
Rozšířená bonitace  
Horka nad Moravou 16. 9. 2018 

Rozhodčí exteriéru: Hana Pisarčíková (AUO, BOG, BOL, BOT), Mgr.Naděžda Střalková 
(BOM – označení *)  
Vedoucí komise PT: Dušan Pospíchal 
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)  
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 (kokos, plast, ytong) 

 

AUSTRALSKÝ OVČÁK 

 

fena BLUE MOON Australská Perla – nar. 14.3.2015, CMKU/AUO/2536/15 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jaromír Ekr, 5.3.2018), DOV prostá (MVDr. Petr Staňa, 22.2.2018), 
velmi dobrá 
o: Ch. Thornaple Uncle Sam Wants You, HD OFA Good 
m: Aira Sweet from Princess's Smile, HD A 
chov. Markéta Ballá DiS 
maj. Radek Rudolf & Hana Rudolfová, Pod Lesem 3/838, 742 35 Odry, tel. 733319418, e-
mail: ponnytale@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 52 cm, hlava typická, čelo mírně ustupující, ucho poměrně vysoko 
nasazené, šířeji nesené, více klopené vzad, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči modré – cink), chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný, vodorovný, lehce měkčí, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin: volné lokty, obě tlapky lehce 
vytáčené, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních 
končetin korektní, postoj pánevních končetin: pánevní končetiny podsunuté pod tělo, obě 
tlapky lehce vytáčené, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, 
ocas kupírovaný, srst střední délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě 
srsti, víčka a pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, 
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, v pohybu volné lokty, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední 
velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu 
výrazná. 
Povahový test: 9 – 10 – 2 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 81 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=BLUE%20MOON&gAct=detail&ID=46366


pes EVERAFTER STORY BY Royal Rain – nar. 1.1.2016, CMKU/AUO/2932/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Marek Pepřík, 13.2.2018), DOV není prostý - OD - PHA/PHTVL 
(persistent hyaloid artery) (MVDr. Petr Staňa, 18.7.2018), 
CAJC 
o: Ch. Peak River Fly Glossy Swiftlet, HD B/B 
m: Kiss Kiss Bang Bang of Musimaciay, HD A/A 
chov. Natálie Králíčková 
maj. Petra Ševčíková & Natálie Králíčková, Skotnice 181, 742 59, tel. 721765072, e-mail: 
t.p.s.sevcikovi@email.cz 
CHOVNÝ PES, výška 50 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, plnější líce, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, střední řezáky 
v kleštích, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, 
záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, postoj pánevních končetin korektní, hlezna 
krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - kupírovaný, srst 
střední textury a délky, 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, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: kompaktnost 
Doplňující poznámky: přátelský 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů / A. 
 
 
fena FAR FAR AWAY Gitaron – nar. 9.10.2016, CMKU/AUO/3433/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Milan Snášil, CSc., 8.12.2017), DOV prostá (MVDr. Jiří Beránek, CSc., 
24.2.2018, 30.11.2016), SA 0, OCD neg. (MVDr. Milan Snášil, CSc., 8.12.2017) 
o: Ad Astra Wäka, HD A 
m: Just For Anne Puella Fera, HD A 
chov. Bc. Lenka Dušánková 
maj. Petra Kočíbová, Zašová 263, 756 51, tel. 603570296, e-mail: 
petrakocibova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 54 cm, hlava typická, mírně neparalelní linie, méně elegantní, 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 pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, postoj pánevních končetin strmější, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas NBT 1/3 – nekupírovaný, zálomek, srst 
střední textury, 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 / A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=EVERAFTER%20STORY%20BY&gAct=detail&ID=51614
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=FAR%20FAR%20AWAY&gAct=detail&ID=52401


