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AUSTRALSKÝ OVČÁKAUSTRALSKÝ OVČÁK

pes A MIDNIGHT RIDER Verline – nar. 20.3.2016, ZReg/AUO/3083/16

HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 7.8.2018), DOV prostý (MVDr. Trnková, 4.3.2019, MVDr. Raušer 
Ph.D., 9.5.2016), OCD nepostižen (MVDr. Čáp, 7.8.2018), DNA: odebráno na akci

výborný 1

NHAT, HWT-TS, LA1, F2, HtM2, MD1, DwD1

o: Let's Talk About Dark Knight, HD A

m: Cikorka Valkar, HD A

chov. Mgr. Alice Jirásková

maj. Eliška Beránková, Štětínská 360/23, 181 00 Praha 8, tel. 735993610, e-mail: 
berankova.elinka@seznam.cz

CHOVNÝ PES,  výška 54 cm,  hlava typická,  méně výrazný stop,  ucho poměrně vysoko
nasazené,  korektně nesené,  správného  tvaru a  střední  velikosti,  oko mandlové,  správně
uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký,
prostorný, hřbet pevný, silný, v pohybu lehce klenutá bedra, záď lehce spáditá, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin široký, lopatky správné délky,  končetina rovná, silná,
úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas nekupírovaný, bez zálomku, srst střední
textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní
houba  plně  pigmentované,  pohybová  mechanika  měkká,  sbíhavá,  při  pohledu  zepředu
široká, v pohybu volné lokty, při pohledu zezadu lehce vázaná, kratší krok vepředu i vzadu,
pohlavní  výraz  vyjádřen  správně,  obě  varlata  v  šourku,  plně  vyvinutá,  kondice  výstavní,
celkový vzhled: střední velikosti a kostry, povaha vyrovnaná, živá, pozorná.  Bez reakce na
střelbu.

Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů/A.

pes AGE OF TILIKUM Verline – nar. 20.3.2016, ZReg/AUO/3084/16

HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp,11.2.2019), DOV prostý (MVDr. Beránek, 28.2.2019, MVDr. 
Raušer Ph.D., 9.5.2016), DNA: odebráno na akci

NHAT, HWT-TS, IHT1-TS

o: Let's Talk About Dark Knight, HD A

m: Cikorka Valkar, HD 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=a%20midnigh&gAct=detail&ID=49940
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=A%20MIDNIGHT%20RIDER&gAct=detail&ID=49939


chov. Mgr. Alice Jirásková

maj. Kateřina Krupičková, Nad Lesním Divadlem 1113/18, 142 00 Praha 4, tel. 602572648, 
e-mail: stockova@hotmail.com

CHOVNÝ PES,  výška 59 cm,  hlava typická,  méně elegantní,  těžší,  méně výrazný stop,
méně vyplněné líce, 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  a  vodorovný,  v pohybu
převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní,
lopatky správně uložené,  správné délky,  volnější,  končetina rovná,  silná,  úhlení  předních
končetin strmější, postoj pánevních končetin hlezna krátká, kolmá, sbíhavá, úhlení zadních
končetin  strmější,  ocas  dlouhý  –  nekupírovaný,  bez  zálomku,  srst  střední  textury,  lehce
zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba
plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, vzadu kratší krok, pohlavní výraz vyjádřen
správně,  obě  varlata  v  šourku,  plně  vyvinutá,  kondice  výstavní,  celkový  vzhled  střední
velikosti a kostry, méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.

Přednosti: textura srsti

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99 bodů.

pes BEEFEATER od Dračice – nar. 6.7.2017, CMKU/AUO/3921/17

HD A, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 7.8.2018), OCD nepostižen (MVDr. Ekr, 7.8.2018), DNA: DNA-CP 
(18-27423, Genomia, 10.10.2018)

výborný

o: Dappled Devil Kogito Easter, HD A

m: Britney Šťastný koutek, HD A

chov. Jana Kautská

maj. Gabriela Junková& Andrea Novotná, Dlouhá stezka 5, 586 01 Jihlava, tel. 774915022, 
e-mail: gabriela.junkova@gmail.com

CHOVNÝ PES PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ + PATERNITY V SOULADU S CHŘ,
výška 54 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného
tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, pravé oko modré, levé oko hnědé,
chrup  úplný,  skus  nůžkový,  krk  dle  standardu,  hrudník  hluboký,  prostorný,  hřbet  silný  a
vodorovný, v pohybu silně převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj
hrudních končetin  korektní,  obě tlapky kulaté a kratší,  strmější  nadprstí,  lopatky správně
uložené,  správné délky,  volné,  končetina  rovná,  silná,  úhlení  předních končetin  strmější,
hlezna krátká, kolmá, sevřená, úhlení zadních končetin strmější, kratší stehenní kost, ocas
dlouhý  –  nekupírovaný,  bez  zálomku,  srst  střední  délky,  měkčí,  barva  dle  standardu,
pigmentace  odpovídá  barvě  srsti,  víčka  plně  pigmentovaná,  pysky  částečně
depigmentované, nosní houba depigmentována 30% pohybová mechanika kratší, pohlavní
výraz  vyjádřen  správně,  obě  varlata  v  šourku,  plně  vyvinutá,  kondice  výstavní,  celkový
vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná.  Bez
reakce na střelbu.

