
Výsledky ROZŠÍŘENÉ BONITACE 
Vrbičany, 28.10.2018 

 
AUSTRALSKÝ OVČÁK 

Rozhodčí: Hana Pisarčíková 

 
 
pes AMBITIOUS ALLEGRO Lucky Aussies – nar. 9.3.2014, CMKU/AUO/1945/14 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 23.4.2015), DOV prostý (13.9.2018 MVDr. Beránek, 28.4.2014 MVDr. 
Gbelec), DNA: odebráno na akci 
Vítěz třídy 
ZZO1, ZM, BH, IPO-VO, IPO1, UPr1, SPr1, LA2 
o: AYRTON Valkar, HD A 
m: BAYLI Valkar, HD B 
chov. Lucie Jouzová, Dis. 
maj. Lucie Czervoniaková, Sídliště 192, 439 49 Staňkovice tel. 607 716 600, e-mail: Cervajzice@centrum.cz 
 
CHOVNÝ PES, výška 55 cm, hlava typická širší, mírně ustupující čelo, příliš vyplněné líce, nedostatečná 
modelace pod očima, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, 
oko mandlové, správně uloženo, pravé oko modré s hnědou, levé oko modré, chrup neúplný, chybí P1 vpravo 
dole, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný, vodorovný a delší, 
záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin: vybočené lokty, silně vytáčená tlapka, 
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin užší, 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 vázaná, široká, pádlující, krabuje, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, méně kompaktní, 
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A/O1P,1P 

 

 

 
pes BENNY Dvůr u potoka – nar. 5.10.2016, CMKU/AUO/3414/16 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 11.6.2018), DOV prostý (18.6.2018 MVDr. Lenská), OCD neg., SA 0 
(MVDr. Vomáčka, 11.6.2018), PL 0/0 (MVDr. Štolcová, 11.6.2018), DNA: MDR1 Normal, HSF4 čistý, CEA/CH 
Normal, prcdPRA Normal (Laboklin, 20.2.2018), DNA-CP 18-41506 (Genomia, 3.10.2018) 
výborný 
ZZO1, ZPU1, BH, LA1 
o: ASKANELI Cofi Capito, HD B 
m: ALLEGRA Vlčí dráp, HD A 
chov. Ing. Jiří Němec 
maj. Jitka Trčková, Jana Nerudy 857, 357 51 Kynšperk nad Ohří tel. 777 121 806, e-mail: 
trckovaitka@seznam.cz 
 
CHOVNÝ PES, výška 57 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, klenutější, ucho nížeji nasazené, korektně 
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči modré s hnědou, 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 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, 
volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, vzadu kratší, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha živá, 
pozorná. Bez reakce na střelbu. 
 
Povahový test: 9 – 10 – 19 – 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=AMBITIOUS%20ALLEGRO&gAct=detail&ID=41596
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=BENNY%20Dv%C5%AFr%20u%20potoka&gAct=detail&ID=53006
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fena DELAFORCE FINE RUBY Z Brzáneckých vinohradů – nar. 24.3.2015, ZReg/AUO/2550/15 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Musil, 2.6.2016), DOV prostá (4.10.2018 MVDr. Beránek, 12.5.2015 MVDr. 
Lenská), OCD neg. (MVDr. Musil, 2.6.2016), DNA: MDR1 přenašeč, HSF4 čistá, prcdPRA Normal (na základě 
DNA testů obou rodičů), odebráno na akci 
NW-U1, AD, NW-D1, NW-NZ, NW-WZ, NW-U Z1, ZOP, OB2, ZVOP 
o: Jolly Shadow AMAZING LOVE, HD A1 
m: DOUBLE QUICK WICKY Svěží vítr, HD A 
chov. Radka Jindráková 
maj. Ivan Vlček, Kollárova 857, 250 02 Stará Boleslav tel. 607 834 013, e-mail: pavlckova@seznam.cz 
 