fena IDEA IN BLACK Perla Mahagon – nar. 2.9.2016, CMKU/AUO/3328/16 
HD B, ED 0/0 (MVDr. Marek Pepřík, 13.2.2018), DOV prostá (MVDr. Petr Staňa, 18.7.2018, 
MVDr.Barbara Lenská, 18.10.2016) 
o: Rock'n C Lil Texas Ranger, HD A 
m: Ebony Pearl Carcassonne Tolugo, HD A 
chov. Eva Hájková 
maj. Petra Ševčíková, Skotnice 181, 742 59, tel. 721765072, e-mail: 
t.p.s.sevcikovi@email.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 45,5 cm, hlava typická, kratší čenichová partie, mírně ustupující 
čelo, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, levé lehčí, správného tvaru a 
střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 
délka krku dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, 
záď lehce spáditá, břicho dle standardu, strmější, postoj hrudních končetin korektní, lopatky 
správné délky, ramena více vpředu, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin: lehce vytáčená tlapka, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední délky, 
měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba 
plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, sbíhavá, lehčí akcent vpředu, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled: střední velikosti a kostry, 
delšího rámce, podsaditá – krátké nohy, povaha mírně nervózní. Slabá reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: přátelská 
Povahový test: 10 – 9 – 17 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů. 
 
 
fena SUŠENKA Svěží vítr – nar. 13.8.2016, CMKU/AUO/3322/16 
HD B, ED 0/0 (MVDr. Marek Pepřík, 17.7.2018), DOV prostá (MVDr. Barbara Lenská, 
1.9.2018), SA 0, OCD neg. (MVDr. Marek Pepřík, 17.7.2018) 
CAC 
o: Cardinal River Černý kondor, HD A 
m: Fialka Srdcové eso, HD A 
chov. Ivana Šarochová 
maj. Karolína Kramolišová, Osadnická 1, 739 32 Vratimov, tel. 731484248, e-mail: 
karolina.kramolisova@email.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 51,5 cm, hlava neparalelní linie, ustupující čelo, méně elegantní, 
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 prostorný, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, silný, delší, záď lehce 
přestavěná, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, 
končetina rovná, silná, měkčí záprstí, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, srst 
střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i 
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, 
sbíhavá, lehce kříží přední tlapky, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, 
celkový vzhled střední velikosti a kostry, delšího rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. 
Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: vyrovnaná 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 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=IDEA%20IN%20BLACK&gAct=detail&ID=52118
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=SU%C5%A0ENKA&gAct=detail&ID=52961


pes UHLÍK Svěží vítr – nar. 3.8.2017, CMKU/AUO/3969/17 
výborný 3 
o: Elixir Cofi Capito, HD A 
m: Fialka Srdcové Eso, HD A 
chov. Ivana Šarochová 
maj. Barbora Hamrlová, Záhlinice 81, 768 24 Hulín, tel. 777290207, e-mail: 
hamrlova.barca@seznam.cz 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S 
CHŘ, výška 56,5 cm, hlava: neparalelní linie, těžší mozkovna, mírně ustupující čelo, volné 
koutky, 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 rovný, silný, vodorovný, měkčí, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, silně vytáčená tlapka, lopatky 
správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, hlezna krátká, sevřená, úhlení zadních končetin 
korektní, až silněji zaúhlené, 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, volná, méně plynulá, volné lokty v pohybu, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, 
celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, 
živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: přátelský 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů. 
 
 
pes GREY FANTOM od Halířů – nar. 14.7.2016, CMKU/AUO/3285/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 11.4.2018), DOV prostý (MVDr. Barbara Lenská, 
8.1.2018), OCD nepost., SA 0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 11.4.2018), PL 0/0 (MVDr. Eva 
Štolcová, 11.4.2018) 
výborný 1, Vítěz třídy 
BH, ZZO 
o: Legacy's Breakaway, HD OFA Good 
m: Amy My Love od Halířů, HD A 
chov. Václav Halíř 
maj. Monika Švehlová, Přátelství 8, 350 02 Cheb, tel. 776822305, e-mail: 
monikaturkova@seznam.cz 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů / O/4-/-. 
 
 
 

BELGICKÝ OVČÁK - GROENENDAEL 

 
pes APPOLO-G – nar. 16.02.2016, CMKU/BOG/8766/-16/16 
HD A, ED 0/0, OCD neg, DOV prostý 8/2018  
ZVOP, NHAT, HWT-Ts 
o: IntCh. AIKO Deabei, FPr3 
m: IntCh. PRINCIPESSA SISSI-T del Colle Ombroso 
chov. Smaniotto Bertilla 
maj. Lucie Procházková, Unhošťská 214, 272 00  Kladno, tel. 603180161, e-mail: 
dorian.l@seznam.cz 
CHOVNÝ PES - 64/64 cm, typická hlava dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk správné délky, strmější, hrudník hluboký, užší, méně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, spáditější záď, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, ramena příliš vpředu, vytáčená tlapka, u 