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=beefe&gAct=detail&ID=56245


Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů.

pes BONIFÁC z podhradí Staré Plzně – nar. 11.6.2017, CMKU/AUO/3844/17

HD B (1/1), ED 1/1 (MVDr. Decker, 9.2.2019), DOV prostý (MVDr. Míková, 18.3.2019), DNA:
odebráno na akci

výborný 1, Vítěz třídy

ZZO

o: Bishakha Dear Sooner Fallcat, HD A

m: Penny Lanne Great Lady, HD A

chov. Markéta Horská

maj. Aneta Dvořáková, Přední Zborovice 23, 387 01 Volyně, tel. 728416095, e-mail: 
a.Dvorka@seznam.cz

CHOVNÝ PES, výška 56,5 cm,  hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé,
chrup  úplný,  skus  nůžkový,  krk  dle  standardu,  hrudník  hluboký,  prostorný,  hřbet  pevný,
rovný,  silný  a  vodorovný,  v pohybu  lehce  převaluje  hřbet,  záď lehce  spáditá,  břicho  dle
standardu,  postoj  hrudních  končetin  korektní,  lopatky  správně  uložené,  správné  délky,
volnější, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin
korektní,  hlezna  krátká,  kolmá,  rovnoběžná,  úhlení  zadních  končetin  korektní,  ocas
kupírovaný,  srst  střední  textury a délky,  lehce zvlněná,  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. Slabá reakce na střelbu.

Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů.

pes EVERY REASON Diandra – nar. 6.2.2016, CMKU/AUO/3000/16

HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 27.3.2018), HD OFA Exc. (AS-36363E25M-VPI), DOV prostý 
(MVDr. Beránek, 25.10.2018, 24.3.2016), OCD nepostižen, PL 0/0 (MVDr. Čáp, 27.3.2018), 
DNA MDR1 M/M (VPCL, USA, 3.6.2016), DNA: odebráno na akci

výborný 2, Res.CAC

o: Calais Carolina Cadence, HD OFA Good

m: Claim To Fame Diandra, HD A

chov. Martina Hodková

maj. Martina Hodková & Kateřina Bémová, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737909606, 
e-mail: diandra@volny.cz

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=every%20reas&gAct=detail&ID=49495
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=BONIF%C3%81C%20&gAct=detail&ID=55303


CHOVNÝ PES, výška 55,5 cm,  hlava typická,  stop méně výrazný,  delší,  ucho poměrně
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru, delší, oko mandlové, správně uloženo,
obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný,
hřbet  pevný,  rovný,  silný  a  vodorovný,  záď  lehce  spáditá,  břicho  dle  standardu,  postoj
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná,
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná,  sevřená, úhlení zadních končetin korektní,  ocas dlouhý – nekupírovaný, bez
zálomku,  srst  střední  textury a délky,  barva dle  standardu,  na hlavě malé  dilute  skvrny,
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.

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů/A.

pes Stormridge's LAST CALL – nar. 30.6.2017, CMKU/AUO/4331/-18/17 (AKC 
DN51517502)

HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 3.1.2019), DOV prostý (MVDr. Beránek, 18.10.2018), OCD 
nepostižen, (MVDr. Vomáčka, 3.1.2019), DNA: MDR1 M/N, HSF4 N/N, CEA/CH N/N, 
prcdPRA N/N, DM N/N, CD N/N, CMR1 N/N, Cobalamin Malabsorption N/N (Paw Print 
Genetics, USA 4.2.2019), DNA: odebráno na akci

JCh.SR, CAJC, BOJ, CAC, CACIB

o: Harmony Hill's Status Quo, HD OFA Good

m: Stormridge's Central Park, HD OFA Exc.

chov. Kelly Sweeney, Aaron Dalke, USA

maj. Lucie Abrahamová & Kelly Sweeney, USA, Žandov 92, 403 39 Chlumec, tel. 
605862247, e-mail: l.abrahamova@centrum.cz

CHOVNÝ PES, výška 54 cm, hlava typická, výraznější nadočnicové oblouky, ucho poměrně
vysoko  nasazené,  korektně  nesené,  správného  tvaru  a  střední  velikosti,  oko  mandlové,
správně uloženo,  obě oči  hnědé,  chrup úplný,  skus nůžkový,  krk  dle  standardu,  hrudník
hluboký,  prostorný,  hřbet  pevný,  rovný,  silný  a vodorovný,  záď lehce spáditá,  břicho dle
standardu,  postoj  hrudních  končetin  korektní,  lopatky  správně  uložené,  správné  délky,
končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní,
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas NBT - 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  méně,  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.

Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 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=LAST%20CALL&gAct=detail&ID=56141


fena CLOTYLDA COCO-PALM Briarga Crew – nar. 20.9.2017, CMKU/AUO/4022/17

HD B, ED 0/0 (MVDr. Ekr, 20.11.2018), DOV prostá (MVDr. Trnková, 14.3.2019), DNA: 
odebráno na akci

CAJC

o: Bishakha Raging Bull Fallcat, HD A

m: Faatin Xmas Miracle Fallcat, HD A

chov. Markéta Hojková

maj. Ing. Hana Toulová, Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, tel. 734453900, e-mail: 
Toulovic@seznam.cz

CHOVNÁ FENA, výška 52 cm,  hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé,
chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný a
vodorovný,  v pohybu  převaluje  hřbet,  záď  lehce  spáditá,  břicho  dle  standardu,  postoj
hrudních  končetin:  obě  tlapky  lehce  vytáčené,  lopatky  správně  uložené,  správné  délky,
volné, končetina silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní,
strmější nadprstí, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas
NBT -  kupírovaný,  srst  střední  délky,  měkčí,  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 příliš výživná,
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.

fena D'STARK Kings Paws Nijani – nar. 13.5.2017, CMKU/AUO/4139/-17/17 (SPKP 418)

HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil, 29.11.2018), DOV prostá (MVDr. Staňa, 20.2.2019), DNA: 
MDR1 N/N, HSF4 N/N, CEA/CH N/N, prcdPRA N/N, DM N/N, NCL8 N/N, MH N/N (Laboklin, 
D 25.2.2019), DNA: DNA-CP (1902-W-09498, Laboklin, D, 25.2.2019)

výborný 1, Vítěz třídy mladých

o: Elixir Cofi Capito, HD A

m: Blueberry Garzo Lobo, HD A

chov. Nikola Lupťáková, SR

maj. Michaela Budinská, Podvihovská 287/30A, 747 70 Opava 9, tel. 776711554, e-mail: 
budika@seznam.cz

CHOVNÁ FENA, výška 54 cm, hlava typická, špičatější čenich, méně vyplněné líce, ucho
poměrně  vysoko  nasazené,  korektně  nesené,  správného  tvaru  a  střední  velikosti,  oko
mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu,
hrudník  hluboký,  prostorný,  hřbet  silný  a  vodorovný,  v pohybu  lehce  převaluje  hřbet,
nevýrazný  kohoutek,  záď  lehce  spáditá,  břicho  dle  standardu,  postoj  hrudních  končetin

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=stark&gAct=detail&ID=56167
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=CLOTYLDA%20&gAct=detail&ID=56324


volnější lokty, obě tlapky kulaté, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná,
silná,  úhlení  předních  končetin  korektní,  postoj  pánevních  končetin  obě  tlapky  lehce
vytáčené, hlezna krátká, kolmá, sevřená, úhlení zadních končetin strmější, ocas dlouhý –
nekupírovaný,  bez  zálomku,  srst  střední  délky,  otevřená,  zvlněná,  barva  dle  standardu,
nejednotná světlá barva, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentované,
nosní  houba depigmentovaná méně než 25%, pohybová mechanika měkká, vzadu kratší
krok, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 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.

fena EVERY TIME Diandra – nar. 6.2.2016, CMKU/AUO/3004/16

HD B, ED 0/0 (MVDr.Čáp, 26.3.2018), HD OFA Good (AS-36364G25F-VPI), DOV prostá 
(MVDr. Beránek, 14.3.2019, 24.3.2016), OCD nepostižena, PL 0/0 (MVDr.Čáp, 26.3.2018), 
MDR1 Normal/Normal (VPCL, USA, 3.6.2016), DNA: odebráno na akci

výborná

o: Calais Carolina Cadence, HD OFA Good

m: Claim To Fame Diandra, HD A

chov. Martina Hodková

maj. Martina Hodková & Berenika Horáková, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737909606,
e-mail: diandra@volny.cz

CHOVNÁ FENA, výška 53 cm,  hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené,  správného  tvaru,  delší,  oko  mandlové,  správně  uloženo,  obě  oči  hnědé,  chrup
nadpočetný  (P1 LD),  skus nůžkový,  krk  dle  standardu,  hrudník hluboký,  prostorný,  hřbet
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních
končetin obě tlapky silně vytáčené, lopatky správně uložené, správné délky, končetina silná,
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná,  úhlení  zadních  končetin  strmější,  kratší  stehenní  kost,  ocas  dlouhý  –
nekupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace
odpovídá  barvě  srsti,  víčka,  nosní  houba  plně  pigmentované,  pysky  částečně
depigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, v pohybu
volné lokty, tlapka za pohybu vytáčená, kratší krok, 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 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů.