CHOVNÁ FENA, výška 49 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, menší modelace pod očima, ucho 
poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, pravé oko modré, levé oko modré s hnědou, 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: vytáčená tlapka, 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 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, 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 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A 

 

 

 
fena FURIOUS FAITH Gitaron – nar. 9.10.2016, CMKU/AUO/3435/16 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Snášil, 8.12.2017), DOV prostá (24.2.2018, 30.11.2016 MVDr. Beránek), OCD neg., 
SA 0 (MVDr. Ekr, 8.12.2017), DNA: CEA/CH Normal (na základě DNA testů obou rodičů), odebráno na akci 
o: AD ASTRA Wäka, HD A 
m: JUST FOR ANNE Puella Fera, HD A 
chov. Lenka Dušánková 
maj. Lenka Dušánková, Rokytnice 37, 751 04 Rokytnice 37 tel. 775 965 665, e-mail: gitaron@volny.cz 
 
CHOVNÁ FENA, výška 48 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko 
mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, stř. řezáky v kleštích 1x I, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, měkčí, klenutější bedra, lehce klenutá bedra v pohybu, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, 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 přirozeně krátký (3/4) – 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, plynulá, vyvážená, širší, 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 – 8 – 10 = 98 bodů/A 

 

 

 
pes HURON z Lodice – nar. 26.3.2016, CMKU/AUO/3092/16 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Ekr, 12.4.2018), DNA: MDR1 Normal, HSF4 čistý (Genomia, 10.5.2018), prcdPRA 
Normal (Dajbych Slovakia, 7.5.2018), DNA-CP 18-12108 (Genomia, 11.5.2018) 
Vítěz třídy 
o: GET READY Great Lady, HD B 
m: DESERT ROSE z Lodice, HD A 
chov. Petr Broukal 
maj. Eva Jelínková, Rokycanova 1060, 337 01 Rokycany tel. 605 583 711, e-mail: eva.jelinkova1@seznam.cz 
 
CHOVNÝ PES, výška 56,5 cm, hlava typická, čelo širší, klenutější, mírně ustupující, výrazný stop, plnější líce, 
ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, stř. řezáky v kleštích + 1x I1 náznak předkusu, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď více spáditá, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin: lehce vytáčená tlapka, lopatky správně uložené, správné délky, končetina 

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=DELAFORCE%20FINE%20RUBY%20Z%20Brz%C3%A1neck%C3%BDch%20vinohrad%C5%AF&gAct=detail&ID=46380
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=FURIOUS%20FAITH%20Gitaron&gAct=detail&ID=52403
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=HURON%20z%20Lodice&gAct=detail&ID=51698
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rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin: lehce vytáčená tlapka, hlezna 
krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, 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 silně vázaná, široká, kratší, převážně mimochodní, 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. Reakce na střelbu výrazná. 
 
Povahový test: 10 – 10 – 0 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 80 bodů. 

 

 

 
pes LOYAL SVEN des Compagnons du Berger – nar. 26.3.2015, ZReg/AUO/2764/-15/15 (LOF 1 B.AUS: 
57127/0) 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Ekr, 12.9.2016), (DOV prostý 18.8.2017, 12.9.2016 MVDr. Beránek), OCD neg. 
(MVDr. Ekr, 12.9.2016), DNA: MDR1 přenašeč (Genomia, 22.9.2016), HSF4 čistý, CEA/CH Normal, prcdPRA 
Normal (na základě DNA testu obou rodičů), CMR1 Normal (Genomia, 22.9.2016), DNA-VP 84116 (Genomia, 
14.10.2016) 
NHAT, ZVOP 
o: S Bar L COLEMAN SPENCER, HD ? 
m: Tenth Creek SUGARFOOT SIS, HD A 
chov. Bernard Rougetet, Francie 
maj. Monika Šnajdárková, Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín tel. 778 718 510, e-mail: info@draco-bohemia.cz 
 
CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S ZŘ, výška 58 cm, hlava málo typická, 
klínovitější, plnější líce, méně elegantní, nedostatečná modelace pod očima, ucho poměrně vysoko nasazené, 
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, rovný, 
vodorovný slabší, v pohybu lehce klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin: silně vytáčená tlapka, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních 
končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, rovnoběžná, delší, úhlení zadních 
končetin strmé, 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, 
širší vpředu, kratší, 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: povaha 
Doplňující poznámky: krytí fen s pěknou typickou hlavou 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů/A 

 

 

 
fena Origine Deux LE REVEIL D E LA FORCE – nar. 26.1.2015, ZReg/AUO/2504/-15/15 (LOF 1 B.AUS. 
54485/0) 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Ekr, 1.7.2016), DOV prostá (24.8.2018 MVDr. Beránek), OCD neg., SA 0 (MVDr. 
Ekr, 1.7.2016), DNA: MDR1Normal, CEA/CH Normal, prcdPRA Normal (na základě DNA testů obou rodičů), 
odebráno na akci 
OB1, ZZO, ZVOP 
o: A´Slash V LITTLE BIG COWBOY, HD A 
m: Muddy Field's AUTUMN LEAVES, HD A 
chov. Lhonneux Anne 
maj. Ivana Tamášová, Jozefa Gabčíka 355, 530 09 Pardubice tel. 603 195 808, e-mail: 
ivusa.tamasova@seznam.cz 
 
NECHOVNÁ FENA, výška 43,5 cm, hlava: neparalelní linie, čenich špičatý, kratší zužující se čenichová partie, 
silně ustupující čelo, slabá spodní čelist, nevýrazná brada, ucho nízko nasazené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko kulatější, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbet pevný, slabý, za pohybu klenutý, lehce přestavěná horní 
linie, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, lopatky 
správně uložené, správné délky, končetina rovná, úhlení předních končetin korektní, pánevní končetiny 
podstavuje pod tělo, hlezna rovnoběžná, dlouhá, úhlení zadních končetin strmé, ocas dlouhý - nekupírovaný, 
bez zálomku, srst střední délky, měkká, silně zvlněná na zádi a na hřbetě, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, kratší, 

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=LOYAL%20SVEN%20des%20Compagnons%20du%20Berger&gAct=detail&ID=48203
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=Origine%20Deux%20LE%20REVEIL%20D%20E%20LA%20FORCE&gAct=detail&ID=46337
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v pohybu vybočené lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled: méně kompaktní, 
lehká, drobná, typ jiného plemene, povaha živá, pozorná, příliš nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Doplňující poznámky: absence typu plemene 
 
Povahový test: 10 – 5 – 20 – 5 – 7 – 15 – 10 – 10 – 10 = 92 bodů 

 

 
fena BACK IN BLACK Caniterra – nar. 29.11.2015, CMKU/AUO/2864/15/17 
HD A (0/0), ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 30.3.2017), DOV prostá (12.5.2018, 13.5.2017, 19.1.2016 MVDr. 
Lenská), OCD neg., SA 0 (MVDr. Vomáčka, 30.3.2017), DNA: MDR1 přenašeč, HSF4 čistá (Genomia, 
3.11.2016), CEA/CH Normal (Paw Print Genetics, 19.3.2018), prcdPRA Normal (Dajbych, 3.11.2016), DM 
Normal, CD Normal (Paw Print Genetics, 19.3.2018), CMR1 Normal (Genomia, 22.9.2016), DNA-CP 17-40303 
(Genomia, 25.5.2017 
JCh. CZ, Ch. Černé Hory 
ZOP, ZZO 
o: Östra Greda SEX ON THE BEACH, HD A 
m: AMY BUTTERFLY Carcassonne Tolugo, HD A 
chov. Lucie Abrahamová 
maj. Lucie Abrahamová, Žandov 92, 403 39 Chlumec tel. 605862247, e-mail: l.abrahamova@centrum.cz 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů 
 