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=UHL%C3%8DK&gAct=detail&ID=56269
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=GREY%20FANTOM&gAct=detail&ID=52918
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=apollo-%20&gAct=detail&ID=49976


pánevních končetin sevřené hlezno, vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas správně nasazen, 
vysoce nesen v pohybu, lehce stáčen špičkou vlevo, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, černá, prolínání hnědé barvy na límci, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká a pružná, vpředu kratší, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 - 10 - 20 - 5 - 10 - 14 - 9 - 10 - 10 = 96 bodů 
 
pes FURCAS Black Morion – nar. 27.02.2017, CMKU/BOG/9247/17 
CAJC, ZZO 
o: s. Ch. NOX BLACK z Kovárny 
m: IntCh. Mucius FIONA 
chov. Dagmar Prchalová 
maj. Vladislava Mašková, Borovského 2322/15, 734 01  Karviná, tel. 608885833, e-mail: 
maskova-vladislava@seznam.cz 
Chovný pes po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2, 67/68 cm 
- hlava typická dle standardu, neparalelní linie, náznak římského nosu, volné koutky, ucho 
vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, šířeji uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho 
dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen 
i nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká a pružná, vpředu akcent, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez 
reakce na střelbu. 
Přednosti: čistota barvy srsti. 
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A/O4P 
 
 
 

BELGICKÝ OVČÁK - MALINOIS 

 
 
(*) Fena AKKU Life Begins – nar. 10.05.2017, CMKU/BOM/9457/17 
o: HERMANN M. de Alphaville Bohemia, IPO3 
m: E'LTCHY VOM Esadera, IPO3 
chov. + maj. Markéta Váchová, Karla Boromejského 397, 397 01  Písek, tel. 777280705, e-
mail: lifebeginsmali@gmail.com 
Chovná fena (po dosažení minimálního věku), 61/63cm, hlava typická dle standardu, 
neparalelní línie, volné koutky, mírně zvýrazněné nadočnicové oblouky, mezioční rýha na 
čelní partii, ucho šířeji nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, P1 vpravo dole hmatná, 
skus nůžkový, krk mírně kratší, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní 
línie volnější, rovná, bedra rovná, korektní, záď kratší, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas 
nasazen korektně, nesen v pohybu výše, tvoří háček, standardní délky, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlatý, charbonáž na nohách, hrudi a krku zvýrazněná 
více, malý bílý znak, maska úplná více charbonáže na čele, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegance, povaha temperamentní, hravá, 
přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 9  - 9  – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98b. 
Chovnost dokončena dosažením minimálního věku dne 10.11.2018 
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(*) Fena ALPHA Ginger Jump – nar. 23.07.2016, CMKU/BOM/8807/16 
HD A, ED 1/1, SA 0, OCD neg., , DNA SDCA1 N/N, MH N/N, DM N/N 
BOS 
o: DIVIN Olbramovický kvítek 
m: s. JCh. SUNRISE Bohemia Alké, A3 
chov. Barbora Tobolová 
maj. Daniela Pavelková, Potoční 8, 787 01  Šumperk, tel. 725906660, e-mail: 
pavelkovic.danuska@seznam.cz 
Chovná fena, 58/64 cm - hlava typická dle standardu, výrazné nadočnicové oblouky, 
mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované tmavé, 
chrup úplný (ulomené horní špičáky), skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra korektní, záď kratší, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních 
končetin korektní, úhlení korektní, ocas výše nasazen a výše nesen v pohybu, standardní 
délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná 
dle standardu středně, na hrudi, vnitřní straně končetin a čele více, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní, povaha temperamentní, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10 -10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./01P1P 
 
