMINGWAY%20&gAct=detail&ID=51763
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=KENAI%20&gAct=detail&ID=51989
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=only%20y&gAct=detail&ID=52357
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kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, slabá 
reakce na střelbu. 
Povahový test:  10 – 10 – 18 -5/10 – 15 – 10 – 10 -10 = 98 bodů 

  

  

  

MMAALLIINNOOIISS  
 
 
(*) pes ADERITO Psychopatic – nar. 12.11.2014, CMKU/BOM/7486/14 
o: Divin Olbramovický kvítek, HD A, ED 0/0 
m: Wanda z Hückelovy vily, HD A, ED 0/0 
chov. Pavel Urban 
maj. Radka Vodová + Pavel Urban, Jiráskova 1058, Unhošť, tel. 73984090, raduska.p00@gmail.com 
Chovný pes (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 66/71cm, hlava těžší, klínovitá, 
kratší čenichová partie, široké čelo, vyplněné líce, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, širší u základny, špičatější, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, 
chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie 
pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, Bedra rovná, korektní ve statice, klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, širší postoj hrudních končetin, lokty volné i za pohybu, úhlení strmější, korektní 
postoj pánevních končetin, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen správně, standardní délky, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní 
orgán vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva oka, povaha 
Povahový test: 10 -10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./A aport: bota, plast, ytong. Vyrovnaný. 
 
 
 
(*) fena ALEXIA Psychopatic – nar. 12.11.2014, CMKU/BOM/7490/14 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
o: Divin Olbramovický kvítek, HD A, ED 0/0 
m: Wanda z Hückelovy vily, HD A, ED 0/0 
chov. Pavel Urban 
maj. Marie Šefčíková + Antonín Horníček, Mikulova 1571, 149 00 Praha 4, tel. 774848538, sefcik.mery@seznam.cz 
Chovná fena, 64/70cm, hlava s kratší čenichovou partií, s náznakem vrásnění na čele, volné koutky, ucho vysoko 
nesené, šířeji nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, širší u základny, špičatější, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná, přestavěná, za pohybu lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, 
postoj pánevních končetin korektní, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné 
délky uzavřená, fauve výrazně teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska 
průměrná, pigmentace méně sytá na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b./A aport: bota, plast, ytong. Vyrovnaná. 
 
 
 
(*) fena AMIRA Regulus Black – nar. 31.5.2016, CMKU/BOM/8638/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Čáp), V2, NHAT, HWT, IHT1 
o: Escobar Red Vixen, HD A, ED 0/0 
m: Joana ter Masdjano, HD A, ED 0/0 
chov. Karolína Vodná 
maj. Beáta Kaňková, Sportovců 33, 273 51  Braškov-Valdek, tel. 777787909, beata.kankova91@gmail.com 
Posouzení odloženo kvůli obarvené hrudi, 55/62,5cm 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aderito%20p&gAct=detail&ID=43854
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=aderito%20p&gAct=detail&ID=43858
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=amira%20r&gAct=detail&ID=51983
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(*) fena ARWEN Belrott – nar. 30.3.2015, CMKU/BOM/7705/15 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Decker), DNA cp 077963, VD2, BH 
o: Woody de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0 
m: Cherr Mi-Ji, HD A 
chov. Dagmar Macků 
maj. Stanislav Pěnkava, Dobřív 311,  338 44  Dobřív, tel. 774994984, chs.andelnoci@seznam.cz 
Chovná fena, 59/63cm, hlava s kratší čenichovou partií, více vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, 
špičaté, širší u základny, oko kulatější, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník mělčí s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná, plochý kohoutek, bedra rovná, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, lopatky příliš vpředu, za pohybu volné 
lokty, strmé úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné 
délky, srst kratší, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná méně, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, kříží tlapky vpředu, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha nervózní a 
nedůvěřivá, bez reakce na střelbu 
Povahový test: 6 – 6 – 20 – 4/5 – 14 – 9 – 9 – 10 = 83b./A aport: bota, ytong, plast. Nervózní. 
 
 
 
fena BAILEYS Malijack – nar. 17.6.2015, CMKU/BOM/7997/15 
o: L'Britt du Joli Trocheaus, HD A, ED 0/0 
m: Aillin Malijack, HD A, ED 0/0 
chov. Eliška Hořejší 
maj. Jakub Petrák, Šlapanice 43, 273 71 Zlonice, tel. 604653118, kubasenka56@seznam.cz 
Chovná fena (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 62/67cm, hlava typická dle 
standardu, volné pysky i koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, dlouhé, špičaté, 
měkčí, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný, chybí P1 vpravo nahoře, skus 
nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, 
hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý, charbonáž zvýrazněna 
více po celém těle, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, vysoký akcent vpředu, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 9 – 8 – 10 = 94b. 
 