fena EVERY TURN Diandra – nar. 6.2.2016, CMKU/AUO/3005/16

HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 3.4.2018), HD OFA Exc. (AS-36369E25F-VPI), DOV prostá 
(MVDr. Beránek, 8.3.2019, 22.2.2018, 24.3.2016), OCD nepostižena, PL 0/0 (MVDr. Čáp, 
3.4.2018), MDR1 Normal/Normal (VPCL, USA, 3.6.2016), DNA: odebráno na akci

výborná 2

o: Calais Carolina Cadence, HD OFA Good

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=every%20t&gAct=detail&ID=49500
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=every%20t&gAct=detail&ID=49499


m: Claim To Fame Diandra, HD A

chov. Martina Hodková

maj. Martina Hodková & Barbora Půlpánová, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737909606,
e-mail: diandra@volny.cz

CHOVNÁ FENA, výška 50 cm,  hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru, delší, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé s modrou
skvrnou, 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  obě  tlapky  lehce  vytáčené,  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, malé dilute skvrny na těle,
pigmentace  odpovídá  barvě  srsti,  víčka  plně  pigmentovaná,  pysky  částečně
depigmentované,  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. Bez reakce na střelbu.

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů.

fena GREAT ARROW Ivelbero's Darling – nar. 4.4.2016, CMKU/AUO/3135/16

HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 6.4.2018), DOV prostá (MVDr. Beránek, 8.11.2018), PL 0/0 
(MVDr. Čáp 6.4.2018), DNA: MDR1 M/N, HSF4 N/N, CEA N/N, prcdPRA N/N (Genomia, 
10.12.2018), DNA: DNA-CP (120476, Genomia, 11.12.2018)

o: Let's Talk About Flying Dash, HD A

m: Cougar Ivelbero's Darling, HD A

chov. Iva Karafiátová

maj. Soňa Formánková, Příčná 60, 250 82 Horoušánky, tel. 725177945, e-mail: 
sonca.blue@seznam.cz

CHOVNÁ FENA, výška 50,5 cm,  hlava typická, užší, méně výrazný stop, ucho poměrně
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru, delší, oko mandlové, správně uloženo,
obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný,
hřbet  rovný,  silný a vodorovný,  záď lehce spáditá,  břicho dle standardu,  postoj  hrudních
končetin korektní, vbočené lokty, 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 délky, měkčí, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti,
víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá,
sbíhavá,  užší  vzadu,  různá  délka  kroku  vepředu  a  vzadu,  ne  úplně  typický  pohyb  pro
plemeno  (ale  BOC),  pohlavní  výraz  vyjádřen  správně,  kondice  pracovní,  celkový  vzhled
střední velikosti a kostry, méně kompaktní, povaha živá, pozorná, nervózní. Slabá reakce na
střelbu.

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=GREAT%20ARROW&gAct=detail&ID=51738


Povahový test: 9 – 9 – 18 – 5 – 10 – 11 – 10 – 10 – 10 = 92 bodů/A.

fena NEVIS Cofi Capito – nar. 10.4.2017, CMKU/AUO/3718/17

HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 7.3.2019), DOV prostá (MVDr. Lenská, 7.3.2019, MVDr. 
Beránek, 22.5.2017), OCD nepostižena, SA 0 (MVDr.Vomáčka, 7.3.2019), PL 0/0 (MVDr. 
Štolcová, 7.3.2019)

DNA: odebráno na akci

výborná 2

o: Curacao Cofi Capito, HD A

m: Cofee Amazonka, HD A

chov. Ing. Jana Prokešová

maj. Soňa Čechová, Kůští 5, 330 33 Město Touškov, tel. 603871678, e-mail: 
cechova.sona@tiscali.cz

CHOVNÁ FENA, výška 47 cm,  hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé,
chrup  úplný,  skus  nůžkový,  krk  dle  standardu,  hrudník  hluboký,  prostorný,  hřbet  pevný,
rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní,  lopatky správně uložené,  správné délky,  končetina rovná,  silná,  úhlení  předních
končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, lehce sevřená,
úhlení  zadních končetin  korektní,  ocas dlouhý – nekupírovaný,  bez zálomku, srst  střední
textury a délky, v línání, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky
plně  pigmentované,  nosní  houba depigmentována  méně než 25%, pohybová  mechanika
měkká,  volná,  plynulá,  vyvážená,  sbíhavá,  pohlavní  výraz  vyjádřen  správně,  kondice
výstavní, celkový vzhled střední kostry, menší velikosti, delšího rámce, povaha vyrovnaná,
živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 3 = 93 bodů.