 
(*) Fena ANETTE z Lieskovských kopaníc – nar. 02.09.2014, SPKP 4080, 
CMKU/BOM/7475/-14/14 
ZOP, BH 
o: CHEETAN Farsal 
m: IRRA z Dobranského hája 
chov. Stanislav Zemek 
maj. Michal Borek, K Záložně 197/36, 751 02  Troubky, tel. 773074341, e-mail: 
amborek@volny.cz 
Chovná fena (pokud bude absolvován RTG DKK a DLK s max. výsledkem 2/2), 
59/70cm, hlava těžká typ NO, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, delší, špičatější, širší 
u základny, oko lehce mandlové dle standardu, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk níže nasazen i nesen, typ NO, hrudník hluboký, prostorný s plně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin 
rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 1cm, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlatý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, 
nepatrný bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
vázaná, přemíra temperamentu, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled kompaktní, bez elegance, povaha nervózní 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 6  - 9 – 19 – 5/7 – 15 – 10 – 3 – 10 = 84b./A aport: kokos, plast, ytong 
Chovnost dokončena vyhodnocením RTG DKK a DLK dne 04.11.2018 s výsledkem: HD B, 
ED 0/0 
 
 
(*) Fena ANTARA Dogexperts – nar. 24.10.2015, CMKU/BOM/8281/15 
HD A, ED 0/0, , DNA SDCA1 N/N, SDCA2 N/N 
o: CAK Bajoal 
m: CINTIE z Hückelovy vily 
chov. Marek Vystrčil 
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maj.  MV - PP ČR, Strojnická 27, 170 89  Praha 7, tel. 728418090, e-mail:  
radek.fuksa@pcr.cz 
Posouzení odloženo, nesplnění povahového testu, 61/66cm, hlava typická dle standardu, 
volné pysky i koutky, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha na čelní partii, ucho 
vysoko nasazené i nesené, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
středně hnědé, chrup úplný, skus velmi volný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra 
rovná, lehce delší, záď spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, za pohybu široký záběr, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
strmější, ocas nasazen i nesen korektně, tvoří lehce háček, standardní délky, srst správné 
délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlatý, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, 
malý bílý znak na hrudi, maska neúplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, 
vázaná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled 
kompaktní, méně elegantní, povaha temperamentní 
Povahový test: NESPLNIL 
 
 
(*) Pes ARCH ENEMY Gracious Support – nar. 19.09.2015, CMKU/BOM/8149/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., LTV1, VA L7 – normální počet bederních obratlů  
CAC 
o: GORAN z Hückelovy vily, MR3 
m: LUCKY Extra Temperament 
chov. + maj. Kateřina Kozubková, Lidická 1090/31a, 736 01  Havířov, tel. 731414526, e-mail: 
Katrinka1211@email.cz 
Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu), 63/66cm, hlava typická dle 
standardu, ucho šířeji nasazené i nesené, mírně delší, širší u základny, oko lehce mandlové 
dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, I3 vpravo dole 
ulomený, 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, lokty za pohybu volnější, 
měkká nadprstí, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas 
nasazen korektně v pohybu nesen výše, tvoří silně háček, srst správné délky uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více na nohách a hrudi, nepatrný bílý znak 
na hrudi, maska nepatrně přerušená, náznak černého čela, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, méně ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled 
kompaktní, méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10  - 9 – 20 – 5/10 – 15 – 9 – 10 – 10 = 98b./A aport: plast, ytong 
 
 
(*) Fena BAGYRA ADONIS Tomanland  - nar.07.11.2016, CMKU/BOM/8998/16 
HD A, ED 0/0 
o: ADONIS Na-La Dvor, IPO3 
m: BERI Kobwitler, IPO3 
chov. Petra Šestáková 
maj. Marek Hunkař, Kostická 789/54, 691 53  Tvrdonice, tel. 774125286, e-mail: 
m.hunkar@seznam.cz 
Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu), 62/66cm, hlava širší, těžká, čelo 
širší, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené, delší, širší u základny, špička 
vytočená ven, oko kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, hřbetní línie pevná a rovná, bedra mírně delší, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné lokty, úhlení korektní, 
postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, nesen v pohybu 
výše, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlatý, 
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charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, více na krku, maska úplná, téměř černé čelo, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, bez elegance, povaha 
temperamentní, hravá 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 8  - 9 – 20 – 5/8 – 15 – 9 – 10 – 10 = 94b./O/1N,1N 
 