 

 

 

BELGICKÝ OVČÁK – GROENENDAEL 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 

 
 
 

pes FARKLES Black Morion – nar. 27.02.2017, CMKU/BOG/9243/17    
HD A, ED 0/0, OCD neg, DNA VP 
JCh. CZ, ZZO 
O: s.Ch.Nox Black z Kovárny 
M: Int.Ch.Mucius Fiona 
Chov. Dagmar Prchalová 
Maj.: Martin Šašek 
 
Chovný pes, 67/65 cm - hlava typická dle standardu, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulatější, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk 
kratší, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, 
záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin užší, lokty vybočené za pohybu, úhlení 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen a nesen korektně, délka 
standardní, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, prolínání hnědé barvy na kalhotkách, velmi malý bílý znak na 
hrudi, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 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. 
Doplňující poznámky: krytí fen střední výšky 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./03P,03/P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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=BACK%20IN%20BLACK%20Caniterra&gAct=detail&ID=48773
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=FARKLES%20Black%20Morion%20&gAct=detail&ID=52732
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fena FLÉR Black Morion – nar. 27.02.2017, CMKU/BOG/9249/17 
BOJ, BIS Junior 
O: s.Ch.Nox Black z Kovárny 
M: Int.Ch.Mucius Fiona 
Chov. Dagmar Prchalová 
Maj.: Jana Bartáková 
 
Chovná fena po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max. 2/2 a DNA profilu, 61/59 cm - 
hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko 
kulatější, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, nůžkový těsný, krk dle standardu, hrudník mělčí, užší, hřbetní 
linie pevná a rovná, bedra rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin užší, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen a nesen 
korektně, délka standardní, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, kříží vpředu tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. 
Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost 
Celkový dojem: flegmatická 
 
Povahový test: 9 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 = 96b. 
 
Chovnost doplněna absolvováním RTG dne 29.04.2019: HD A, ED 0/0, SA 0 > Chovná fena 
 
 
 

 
BELGICKÝ OVČÁK – MALINOIS 

Rozhodčí: Ing. Jana Karhanová 
 
 
 
Pes ANSO Sharpend - nar. 11.06.2017. CMKU/BOM/9551/17 
HD B, ED 0/0, SA 0, OCD neg., LTV0, VA L7 (MVDr.Decker) 
ZZO, BH, Vítěz třídy 
O: Arash World of Matrix 
M: Dafne Štíhlouš 
Chov. Jiří Konvička 
Maj. Michaela Heřmanová 
Chovný pes, 60/66cm, hlava s mírně ustupujícím čelem, vyplněné líce, volné pysky, ucho šířeji nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, špičaté, oko malé uloženo šikměji, sytě pigmentované, tmavé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní 
línie za pohybu lehce pronesená, bedra mírně delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas 
nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně,  střední úzký bílý znak na hrudi a na krku, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika užší vzadu, pádluje vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, mimořádné přednosti : sytý pigment 
Bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b.  
 
 
Fena ANTARA Dogexperts – nar. 24.10.2015 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr), SDCA1+2 N/N, DNA vp 
O:  Cak Bajoal 
M: Cintie z Hückelovy vily 
Chov. Marek Vystrčil 
Maj. MV-PP ČR Policejní prezidium 
Chovná fena, 61/67cm, hlava typická dle standardu, volné pysky, volné koutky, ucho vysoko nasazené i 
nesené, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, dolní 
zuby velmi opotřebované, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie 
za pohybu pronesená, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=FL%C3%89R%20Black%20Morion%20&gAct=detail&ID=53787
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=anso%20sh&gAct=detail&ID=54371
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=antara%20d&gAct=detail&ID=48083
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hrudních končetin širší, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin mírně rozbíhavý, úhlení 
korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha temperamentní, doplňující poznámky: krýt pouze 
psem s ideální výškou 
Bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b.  
 