fena THE MILLION REASONS Carcassonne Tolugo – nar. 11.3.2017, 
CMKU/AUO/3670/17

HD A, ED 0/0 (MVDr. Duchek, 25.5.2018), DOV prostá (MVDr. Zavadilová, 28.1.2019, MVDr.
Staňa, 2.5.2017), DNA: odebráno na akci

o: Curacao Cofi Capito, HD A

m: Glimmer Of Hope Carcassonne Tolugo, HD A

chov. Lucie Gogolová

maj. Ing. Běla Bonušová, Na Loužku 2081/3, 150 00 Praha 5, tel. 777148444, e-mail: 
bela.bonusova@gmail.com

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=THE%20MILLION&gAct=detail&ID=55168
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=nevis&gAct=detail&ID=54206


CHOVNÁ FENA, výška 50,5 cm, hlava typická, čelo ustupující a klenutější, 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,  strmější  nadprstí,  lopatky správně uložené,
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin strmější, postoj pánevních
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas
kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě
srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, lehce kříží
zadní tlapky, různá délka kroku vepředu a vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice
výstavní,  celkový  vzhled  vyvážený,  střední  velikosti  a  kostry,  správného  rámce,  povaha
vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.

Přednosti: předhrudí

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů.

fena U ARE THE Carcassonne Tolugo – nar. 12.3.2017, CMKU/AUO/3674/17

HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil, 2.10.2018), DOV prostá (MVDr. Beránek, 6.12.2018), DNA-CP 
(117268, Genomia, 10.10.2018)

velmi dobrá

o: Just What I Needed Carcassonne Tolugo, HD A

m: Silver Dream Aussie's Oh My Baby, HD A

chov. Lucie Gogolová

maj. Jana Koubková, Kratká 386, 289 12 Třebestovice, tel. 605078547, e-mail: 
jcapkova@yahoo.com

CHOVNÁ FENA PO DOLOŽENÍ PATERNITY V SOULADU S CHŘ, výška 49 cm,  hlava
typická, neparalelní linie, výraznější stop, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené,
správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup
úplný,  skus  těsný  nůžkový,  krk  dle  standardu,  hrudník  hluboký,  prostorný,  hřbet  silný  a
vodorovný,  v pohybu  převaluje  hřbet,  záď  lehce  spáditá,  břicho  dle  standardu,  postoj
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná,
úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá,
rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas NBT - nekupírovaný, srst střední textury
a délky, zvlněná, barva dle standardu, plíživé pálení, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka,
pysky  i  nosní  houba  plně  pigmentované,  pohybová  mechanika  měkká,  volná,  plynulá,
vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled
vyvážený,  střední  velikosti  a kostry,  správného rámce, povaha vyrovnaná,  živá,  pozorná.
Výrazná reakce na střelbu.

Přednosti: výrazné předhrudí

Doplňující poznámky: Výrazná nadváha

Povahový test: 10 – 10 – 5 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 84 bodů.

(23.3.2019 Ratenice, rozh. Alexandra Grygarová)(23.3.2019 Ratenice, rozh. Alexandra Grygarová)

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=u%20are&gAct=detail&ID=55172


fena UNREAL PROMISE Carcassonne Tolugo – nar. 12.3.2017, CMKU/AUO/3678/17

HD A, ED 0/0 (MVDr. Bonk, 23.7.2018), DOV prostá (MVDr. Hron, 15.6.2018, MVDr. Staňa, 
2.5.2017), OCD nepostižena, SA 0 (MVDr. Bonk, 23.7.2018)

DNA: odebráno na akci

Res.CAC

NHAT

o: Just What I Needed Carcassonne Tolugo, HD A

m: Silver Dream Aussie's Oh My Baby, HD A

chov. Lucie Gogolová

maj. Petra Švejdová, Orlická 19, 295 01 Mnichovo Hradiště, tel. 737160797, e-mail: 
svejdovapetra19@gmail.com

CHOVNÁ FENA, výška 50 cm,  hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně
nesené, správného tvaru, delší, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup
úplný,  skus nůžkový,  krk  dle  standardu,  hrudník hluboký,  prostorný,  hřbet  rovný,  silný  a
vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, obě
tlapky  otevřené,  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,  malé dilute skvrny na těle,  pigmentace
odpovídá  barvě  srsti,  víčka,  nosní  houba  plně  pigmentované,  pysky  částečně
depigmentované, 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. Výrazná reakce na střelbu.