 
(*) Pes BRUKY Blue Penny  - nar. 12.06.2016, CMKU/BOM/8629/16 
HD A, ED 0/0, SA 0 
BH 
o: BERRY Sabathore 
m: BLACKBERRY Meggan Bohemia, IPO3 
chov. Dana Urbánková 
maj. Renáta Třísková, Slatinice 172, 783 42  Slatinice, tel. 721809350, e-mail: 
triskova.renata@seznam.cz 
Chovný pes, 60,5/65cm, hlava typ NO, výrazný stop, naznačená rýha na čelní partii, ucho 
šířeji nasazené, vysoko nesené, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, tmavé, chrup neúplný, chybí P2 levo dole, M3 levo dole, skus nůžkový, krk 
dle standardu, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, kratší záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin dle standardu, úhlení korektní, postoj pánevních končetin dle standardu, úhlení 
korektní, ocas výše nasazen, nesen za pohybu vysoko, kratší o 2cm, srst správné délky 
v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bílý 
znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, mírně vázaná, vysoký akcent 
vpředu, typ standardní, jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně 
vyvinuta, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 9  - 9 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97b./A/01P,1P aport: plast, ytong, 
kokos 
 
 
(*) Pes CODY z Dračího údolí – nar. 05.07.2016, CMKU/BOM/8727/16 
HD A, ED 0/0, SA 0 
o: GORAN z Hückelovy vily, MR3 
m: BAILLEN Retrobelge 
chov. Petr Pachman 
maj. Libuše Frolková, Dělnická 599, 672 01  Moravský Krumlov, tel. 605862039, e-mail: 
bibafro@gmail.com 
Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu), 64/70cm, hlava typická dle 
standardu, 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, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie  pevná a 
rovná, bedra rovná, mírně delší, záď málo zaoblená, krátká, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
korektní, ocas výše nasazen, nesen vysoko nad úrovní hřbetu, stáčen špičkou vlevo, tvoří 
háček, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněná více na nohách, hrudi a krku, velmi malý bílý znak na hrudi, maska 
úplná, černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná prostorná, typ 
standardní, méně ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně 
vyvinuta, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha 
temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10  - 9  – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b. 
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(*) Fena DARGA z Granátové zahrady – nar.25.10.2015, CMKU/BOM/8248/15 
HD A, ED 0/0, DNA SDCA1 N/N, SDCA2 N/N 
o: ATTU Kobwitler 
m: BRONA od Policie ČR 
chov. Mgr. Bc. Michaela Knížová 
maj.  MV - PP ČR, Strojnická 27, 170 89  Praha 7, tel. 728418090, e-mail: 
radek.fuksa@pcr.cz 
Nechovná fena z důvodu nestandardní výšky, 65,5/67cm, typická hlava dle standardu, 
mírně delší čenichová partie, mezioční rýha na čelní partii, ucho dobře nesené, šířeji 
nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, středně hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď 
zaoblená, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní 
délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytě žlutý, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 7  - 10  – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 7 – 10 = 93b./01P1P 
 
 
(*) Pes DARKON Clever Fox  - nar. 06.05.2016, CMKU/BOM/8540/16 
HD A, ED 0/0, SA 0 
o: Ch.Tr. JAGUAR de Alphaville Bohemia, IPO3 
m: LÉCHE van de Zilveren Loop 
chov. Jan Jirásek 
maj. Karin Falcová, Dolní 195, 735 53  Věřňovice, tel. 727866467, e-mail: 
karinkarfikova@seznam.cz 
Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu), 65/70cm, hlava typická dle 
standardu s mírně klenutějším čelem, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, oříškově hnědé, chrup úplný, řezáky silně opotřebované, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, 
bedra mírně delší, záď spáditější, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas níže nasazen, 
nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska neúplná kolem očí, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ jemnější, standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled 
kompaktní, méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10  - 9  – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b. 
 