 
 
Fena ARMIA Kaztana’s – nar. 20.02.2017, CMKU/BOM/9289/17 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Decker) 
O: Malimaniac’s Calimero 
M: Irvi 
Chov. Tatsiana Auramava 
Maj. Miloslava Fibichová 
Chovná fena, 57/63cm, hlava typická dle standardu, mezioční rýha na čelní partii, ucho šířeji 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 za pohybu pronesená, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lokty volné, úhlení korektní, postoj pánevních končetin 
rozbíhavý, úhlení korektní, ocas standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, téměř černé čelo, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice pracovní, výstavní, celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b.  
 
 
 
Pes ARROW Bajlo – nar. 16.07.2015, CMKU/BOM/8039/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Duchek) 
CAJC, BOS, Vítěz třídy, BIS Junior 
O: Escobar Red Vixen 
M: Ch.Jamma Simply Divine 
Chov. Monika Prokopová 
Maj: Barbara Lehrmundová 
Chovný pes, 59/63cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho šířeji 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko otevřené, sytě pigmentované, tmavé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hlubkoý, prostorný, předhrudí méně vyvinuto, hřbetní línie 
lehce zaškrcena za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas 
nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, prostorná, vyšší akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled elegantní, povaha temperamentní 
Bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 7 – 10 – 19 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 94b.  
 
 
 
Fena ATEMI Diamond Moravia – nar. 15.03.2017, CMKU/BOM/9329/17 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr), SDCA1+2 N/N, DNA vp 
O: Ch.Brutus Hronovský pramen 
M: Acara Severní procyon 
Chov+maj. Marcela Kušnierová 
Chovná fena, 59/62,5cm, hlava typická dle standardu s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i 
nesené, dlouhé, oko kulaté, světlejší, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď 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=armia%20k&gAct=detail&ID=54549
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=arrow%20b&gAct=detail&ID=47191
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=atemi%20d&gAct=detail&ID=53554
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přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
strmější, ocas nasazen i nesen korektně, delší o 1cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
rudý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, kříží tlapky vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 3 – 10 – 19 – 4/8 – 13 – 10 – 10 – 10 = 87b.  
 
 
 
Fena BACCARA Bohemia Felicitas – nar. 07.03.2016, CMKU/BOM/8444/16 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), SDCA1+2 N/N 
O: Bowie v.Clan der Wölfe 
M: Crystal Sarah Moravia 
Chov. Marcela Kiselicová 
Maj. MVDr.Ivana Morgensternová 
Chovná fena, 56/61cm po doplnění DNA, hlava typická dle standardu, méně vyplněné líce, ucho vysoko 
nasazené i nesené, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, šikměji uloženo, hnědé, chrup úplný, P1 
nahoře vpravo velmi malý po zranění, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí 
dle standardu, hřbetní línie mírně pronesená, dlouhá bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu volné lokty, strmé úhlení, postoj pánevních končetin 
rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, nesen za pohybu výše, kratší o 2 cm, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vpředu sbíhá, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice pracovní, výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
klidná 
Bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 0/0 – 0 – 0 – 0 – 10 = 50b.  
 
 
 
 
Fena BECKI od Morového Sloupu – nar.18.03.2017, CMKU/BOM/9235/17 
HD A, ED 0/0, OCD neg. (MVDr.Ekr), Velmi dobrá 
O: Nestor de Alphaville Bohemia 
M: Essa Red Vixen 
Chov. Vladimír Žáček 
Maj. Kamil Kubinec 
Chovná fena, 56/56cm, hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná 
a rovná, bedra za pohybu klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, vtáčená tlapka, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas 
nasazen a nesen korektně, kratší o 1 cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, černé čelo, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká a pružná, úzký chod, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
výstavní, pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b.  
 