Povahový test: 9 – 10 – 0 – 3 – 6 – 11 – 7 – 10 – 10 = 66 bodů.

pes BUNNS JUNIOR Niké Dogs station – nar. 22.10.2016, CMKU/AUO/3448/16/18

HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, 5.4.2018), DOV prostý (MVDr. Beránek, 22.3.2018), DNA: 
HSF4 N/N, prcdPRA N/N (Genomia, 11.4.2018), DNA: DNA-CP 18-09512

Ch. CZ, KlJCh. KCHMPP

HWT-TS

o: Bishakha Dear Sooner Fallcat, HD A

m: Airin Cream Caramel, HD A

chov. Nikol Kodrlová

maj. Václav Jílek, Hořehledy 102, 335 61 Spálené Poříčí, tel. 728201117, e-mail: 
venajilek@seznam.cz

Povahový test: 10 – 3 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 92 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=BUNNS%20&gAct=detail&ID=53042
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=UNREAL&gAct=detail&ID=55175


fena ARCALIME Sailon Narmo – nar. 3.8.2016, CMKU/AUO/3339/16

HD A, ED 0/0 (MVDr. Vomáčka, 13.8.2018), DOV prostá (MVDr. Beránek, 17.12.2018), 
DNA: MDR1 N/N, HSF4 M/N (Genomia, 29.9.2016), DNA: DNA-VP 084160

o: Elixir Cofi Capito, HD A

m: Cayuga Black Doll Fallcat, HD A

chov. Bc. Petra Bomerová

maj. Bc. Petra Bomerová, Dukelská 435, 538 51 Chrast, tel. 608924637, e-mail: 
petrabomerova@gmail.com

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů.

fena CAYUGA BLACK DOLL Fallcat – nar. 5.10.2013, CMKU/AUO/1807/13/15

HD A, ED 0/0 (MVDr. Decker, 21.9.2015), DOV prostá (MVDr. Beránek, 18.12.2017, 
16.9.2016, 7.9.2015), DNA: DNA-CP 074316

o: Fabulous Fiston des Dolmens D'An Arvor, HD ?

m: Prosto Chudo U AareMy Acro, HD ?

chov. Martin Švec

maj. Bc. Petra Bomerová& Martin Švec & Lukáš Bomer, Dukelská 435, 538 51 Chrast, tel. 
608924637, e-mail: petrabomerova@gmail.com

Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 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=CAYUGA%20BLACK&gAct=detail&ID=40843
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=arcalime&gAct=detail&ID=52760


BELGICKÝ OVČÁK - MALINOISBELGICKÝ OVČÁK - MALINOIS

Fena ABBEY Crazy Duck

Chovná fena, hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti,  oko sytě pigmentované, chrup úplný, 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 mírně rozbíhavý, úhlení  korektní, ocas nasazen i nesen korektně 
standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve světlejší mahagon, charbonáž zvýrazněná více 
po celém těle, na nohách, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, černé čelo, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká a pružná, častý mimochod, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá přátelská, klidná

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. aport: kokos, ytong,plast

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

Fena ANSSI Life Begins

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu) 60/64cm, hlava typická dle standardu s mírně 
ustupujícím čelem, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a pronesená, bedra rovná, 
korektní, záď přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin velmi široký, lokty silně 
vybočené, vtáčená tlapka, úhlení strmé, postoj pánevních končetin korektní, kratší stehenní kost, 
ocas nasazen i nesen korektně, za pohybu vysoko nad úrovní hřbetu, standardní délky, srst správné 
délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu 
středně, velmi malý bílý znak na hrudi, maska základní, pohybová mechanika vázaná vpředu, krátká, 
pádluje vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled 
méně kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/8 – 13 – 10 – 10 – 10 = 96b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Hana Pisarčíková



Pes ARGUS od Komáří vížky

Nechovný pes kvůli agresivitě.

23.3. 2019, Ratenice

Fena ARIEN od Komáří vížky

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu)  58/60cm hlava typická dle standardu, 
vyplněné líce, volné pysky, výrazné nadočnicové oblouky, ucho šířeji nasazeno i neseno, velké, oko 
lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin široký, volné lokty, úhlení korektní, pánevní končetiny – mírně sevřené 
hlezno, úhlení korektní, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudý, charbonáž 
zvýrazněná více na hrudi, malý bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, mírně kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská, klidná

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b.