 
(*) Fena DAYKI z Krasového kraje – nar. 07.09.2016, CMKU/BOM/8924/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, DNA SDCA 1, 2 N/N 
o: BALTIMOR Ingrando 
m: CRAZY Sabathore 
chov. Pavlína Otisková 
maj. Renata Opočenská, Rudník 62, 543 72  Rudník, tel. 732425086, e-mail: 
opocenska.renata@seznam.cz 
Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu), 56/67cm, hlava typická dle 
standardu, výrazné nadočnicové oblouky, mezioční rýha na čelní partii, 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, 
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prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní, 
záď spáditější, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, 
postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, za pohybu 
nesen výše, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlatý, 
charbonáž zvýrazněná více na hrudi, čele, krku a končetinách, maska úplná, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha temperamentní, hravá 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 5  - 10  – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94b./04-/- 
Chovnost dokončena doložením DNA profilu a ověření původu ze dne 06.12.2018 
 
 
(*) Fena DHAFFY la Mistero de Montani – nar. 16.06.2017, CMKU/BOM/9577/17 
HD A, ED 0/0, SA 0 
o: Vyatkins' GUNS, IPO3 
m: INES du Clos Champcheny 
chov. + maj.  Klára Čejková, Pohořílky 11, 594 01  Otín, tel. 603425812, e-mail: 
kajinajunova@gmail.com 
Chovná fena po splnění minimálního věku, 58,5/63cm, hlava typická dle standardu, 
výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, světlé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, 
hřbetní línie pevná, rovná, bedra lehce delší, záď spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, nesen korektně, standardní délky, srst 
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle 
standardu středně, na hrudi a krku lehce zvýrazněná, maska téměř úplná, pigmentace na 
pyskách lehce ustupující, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní, povaha velmi temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10  - 6  – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96b. 
Chovnost dokončena splněním minimálního věku dne 16.12.2018 
 
(*) Pes DORNAN la Mistero de Montani – nar. 16.06.2017, CMKU/BOM/9572/17 
HD A, ED 0/0, SA 0  
o: Vyatkins' GUNS, IPO3 
m: INES du Clos Champcheny 
chov. + maj. Klára Čejková, Pohořílky 11, 594 01  Otín, tel. 603425812, e-mail: 
kajinajunova@gmail.com 
Chovný pes po splnění minimálního věku, 61,5/64cm, hlava typická dle standardu, čelo 
mírně klenutější, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, středně hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie měkká, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení lehce strmější, postoj 
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, za pohybu nesen 
vysoko, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 7  - 6  – 20 – 5/8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 91b. 
Chovnost dokončena splněním minimálního věku dne 16.12.2018 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dhaffy&gAct=detail&ID=54359
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dhaffy&gAct=detail&ID=54354


(*) Pes HARDY Ort Bohemia – nar. 15.12.2016, CMKU/BOM/9054/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, DNA SDCA1 N/P, SDCA2 N/N 
o: CYCLONE Olbramovický kvítek 
m: ATISKA of Crazy Waters 
chov. Vratislav Pašek 
maj. Helena Grzondzielová, Nerudova 800, 672 01  Moravský Krumlov, tel. 723505149, e-
mail: gHelis@seznam.cz 
Chovný pes, 63/65cm, hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, nevýrazný stop, 
mírně otevřené koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
sytě pigmentované, tmavé, chrup neúplný, chybí I1, I1 x 2 po extrakci úraz, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, 
rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
korektní, ocas nasazen korektně, nesen lehce výše, kratší o 3cm, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, na 
vnitřní straně končetin lehčeji, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata 
v šourku plně vyvinuta, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, mimořádné přednosti: povaha 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10  - 10  – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 
 
 
(*) Fena LARRA Bekiyara – nar. 06.01.2017, JR 74061 Mn, CMKU/BOM/9337/-17/17 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. 
o: HERROS Perle de Tourbiere 
m: LEA Bekiyara 
chov. Miodrag Veljkovic 
maj. Monika Marková, Dolní Tošanovice 42, 739 53  Dolní Tošanovice, tel. 777849444, e-
mail: zamazalova@seznam.cz 
Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu), 59/66,5cm, hlava typická dle 
standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra 
rovná, mírně delší, záď krátká, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
měkká nadprstí, zaječí tlapka, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, zaječí 
tlapka, ocas nasazen korektně, za pohybu nesen výše, standardní délky, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, 
malinký bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní, jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10  - 9  – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 96b. 
Chovnost dokončena doložením DNA profilu ze dne 06.11.2018 
 