 
 
fena BONA Kofr – nar. 12.10.2015, CMKU/BOM/8205/15 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Decker), SDCA1 N/P, SDCA2 N/P (Genomia) 
o: Artusch Malijack, HD A, ED 0/0 
m: Beata Meggan Bohemia, HD A 
chov. František Koutný 
maj. Dagmar Mikesková, Malměřice 16, 441 01  Podbořany, tel. 777737385, colbri@seznam.cz 
Chovná fena, 58/65cm, hlava kratší, příliš vyplněné líce, volné pysky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko 
nasazené, delší, kulaté, oko správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie za pohybu lehce pronesená, bedra korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu sbíhavý, delší tlapka, postoj pánevních 
končetin mírně rozbíhavý, sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, správné délky, srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón mahagon, sytý, charbonáž zvýrazněna dle standardu, bílý znak na 
hrudi, tlapkách, krku, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha, vyrovnaná, , 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, reakce na střelbu střední. 
Povahový test: 10 – 10 – 14 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 93b./A/O1P,1P aport: bota, ytong, plast 
 
 
 
fena BRIGHT BERRY Belrott – nar. 23.05.2016, CMKU/BOM/8579/16 
o: Frits v.Brunsbeker Land, HD A2, ED 0/0 
m: Cherr Mi-Ji, HD A 
chov. Dagmar Macků 
maj. Jakub Vait, Samota 214, 27306 Libušín, tel. 730517517, vait@vait.cz 
Chovná fena (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 57/63,5cm, hlava typická dle 
standardu s mezioční rýhou na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, oko lehce mandlové dle 
standardu, šikměji uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arwen%20b&gAct=detail&ID=45648
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bailey&gAct=detail&ID=47154
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bona%20k&gAct=detail&ID=47937
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bright%20b&gAct=detail&ID=50289
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předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
korektní, ocas vysoko nasazen, vysoko nesen nad úrovní hřbetu, více stáčen, kratší o 2cm, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně po celém těle, malý 
bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 6 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96b. 
 
 
 
pes DARTH VADER Vědusk – nar. 1.3.2013, CMKU/BOM/6502/13 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker) 
o: Chester Spirit of Graz 
m: Bowle Bennet Štíhlouš, HD A, ED 0/0 
chov. Dušan Skula 
maj. Hana Kocvrlichová, Hobšovice 45,  273 21  Hobšovice, tel. 606440190, neviot@seznam.cz 
Chovný pes, 63,5/69cm, hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující, volné koutky, ucho vysoko nasazené i 
nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu sbíhavý, úhlení korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, správné délky, srst správné délky 
uzavřená, sytý tmavý mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černá hruď, střední bílý znak na hrudi, 
maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha 
vyrovnaná, reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 10 – 10 – 17 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96b. 
 
 
 
fena DJESSY Kajexa – nar. 18.4.2015, CMKU/BOM/7781/15 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), SDCA1 N/N, SDCA2 N/P (Genomia), Dobrá 
o: Ch.Brutus Hronovský pramen, HD A, ED 0/0 
m: Ceisy Kajexa, HD A, ED 0/0 
chov. Iva Hloušková 
maj. Kristýna Dvořáková, Vysocká 552, 500 11 Hradec Králové, tel. 776001142, ajsa26@seznam.cz 
Chovná fena, 63,5/66cm, hlava typická dle standardu, volné pysky, volné koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené, velké, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie měkká, rovná, bedra 
rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, chod 
sbíhavý, lokty volné, za pohybu vybočené, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, chod sbíhavý, sevřené 
hlezno, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón mahagon sytý, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé boky a hruď, střední bílý znak na hrudi, bílý 
znak na prstech na levé přední a na levé zadní noze, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled 
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 -10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 
 
 
 
pes DOMINGO z Granátové zahrady – nar. 25.10.2015, CMKU/BOM/8245/15 
ZOP, ZPU1, BH 
o: Attu Kobwitler, HD A, ED 0/0 
m: Brona od Policie ČR, HD A, ED 0/0 
chov. Mgr.,Bc. Michaela Knížová 
maj. René Janeba, K Dubu 080, 267 27 Svinaře - Lhotka, tel. 605307752, fest2009@seznam.cz 
Nechovný pes, 68/71cm, hlava hrubá, široké čelo, vyplněné líce, volné pysky, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, 
velké, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlé, žluté, chrup neúplný, chybí P1 vpravo dole, 
nadpočetná rozdvojená P1 vlevo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, nedostatečně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra dlouhá s vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, tlapka vytáčená, úhlení strmé, postoj 
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas více stáčen nad úrovní hřbetu, delší, srst správné délky uzavřená, 
mahagon, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, střední bílý znak na hrudi a na krku, maska úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, typ hrubší, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=darth%20v&gAct=detail&ID=37325
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=djessy%20k&gAct=detail&ID=45816
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=domingo&gAct=detail&ID=48026
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plně vyvinutá, kondice pracovní, kostnatá, celkový vzhled bez elegance, povaha vyrovnaná, přátelská, bez reakce na 
střelbu. 
Poznámka: Nechovný – kumulace více vážných vad 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b./A/O1P,1P aport: bota, plast 
 