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

Pes ARTEMIUS Funney de Krejkun

Chovný pes, 65/68cm, hlava mírně těžší s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, 
hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, sbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen 
korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika pružná, prostorná, typ standardní, těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, pbě 
varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní – pracovní, celkový vzhled elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová



Fena ATINA z     Hückelovy vily

Chovná fena  (po ověření DNA profilu/ověření původu) 58/61cm, hlava typické dle standardu, 
mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, špičaté, širší u základny, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, 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 i nesen korektně, 
standardní délky, srst správné délky uzavřená, mahagon, malý bílý znak na hrudi, maska 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, klidná

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97b./A/1P,1P  aport: kokos, plast

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

Fena AULIKKI Life Begins

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu) 57/63cm, hlava typická dle standardu, náznak 
římského nosu, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, zaškrcená 
za kohoutkem, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, široký 
postoj hrudních končetin, chod sbíhavý, volné lokty, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, 
standardní délky, srst uzavřená, v línání, fauve sytý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu 
středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, výstavní, celkový vzhled elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 9 – 10 – 19 – 5/9 – 12 – 9 – 10 – 10 = 93b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová



Fena AZIRA Funney de Krejkun

Chovná fena  55/58cm, hlava typická dle standardu, mírně vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle 
standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, sbíhavý chod, úhlení korektní, postoj pánevních 
končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné 
délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón rudý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý 
znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, pracovní, celkový vzhled elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná

Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/9 – 13 – 10 – 10 – 10 = 95b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

B & EDDIE  Na-La Dvor

Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu) 65,5/69cm, hlavě těžká s kratší čenichovou 
partií, výrazný stop, volné pysky, celkově velká hlava k tělu, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné
velikosti, špičatější, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, širší, předhrudí dle standardu, hřbetní línie 
pevná, zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, širší postoj hrudních končetin, úhlení strmější, postoj pánevních končetin 
korektní, kratší stehenní kosti, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón rudý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska 
přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu kratší, typ těžší, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled
méně kompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, mimořádné 
přednosti: barva

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Hana Pisarčíková



Pes BALKAN Sammar Bohemia

Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu) 63/63cm, hlava typická dle standardu, ucho 
vysoko nasazené i nesené správného tvaru a poměrné velikosti, oko mandlové dle standardu, 
správně uloženo, sytě pigmentované – tmavé, chrup nadpočetný, zdvojená P1, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, 
klenutější za pohybu, bedra mírně klenutá za pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, kratší o 2cm, 
srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudý – oranž, charbonáž zvýrazněná dle 
standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně 
vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní – elegantní, povaha temperamentní, hravá

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 96b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

Pes BARACLAY Maliforever

Diskvalifikován kvůli agresivitě.

23.3. 2019, Ratenice

Fena BE MY PERFECT Barathea

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu) 60/64cm, hlava klínovitá s mezioční rýhou na 
čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, 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, korektní, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, za pohybu sbíhavý, 
volné lokty, 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, více na nohách a hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 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. aport: kokos, ytong,plast

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová



Fena BECCA Nell’s D.A.

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu) 60/63cm

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5/4 – 13 – 10 – 8 – 8 = 84/O/1N,1N 

23.3. 2019, Ratenice

Fena BERETTA Natro Bohemia

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu) 59/67cm, hlava typická dle standardu, ucho 
šířeji nasazené, správného tvaru a poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, bedra delší, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, mírně delší prsty, postoj 
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst 
správné délky uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle a na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vysoký 
akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b.

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

Fena CALAMITY Podman

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu) 55/61cm, hlava širší s výraznými 
nadočnicovými oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, 
lehce šikmo uložené, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, široký, 
předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, záď lehce přestavěná, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin sbíhavý, lokty volné, vybočené, úhlení korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 2cm, srst správné délky uzavřená, 
v línání, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, střední bílý 
znak na hrudi a krku, maska přerušená, 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

Slabá reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 15 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A/O/1P/1P aport: kokos, ytong

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová



Pes DARTH VADER Rebell Represent

Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu a po dovršení věku tj. 13. 6. 2019) 66/70cm, 
hlava typická dle standardu, čelo mírně ustupující, ucho široko nasazené, velké a dlouhé, oko lehce 
mandlové dle standardu, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná zaškrcená za kohoutkem, bedra 
dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
úhlení strmější, postoj pánevních končetin mírně rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen a nesen 
korektně, delší o 2cm, srst správné délky uzavřená, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém 
těle, střední bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
vysoký akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně 
vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská

 Bez reakce na střelbu

Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

Pes DEUCE Severní Procyon

Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu, po dovršení věku tj. 12. 9. 2019 a po 
absolvování RTG DKK a DLK pokud bude výsledek do 2/2) 67/69cm, hlava typická dle standardu, 
kratší čenichová partie, náznak vrásnění na čele, volné pysky, horší modelace pod očima, ucho vysoko
nasazené i nesené, delší, širší u základny, kolmá vnitřní strana, oko lehce mandlové dle standardu, 
světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, předhrudí dle 
standardu, hřbetní línie pevná, klenutější za pohybu, bedra mírně klenutá za pohybu, záď silně 
spáditá, krátká, břicho dle standardu, úhlení hrudních končetin strmé, vytáčená tlapka, úhlení 
pánevních končetin strmé, postoj rozbíhavý, ocas nasazen korektně, výše nesen, standardní délky, 
srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná více na hrudi, 
maska průměrná, méně sytá pigmentace na pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, 
typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinuta, kondice výstavní
– pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Hana Pisarčíková