 
Fena LORRAINE Bekiyara – nar. 06.01.2017, JR 74063 Mn, CMKU/BOM/9336/-17/17 
HD A, ED 0/0, SA 0, DNA SDCA1 N/N, SDCA2 N/N 
V1, Zw. ml. 
o: HERROS Perle de Tourbiere 
m: LEA Bekiyara 
chov. Miodrag Veljkovic 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=hardy%20o&gAct=detail&ID=53132
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=larra%20b&gAct=detail&ID=54007
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=larra%20b&gAct=detail&ID=54006


maj. Eva Trombiková, Horní Lištná 25, 739 61  Třinec, tel. 728486820, e-mail: 
trombikovae@seznam.cz 
Chovná fena, 57/62cm, typická hlava dle standardu, mírně širší čelo, volnější koutky, více 
vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko 
lehce mandlové dle standardu, sytě pigmentované, středně hnědé, chrup úplný, skus 
nůžkový, delší krk, hrudník mělčí prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a 
rovná, bedra rovná, mírně delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
strmější úhlení, ocas nasazen korektně, nesen za pohybu výše, standardní délky, srst 
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled 
kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 4  - 10  – 20 – 5/8 – 15 – 9 – 10 – 10 = 91b. 
 
 
(*) Fena MORGEN Mi-Ji – nar. 24.10.2014, CMKU/BOM/7502/14 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 
BH, IPO 1 
o: JUNKER de Alphaville Bohemia, IPO3 
m: HEIKE Mi-Ji 
chov. Michaela Kolářová 
maj. Jiří Liška, Hlavní 65, 664 48  Moravany, tel. 602710821, e-mail: 2liska.jiri@gmail.com 
Při kontrole zubů nedůvěřivá, nemožnost kontroly – posouzení odloženo 
 
 
(*) Fena PUMA Extra Temperament – nar.20.11.2014, CMKU/BOM/7513/14 
HD B, ED 0, SA 0  
BH 
o: ERROSH (LOSH 0980132) 
m: BIRKA Big comfort 
chov. Monika Marková 
maj. Eva Trombiková, Horní Lištná 25, 739 61  Třinec, tel. 728486820, e-mail: 
trombikovae@seznam.cz 
Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu), 58,5/67cm, hlava širší 
s ustupujícím čelem, volné pysky, volné koutky, výrazné nadočnicové oblouky, ucho šířeji 
nasazené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
hnědé – světlejší, chrup úplný, I3 vpravo nahoře po úraze ulomený, 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, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas 
nasazen korektně, za pohybu nesen vysoko, standardní délky, srst správné délky uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, sytě žlutý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska 
nevyplněná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, celkový vzhled 
kompaktní, méně elegantní, povaha temperamentní 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 1  - 10  – 20 – 5/7 – 13 – 10 – 10 – 10 = 86b. 
Chovnost dokončena doložením DNA profilu ze dne 28.11.2018 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=morgen%20m&gAct=detail&ID=43251
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(*) Pes TAURUS de Alphaville Bohemia – nar. 19.05.2010, CMKU/BOM/4812/10 
HD A, ED 0/0 
BH 
o: CHEEKY de Alphaville Bohemia 
m: CARMEN Anubis the Second 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Ludvík Bartoš, Svatý Jan pod Skalou 25, 266 01  Beroun I, tel. 722640980, e-mail: 
ludvikbartos@email.cz 
Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu), 63/67cm, hlava neparalelní línie 
s nevýrazným stopem a mezioční rýhou na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí 
s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra mírně delší, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, zaječí tlapka, 
úhlení mírně strmější, ocas nasazen korektně, nesen za pohybu výše, standardní délky, srst 
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu 
středně, velký a dlouhý bílý znak na hrudi a krku, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány – 
obě varlata v šourku plně vyvinuta, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 3  - 9  – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 91b./A/01P/1P aport: ytong, plast, 
kokos 
 
 
(*) Pes YAXX z Hückelovy vily – nar. 04.03.2017, CMKU/BOM/9222/17 
HD A, ED 0/0, SA 0, SDCA1, SDCA2 N/N 
o: GARRI (LOF 1 B.B.M. 228348), MR3, Ring3 
m: FLORA z Hückelovy vily 
chov. + maj. Zdeněk Volný, Dub 30, 741 01  Nový Jičín, e-mail: ring.volny@seznam.cz 
Chovný pes, 65,5/71,5cm, hlava neparalelní línie s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko 
nasazené i nesené správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, sytě pigmentované – tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná 
a korektní, záď spáditější, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, 
standardní délky, tvoří háček, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
charbonáž zvýrazněná více na hrudi a hrudních končetinách, střední bílý znak od hrudi na 
krk, maska přerušená, téměř černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinuta, 
kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní  
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 8  - 9  – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=taurus%20&gAct=detail&ID=29511
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Pouze PT 
 