 
 
fena EDITH PIAF Vědusk – nar. 21.1.2016, CMKU/BOM/8337/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker) 
o: Divin Olbramovický kvítek, HD A, ED 0/0 
m: Day Happy Vědusk, HD A, ED 0/0 
chov. + maj. Dušan Skula, Střemy 91, 277 34  Nebužely, tel. 604342047, psiskolamimi@seznam.cz 
Chovná fena, 59/67,5cm, hlava typická dle standardu, volné pysky, volné koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho 
vysoko nasazené i nesené, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie mírně 
pronesená, bedra delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, 
sbíhavý v pohybu, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin standardní, úhlení korektní, ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón sytý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více po celém těle, černé nohy a hruď, malý bílý znak na hrudi, maska úplná s černým čelem, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./A  aport: bota, plast, ytong 
 
 
 
fena EGI Nieder Bohemia – nar. 12.6.2015, CMKU/BOM/7968/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr), res.CAC, CAJC, BOJ, ZZO 
o: JCh.Atrey Tichý ruland, HD A, ED 0/0 
m: JCh. Arven Nieder Bohemia, HD A, ED 0/0 
chov. Ing. Radka Niedermirtlová 
maj. Martina a Jiří Plívovi, Martinov 197, 277 13 Kostelec nad Labem, tel. 725931429, martinaplivova@volny.cz 
Chovná fena, 59/60cm, hlava typická dle standardu, mírně výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené, 
šířeji nesené, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie rovná, bedra klenutá, záď lehce spáditá 
dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudník končetin korektní, delší tlapka, postoj pánevních končetin 
korektní, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, velmi malý bílý znak na hrudi, maska úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na 
střelbu 
Mimořádné přednosti: typ, barva, pigment 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 
 
 
 
fena ELSA Kajexa – nar. 11.3.2016, CMKU/BOM/8398/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), Dobrá 
o: s. Int.Ch. Braconnier Grot Kawai Kaito, HD A, ED 0/0 
m: Ceisy Kajexa, HD A, ED 0/0 
chov. + maj. Iva Hloušková, Dobřenice 132, 503 25, tel. 608448609, ivakajexa@seznam.cz 
Chovná fena, 61/61cm, hlava typická s kratší čenichovou partií, ustupující čelo, volné koutky, mezioční rýha na čelní 
partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 
šikměji uloženo, chrup neúplný, chybí P4 vlevo dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra za pohybu mírně klenutá, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu sbíhavý, tlapka měkčí nárt, úhlení 
strmější, postoj pánevních končetin korektní, sbíhavý za pohybu, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, 
kratší o 1cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná d le 
standardu středně, černé boky a černá hruď, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, 
celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 9 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98b. 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=edith%20p&gAct=detail&ID=48981
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=egi%20n&gAct=detail&ID=46504
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=elsa%20k&gAct=detail&ID=49427
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pes EXTRÉM Sagitta Epirum – nar. 22.6.2016, CMKU/BOM/8739/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr) 
o: Arrack's Home Idefix, HD A, ED 0/0 
m: A White Paw Glitch, HD A, ED 0/0 
chov. Veronika Noháčová 
maj. Jakub Hyxa, Hejnice 417,  463 62  Hejnice, tel. 725461035, 1rottwik@gmail.com 
Chovný pes 60/62cm, hlava s kratší čenichovou partií a kratším čelem, volné koutky, mezioční rýha na čelní partii, 
ucho nasazeno i neseno správně, správného tvaru, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, 
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 širší, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
korektní, ocas správně nasazen i nesen, delší o 1cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé boky a černá hruď, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha temperamentní, bez 
reakce na střelbu. 
Povahový test: 5 – 8 – 20 – 5/9 -15 – 10 – 10 – 10 = 92b. 
 
 
 
fena FABIENNE Bohemia Col-Bri – nar. 30.8.2015, CMKU/BOM/8097/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, LTV 0 (MVDr.Decker),  SDCA1 N/N, SDCA2 N/P  (Genomia) 
o: Antrax v.d. Stoapfalz 
m: Uxa Malidaj, HD A 
chov. Dagmar Mikeskova 
maj. Gabriela Mikeskova, Malměřice 16, 441 01  Podbořany, tel. 777737381, mikeskovag@seznam.cz 
Chovná fena 55/63cm, hlava s kratší čenichovou partií, ustupující čelo, širší, vyplněné líce, volnější koutky, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, celkově stáčené dovnitř, oko lehce mandlové dle standardu, chrup 
neúplný, chybí 2x P1 dole viz. RTG, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, předhrudí dle standardu, 
hřbetní línie pevná a rovná, dlouhá bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, vytáčená tlapka za pohybu, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst 
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, rudý, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé 
boky a hruď, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce 
na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98b. 
 