Pes FABIO Kribar

Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu a po absolvování RTG DKK a DLK pokud bude 
výsledek do 2/2) 65/69cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, ucho šířeji nasazené i nesené, 
delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup neúplný, chybí špičák 
(operace), skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie 
zaškrcená za kohoutkem, bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, sbíhavý, tlapka otevřená, vytáčená, úhlení 
korektní, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 2cm, srst v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon,
charbonáž zvýrazněná více na nohou a hrudi, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně,
obě varlata v šourku plně vyvinuta, kondice kostnatá, 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. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

Fena FAST AND FURIOUS Kribar

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu) 60,5/62cm, typická hlava dle standardu, 
vyplněné líce, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, oko lehce 
mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, za kohoutkem zaškrcená, 
bedra rovnám korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin korektní, delší prsty, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, 
ocas nasazen a nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, v línání, fauve výrazný 
teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná více na hrudi i po těle, maska přerušená, 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

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová



JANYR JADE z     Henrisaru

Nezměřen – posouzení odloženo - 23.3. 2019, Ratenice

Fena M’ASKA de la Noire Alliance

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu a po přeregistraci) 59/66cm, hlava typická dle 
standardu s lehce kratší čenichovou partií, ucho vysoko nasazené i nesené správného tvaru a 
poměrné velikosti, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, 
zlomené I2 + P3, 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 korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 2cm, srst správné délky uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska základní, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, mimořádné přednosti barva, povaha

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Hana Pisarčíková

Fena NOBLESA GEMMA Kwanah

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b. 

23.3. 2019, Ratenice

Pes NOSFERATU du Calvaire aux Acacias

Chovný pes (po ověření DNA profilu/ověření původu) 62/70cm, hlava lehce širší a kratší s lehce kratší 
čenichovou partií, volné pysky, ucho vysoko nasazeno i neseno, správného tvaru a poměrné velikosti,
oko lehce mandlové dle standardu, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línei pevná a rovná, delší, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, 
úhlení korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, 
standardní délky, srst správné délky uzavřená, lehce zvlněná na zádi, fauve výrazný teplý tón oranž, 
charbonáž zvýrazněná méně, velmi malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě 
varlata v šourku plně vyvinuta, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská 

 Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 10 = 97b. 



23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Hana Pisarčíková

UALTAR de Alphaville Bohemia

Chovný pes 62/68cm, hlava typická dle standardu, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník široký, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho
dle standardu, postoj hrudních končetin široký, postoj pánevních končetin mírně rozbíhavý, úhlení 
korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný
teplý tón, rudý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, hruď červená, maska přerušená, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá přátelská

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

YORI de Alphaville Bohemia

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu a po dovršení věku tj. 5.6. 2019) 59/67cm, 
hlava širší s širší mozkovnou, kratší čenichovou partií, příliš vyplněné líce, ucho šířeji nasazeno i 
neseno, poměrné velikosti širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, světlé, chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie 
pevná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu za pohybu přestavěná, 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, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska úplná, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika – kulhá na LP, vázanější, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Hana Pisarčíková



YOSHI de Alphaville Bohemia

Chovný pes ( po dovršení věku tj. 5.6.2019) 67/70cm, hlava těžká, volné koutky, mezioční rýha na 
čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí
dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, za pohybu zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý, 
tlapka za pohybu vytáčená, úhlení korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, otevřené tlapky, 
úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, 
mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika kratší, těžká, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku 
plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b. 

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Ing. Jana Karhanová

ZURI de Alphaville Bohemia

Chovná fena (po ověření DNA profilu/ověření původu a po absolvování RTG DKK a DLK pokud bude 
výsledek do 2/2) 61/64cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, ucho šířeji nasazené i nesené, 
poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce madlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup 
neúplný, chybí 2xP2 nahoře, skus nůžkový, krk standardní délky, strmější, hrudník hluboký, prostorný,
méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, úhlení strmé, postoj pánevních 
končetin rozbíhavý, vytočená kolena, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, lehce tvoří 
háček, standardní délky, srst správné délky uzavřená, méně vyvinutá podsada, v línání, fauve výrazný 
teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska úplná, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vpředu kříží tlapky, krátká, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha 
temperamentní, hravá, lehce nedůvěřivá

Bez reakce na střelbu

Povahový test: 9 – 9 – 19 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 95b. aport: kokos, ytong

23.3. 2019, Ratenice, rozhodčí  Hana Pisarčíková