(*) Fena APOCALYPTICA Gracious Support -  nar.19.09.2015, CMKU/BOM/8151/15 
res.CAC 
ZOP 
o: GORAN z Hückelovy vily, MR3 
m: LUCKY Extra Temperament 
chov. Kateřina Kozubková 
maj. Petra Němcová, Gorského 956/9, 767 01  Kroměříž, tel. 731633915, e-mail: 
petrushka.nemcova@gmail.com 
Povahový test: 10 -10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 
 
 
 
 
 

BELGICKÝ OVČÁK - TERVUEREN 

 
Fena R U KIDDIN´ME? z Kovárny – nar. 22.05.2016, CMKU/BOT/8624/16 
HD A, ED 0/0, DOV prostá 2016 
res.CACIB 
o: s.r. Int.Ch. Luavjan's FAST AND FURIOUS 
m: s.r., s.Ch. CARAMEL PANCAKE z Kovárny 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Barbora Kaňoková, Milenov 52, 753 61  Milenov, tel. 773092119, e-mail: 
gavaK@seznam.cz 
Chovná fena, 59/59 cm. Hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí a užší, s 
méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná - korektní, záď silně 
spáditá. Břicho dle standardu, postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, vytáčená tlapka, 
strmější úhlení. Postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní. Ocas správně nasazen 
a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón - 
rudá, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, maska úplná, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice pracovní a kostnatá. Celkový vzhled kompaktní a elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 8 = 98 b. 
 
 
Pes OUT OF CONTROL z Kovárny – nar. 09.06.2014, CMKU/BOT/7232/14 
SDCA1 + 2 N/N na základě výsledků rodičů 
o: ASKAN von Fagimo, IPO3 
m: Ch. YAMAHA VENUS z Kovárny 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Barbora Kaňoková, Milenov 52, 753 61  Milenov, tel. 773092119, e-mail: 
gavaK@seznam.cz 
Chovný pes po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2, 61,5/66 
cm. Hlava širší a těžší, kratší čenichová partie, ustupující čelo, ridge na čenichu po stop 
včetně, ucho šířeji nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník 
hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, vystouplá páteř, 
lehce delší hřbetní linie, bedra rovná - korektní, záď lehce spáditá dle standardu. Břicho dle 
standardu, postoj a úhlení hrudních končetin korektní. Postoj pánevních končetin mírně 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=apocaly&gAct=detail&ID=47850
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rozbíhavý, úhlení korektní. Ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm. Srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, v línání, nevýrazný teplý tón - stříbrné prožloutlé, 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, obě varlata v 
šourku - plně vyvinutá, kondice pracovní a kostnatá. Celkový vzhled méně kompaktní a 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: pohyb 
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 b. 
Chovnost dokončena vyhodnocením RTG DKK a DLK dne 20.01.2019 s výsledkem HD B a 
ED 0/0 
 
 
 
Pouze PT 
 
pes BERT White Talisman – nar. 22.08.2016, CMKU/BOT/8843/16 
CAC 
o: Ch., Ch.Tr. DECENT DEMON z Kovárny, IHT3 OB3 
m: HELEN Těchlovice 
chov. Ing. Eva Kubíčková 
maj. Jiří Kovář, Jasenka 240, 755 01  Vsetín, tel. 602513531, e-mail: 3k33@seznam.cz 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b. 
 

 
fena SAPHIRE z Kovárny – nar. 23.10.2016, CMKU/BOT/8984/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., DOV prostý (12/2016 a 16/2018), DNA SDCA1+2 N/N na 
základě výsledků rodičů, DNA vp 
o: s.r. Ch. Grimmendans NAYKO 
m: s.r., s., P.E. Int.Ch. DIVINE VENUS z Kovárny 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Eva Kubíčková, Polní 1315, 763 12  Vizovice, tel. 776736806, e-mail: 
e.kubickova@gmail.com 
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5/10 - 12 - 9 - 10 - 10  = 95 b. 
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