 
 
fena GESSI Olbramovický kvítek – nar. 24.9.2015, CMKU/BOM/8171/15 
SDCA1 N/N (Genomia)  
o: Malimaniac's Calimero, HD A, ED 0/0 
m: Hanse du Domaine de Ker Gael, HD A, ED 0/0 
chov. Zdena Brhelová 
maj. Olga Navrátilová, Přelíc 52, tel. 727979215, sonadora@seznam.cz 
Chovná fena (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 57/63cm, hlava klínovitá, náznak 
římského nosu, vyplněné líce, volné koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, oko 
mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, v pohybu přestavěná, bedra korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní, postoj 
pánevních končetin mírně rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1cm, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní, povaha temperamentní, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5/8 – 14 – 10 – 10 – 10 = 95b. 
 
 
 
fena JAKUZA pod Cvilínem – nar. 2.5.2015, CMKU/BOM/7176/15 
o: Frits v.Brunsbeker Land, HD A2, ED 0/0 
m: Ester pod Cvilínem, HD A 
chov. Dagmar Čeplová 
maj. Radka Vodová + Pavel Urban, Jiráskova 1058, Unhošť, tel. 73984090, raduska.p00@gmail.com 
Chovná fena (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 58,5/63,5cm, hlava typická dle 
standardu, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=extr%C3%A9m&gAct=detail&ID=51154
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fabienne&gAct=detail&ID=47674
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=gessi%20o&gAct=detail&ID=47879
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=jakuza&gAct=detail&ID=41730
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správně uloženo, sytě pigmentované, chrup nadpočetný, zdvojená P1 vlevo nahoře i dole, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, tlapka vytáčená, úhlení 
strmější, postoj pánevních končetin korektní, sbíhavý chod, úhlení korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné 
délky, srst uzavřená, kratší, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, velký bílý 
znak na hrudi, bílý znak na prstech zadní nohy, pigmentace sytá, pohybová mechanika s vysokým akcentem vpředu, 
pádluje vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled elegantní, povaha 
temperamentní 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 97b. 
 
 
 
pes J'FOX z Lounského chovu – nar. 28.4.2016, CMKU/BOM/8525/16 
o: Howard des Mauvais 
m: Farrah Extra Temperament, HD A 
chov. Radek Kahula 
maj. Jakub Vait, Samota 214, 27306 Libušín, tel. 730517517, vait@vait.cz 
Chovný pes (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 62/67,5cm, hlava těžší, volné 
pysky, volné koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, 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 a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, chod sbíhavý, lokty za pohybu volné, otevřená tlapka, úhlení 
strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, správné délky, srst 
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska 
přerušená, pigmentace sytá na dásních slabší, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 10 – 10 – 10 = 99b.  Vyrovnaný. 
 
 
fena ARWEN Tichý Don – nar. 3.2.2016, CMKU/BOM/8331/16 
HD A, ED 0/0, LTV 0 (MVDr.Decker) 
o: Jaguar de Alphaville Bohemia, HD A, ED 0/0 
m: Agina z Granátové zahrady, HD A, ED 0/0 
chov. Romana Točíková 
maj. Bc.Nikola Marková, DiS, Kotovice – Nový 35, 333 01 Stod, tel. 604 405 996, ztomarku@seznam.cz 
Chovná fena, 56/61 cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené, šířeji 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie lehce pronesená 
za pohybu, bedra korektní, záď lehce spáditá dle stadnardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny se sbíhavým 
chodem, volné až vybočené lokty, korektní úhlení, pánevní končetiny – postoj mírně rozbíhavý, úhlení korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst správné délky, uzavřená, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná více, 
střední bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 10 – 10 – 10 = 100b / A . aport: bota, plast- Vyrovnaná. 
 
 
 
 
 
 
 

TTEERRVVUUEERREENN  
 
 
fena RONJA Randy Dog – nar. 29.9.2013, CMKU/BOT/6810/13 
Velmi dobrá 1, Velmi nadějná 1 
o: Nex Randy Dog, HD A, ED 0/0 
m: Madelain Dog Arabat, HD A 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Miroslava Nováková, Žitná 32/2055, 120 00  Praha 2, tel. 776549071 
POSOUZENÍ ODLOŽENO – agresivita při měření (strachová agrese) 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=fox%20z&gAct=detail&ID=49835
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arwen%20t&gAct=detail&ID=48975
mailto:ztomarku@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=ronja%20r&gAct=detail&ID=40028