 
 
Fena BIG HEART Rebell Represent – nar.15.08.2016, CMKU/BOM/8868/16 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr), ZZO 
O: Icaros Extra Temperament 
M: Begi Kribar 
Chov. Kristýna Svobodová 
Maj. Jan Adam 
Chovná fena, 61/63cm, po doplnění DNA, hlava typická dle standardu, volné pysky, mezioční rýha na čelní 
partii, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, dlouhé a špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, předhrudí dle 
standardu, hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, bedra za pohybu klenutá, záď lehce spáditá 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=baccara&gAct=detail&ID=49469
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=becki%20od&gAct=detail&ID=54663
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=big%20heart&gAct=detail&ID=51965
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břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, tlapka mírně vytáčená, úhlení korektní, úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst uzavřená kratší, fauve 
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska úplná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná 
Reakce na střelbu slabá 
 
Povahový test: 7 – 10 – 18 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 94b. /A netradiční aport: kokos, plast, ytong 
 
 
 
 
Fena BUFFY Natro Bohemia – nar.23.07.2017, CMKU/BOM/9654/17 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
O: El Drakkar du Void de la Bure, MR3 
M: Jackie du Domaine de Eclaireurs 
Chov. Iveta Navrátilová 
Maj. Pavlína Otisková 
Chovná fena (po dovršení věku 18 měsíců 23.1.2019), 56/62cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, 
ucho vysoko nasazené i nesené, špičaté, širší u základny, oko otevřené, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie zaškrcená 
za kohoutkem, bedra dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, za pohybu volné lokty, delší prsty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, 
ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, mahagon, charbonáž 
zvýrazněná více po celém těle, maska úplná, černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, 
povaha temperamentní, hravá 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98b.  
 
 
 
Fena CASEY Clever Fox – nar. 03.05.2015, CMKU/BOM/7824/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, LTV 0, L7 (MVDr.Decker) 
O: Ch.Tr.Jaguar de Alphaville Bohemia 
M: Léche van de Zilvere Loop 
Chov. Jan Jirásek 
Maj. Jaroslava Knížáková 
Chovná fena, 58/63 cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, ucho šířeji nasazené i nesené, delší, oko 
lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie za pohybu mírně pronesená, bedra rovná, korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty za 
pohybu, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, 
standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle 
standardu středně, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ 
standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, výstavní, celkový vzhled elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 8 – 10 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96b.  
 
 
 
Fena CESSIE z Dračího údolí – nar. 05.07.2016, CMKU/BOM/8731/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr) 
O: Goran z Hückelovy vily, MR3 
M: Baillen Retrobelge 
Chov. Petr Pachman 
Maj.: Bc.Michal Čtvrtečka, Lenka Čtvrtečková 
Chovná fena, 60/65cm, hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující, volné koutky, výraznější čenichová 
houba, ucho šířeji nasazené i nesené, dlouhé, oko kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník mělký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra dlouhá, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu volné lokty, úhlení 
strmé, postoj pánevních končetin mírně rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní 
délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=buffy%20n&gAct=detail&ID=54906
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=casey%20c&gAct=detail&ID=45846
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cessie%20z&gAct=detail&ID=51165
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černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná prostorná, úzký chod vzadu, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha temperamentní, 
neukázněná 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 5 – 6 – 20 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 89b./A netradiční aport: kokos, plast 
 
 
 

Fena DIGI z Krasového kraje – nar.07.09.2016, CMKU/BOM/8925/16 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr), SDCA1+2 N/N 
BH 
O: Baltimor Ingrando 
M: Crazy Sabathore 
Chov.+maj. Pavlína Otisková 
Chovná fena, 60/63cm, hlava širší a těžší s ustupujícím čelem, volné pysky a volné koutky, ucho šířeji 
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 široký s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď mírně přestavěná, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin široký, lokty volné, vybočené, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, 
úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika těžší, sbíhá vpředu, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled 
méně elegantní, povaha temperamentní 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95b.  
 
 
 
Pes DRON Dehtářský potok – nar.27.02.2017, CMKU/BOM/9229/17 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Vlček) 
Vítěz třídy, res.CAC, CAC, CACIB, BOB 
O: Gin Diana Eciloten 
M: Argante Kobwitler, IPO3 
Chov.+maj. Pavel Tůma 
Chovný pes, 66/68cm, hlava s mírně ustupujícím čelem, volné koutky, výrazné nadočnicové oblouky, ucho 
vysoko nasazené i nesené, dlouhé, oko kulaté, správně uloženo, světlé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmé, postoj 
pánevních končetin sbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, standardní délky, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudý, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, malý bílý znak na hrudi, 
maska úplná, černé čelo, pohybová mechanika lehká sbíhavá vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, obě varlata v šourku plně vyvinuta, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, povaha 
temperamentní 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/9 – 15 – 9 – 10 – 10 = 97b.  
 
 
 
Fena FAITHFUL Sagitta Epirum -  nar.02.01.2017, CMKU/BOM/9092/17 
HD B, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Decker), DNA vp 
O: Arek v.Hessenauer Kreuz, IPO3 
M: Be Happy Glitch 
Chov+maj. Veronika Noháčová 
Chovná fena, 56/65cm, hlava s mírně ustupujícím čelem a výraznými nadočnicovými oblouky, ucho šířeji 
nasazené, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované tmavé, chrup 
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní línie za 
pohybu mírně pronesená, dlouhá bedra, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, volné lokty za pohybu, měkká nadprstí, delší tlapka, úhlení strmější, postoj pánevních 
končetin široký, vytáčí kolena, vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní 
délky, srst správné délky uzavřená, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé nohy, střední 
úzký bílý znak na hrudi a krku, maska úplná, černé čelo, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, 
prostorná s vysokým akcentem vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, 
celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 
Slabá reakce na střelbu 
Povahový test: 1 – 10 – 18 – 5/8 – 13 – 10 – 9 – 10 = 84b.  

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=digi%20z%20k&gAct=detail&ID=52155
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=dron%20d&gAct=detail&ID=54530
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=faithf&gAct=detail&ID=54500


 10 

Fena ÓDA de Alphaville Bohemia – nar. 25.02.2015, CMKU/BOM/7657/15 
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr) 
O: Auzzy Ostraryka, IPO3 
M: Chilli de Alphaville Bohemia 
Chov. Jitka Pospíchalová 
Maj. Martina Kučerová 
Chovná fena, 61/64cm, hlava s kratší čenichovou partií a širším čelem, výrazné nadočnicové oblouky, 
mezioční rýha na čelní partii, ucho šířeji nasazené, poměrné velikosti, širší u základny, oko kulatější správně 
uloženo, světlejší, chrup úplný, I2 vlevo dole úraz, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
předhrudí dle standardu, hřbetní línie měkká, bedra za pohybu klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin široký, za pohybu volné lokty, úhlení strmější, postoj pánevních 
končetin korektní, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná a prostorná, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná temperamentní, doplňující poznámky: krýt pouze 
psem ideální výšky 
Bez reakce na střelbu 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98b./A netradiční aport: kokos, plast, ytong 
28.10.2018, Vrbičany, rozhodčí Ing. Jana Karhanová 
 
 
 
Pes PANTHER z Hückelovy vily – nar. 23.06.2014, CMKU/BOM/7222/14 
HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr) 
O: Yugo z Hückelovy vily, MR3 
M: Flora z Hückelovy vily 
Chov. Zdeněk Volný 
Maj. Tomáš Procházka 
Chovný pes,64/66cm, hlava s ustupujícím čelem, náznakem římského nosu, volné koutky, volné pysky, ucho 
šířeji nasazené i nesené, delší, špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký a široký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, za 
pohybu mírně klenutá bedra, záď v pohybu přestavěná, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu volné 
lokty, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, tlapky vytočené, úhlení korektní, ocas nasazen i 
nesen korektně, standardní délky, srst kratší uzavřená, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
úzká vzadu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinuta, kondice 
pracovní, výstavní, povaha temperamentní, hravá, přátelská 
Bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 0 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 88b.  
 
 

 
 
 
 

BELGICKÝ OVČÁK – LAEKENOIS 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 

 
 
 

pes CERBEROS Foxly Bohemia – nar. 20.04.2015, CMKU/BOL/7846/15    
HD A, ED 0/0 
JCh. CZ, CAC, CACIB, BOS, ZM, UPr3, IPO1 
O: Ch.Ruby River’s Tristan 
M: Ch.Desie od Suché Hory 
 
Chovný pes, 60/60 cm - hlava typická dle standardu, lehce kratší čenichová partie, málo modelovaná pod 
očima, ucho šířeji nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový velmi těsný, krk dle standardu, hrudník hluboký 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení 
strmější, ocas nasazení korektní, nesení korektní, délka standardní, srst správné délky, uzavřená, méně hrubá, 
zvlněná, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, bílý znak na hrudi malý, 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=oda%20de&gAct=detail&ID=45856
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=panther%20z&gAct=detail&ID=41483
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=CERBEROS&gAct=detail&ID=45914
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stínování čenich, ocas, hlava osrstěná dle standardu s vousem, ocas osrstěn dle standardu, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká pružná prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
pohlavní orgány - obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, příliš nedůvěřivý. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
 
Povahový test:  6 – 5 – 20 – 5 – 7 – 12 – 9 – 10 – 10 = 84b. Pozn. nervózní 
 
 
 
fena Chevalric´s GLOSSY GAYLE – nar. 10.05.2016, CMKU/BOL/8784/-16/16  
HD A, ED 0/0, ED 0/1 
JCh. HU, CZ, Ch. CZ, GrCh. ČMKU, NHAT, HWT Ts., IHT 1 
O: Ch.Alf v.d.Burgkamp 
M: Chevalric’s Charming Lady 
Chov. M.M.C. Segers 
Maj.: Michal Volejník 
 
Chovná fena, 57/56 cm - hlava typická dle standardu, kratší čenichová partie, 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 linie 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 
strmější, ocas nasazení korektní, nesení korektní ve statice, vyšší v pohybu, délka standardní, srst správné 
délky, uzavřená, hrubá, zvlněná, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná dle 
standardu středně, bez bílých znaků, stínování čenich, ocas, hlava osrstěná dle standardu, ocas osrstěn dle 
standardu, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: hluboký nůžkový skus, oko 
 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 8 – 10 = 95 b.  
 
 
 

BELGICKÝ OVČÁK – TERVUEREN 
Rozhodčí: Hana Pisarčíková 

 
 
 
fena SWEET DEVIL z Kovárny – nar.23.10.2016, CMKU/BOT/8990/16 
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0, DOV prostá 12/2016 
res. CACIB  
o: s.r.Int.Ch.Grimmendans Nayko 
m: s., s.r. Int.Ch.Divine Venus z Kovárny 
chov. Pisarčíková Hana 
maj. Skrejvalová Marta 
 
Chovná fena, 57/57 cm - hlava typická dle standardu, lehce kratší čenichová partie, čelo klenutější, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, tmavé, chrup úplný, nůžkový, 1 x I2 v předkusu, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
předhrudí dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lehce vytáčená tlapka, úhlení korektní, postoj 
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazení korektní, nesení korektní, kratší o 2 cm, srst 
dlouhá, bohatá, 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, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu 
Mimořádné přednosti: barva 
 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 9 – 10 = 97 b. 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=%20GLOSSY%20GAYLE%20&gAct=detail&ID=51263
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=SWEET%20DEVIL%20z%20Kov%C3%A1rny%20&gAct=detail&ID=52810

