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AUSTRALSKÝ OVČÁK 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 

fena ABIGALE Jurikuli – nar. 3.2.2017, CMKU/AUO/3587/17 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Vlček, 20.9.2019), DOV prostá (MVDr. Staňa, 24.3.2017, MVDr. Míková, 20.9.2019), DNA MDR1 
M/N, CEA N/N, DM N/N, lokus B/b(aus) (Genomia, 4.10.2019) 
výborná 
o: Fizz Cofi Capito, HD A 
m: Caroni Cofi Capito, HD A 
chov. Jiří Kulhavý 
maj. Josef Sýkora, Domanín 117, 379 01 Třeboň, tel. 775328778, e-mail: sykora.josef@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, výška 51 cm, hlava typická, mírně ustupující 
čelo, ucho šířeji a nesymetricky nasazené, těžší - pravé, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně 
uloženo, obě oči modré, chrup: chybí I2 vlevo nahoře (veterinární potvrzení – úraz), skus nůžkový, krk dle standardu, 
hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbet silný, v pohybu lehce převaluje hřbet a lehce klene bedra, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin: lehce vybočené lokty, obě tlapky lehce vytáčené, lopatky 
správně uložené, správné délky, končetina 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, bílé znaky na hlavě hraniční, na těle malé dilute skvrny, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, a pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentována méně než 25%, 
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, vzadu užší, v pohybu volné lokty, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, delšího rámce, méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Slabá reakce na střelbu. 
 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů. 
 

 
 
fena AZURE QUICKSTEP GIRL Daikira Aussies – nar. 17.12.2016, CMKU/AUO/3546/16 
HD A, ED 0/0, OCD nepost., SA 0 (MVDr. Čáp, 22.3.2019), DOV prostá (MVDr. Beránek, 1.2.2017), DNA: odebráno na 
akci 
o: Tenth Creek Ranch Quickstep, HD A 
m: Daikira Valkar, HD A 
chov. Martina Řepová 
maj. Martina Řepová, Bartoňova 832, 530 12 Pardubice, tel. 773551001, e-mail: Sirah7@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 50 cm, hlava typická, celkově jemnější, 
čelo ustupující, klenutější, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, obě lehčí, 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, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, nepoměr délky ramenní kosti a lopatky, končetina 
rovná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin rozbíhavý, obě tlapky vytáčené, hlezna krátká, 
úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, ocas 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, vyvážená, vzadu sbíhavá, vepředu méně sbíhavá pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice 
pracovní, celkový vzhled: jemná kostra, lehčí – méně elegantní, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. 
Bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 5 – 9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 95 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=ABIGALE%20Jurikuli&gAct=detail&ID=53775
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=AZURE%20QUICKSTEP%20GIRL%20Daikira%20Aussies&gAct=detail&ID=53106


fena CIRA z Radlické čtvrti – nar. 10.5.2017, CMKU/AUO/3853/17 
DOV prostá (MVDr. Beránek, 13.7.2017), DNA: odebráno na akci 
výborná 1 
o: Dalmore Cofi Capito, HD A 
m: Furie Srdcové eso, HD B (1/1) 
chov. Jakub Bartoš 
maj. Lucie Kaňková, Bratčice 46, 286 01 Čáslav, tel. 605952899, e-mail: lucie.kankova1@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK, OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, výška 50,5 
cm, hlava typická, zužující se čenichová partie, ustupující čelo, 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 silný, stoupající hřbetní linie, v pohybu převaluje hřbet, záď lehce 
spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin široký, obě tlapky vytáčené, 
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas kupírovaný, srst měkčí, lehce zvlněná na 
zádi, barva dle standardu, nestejnoměrná červená, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně 
pigmentované, pohybová mechanika měkká, v pohybu volné lokty, různá délka kroku – vzadu kratší, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce, těžkopádnější, 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 8 – 13 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů. 

 

 
 
fena DREAMING SPIRIT Green May-T – nar. 11.10.2017, CMKU/AUO/4097/17 
DOV prostá (MVDr. Míková, 23.11.2017), DNA: odebráno na akci 
o: Be My Champion Allegro Assai, HD A 
m: Amelie Colors of the Wind, HD A 
chov. Ing. Hana Kratochvílová 
maj. Jitka Kolenová, Předenice 63, 332 09 Štěnovice, tel. 724009939, e-mail: jkolenka@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK, OČÍ A DNA PROFILU V SOULADU S CHŘ, výška 49 cm, 
hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, obě uši těžší, 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, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin 
korektní, obě tlapky lehce vytáčené, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních 
končetin korektní, postoj pánevních končetin užší, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin 
strmější, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez zálomku, srst měkčí, barva dle standardu, nestejnoměrná červená, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, 
sbíhavá, kratší krok vzadu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední 
velikosti a kostry, správného rámce, méně elegantní, povaha vyrovnaná, flegmatická. Slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů. 

 

 
 
fena ESHKA Valkar – nar. 10.9.2016, CMKU/AUO/3344/16 
HD A, ED 0/0 (MVDr. Čáp, 12.11.2018), DOV prostá (MVDr. Gbelec, 12.11.2018, 31.10.2016), DNA: odebráno na akci 
o: Justus In A Flash, HD A 
m: Cashka Valkar, HD A 
chov. MVDr. Miroslava Valterová 
maj. Ing. Andrea Kolmanová, Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí, tel. 723598853, e-mail: 
kolmanova.andrea@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 47 cm, hlava typická, zužující se čenichová partie, ustupující a klenutější čelo, ucho poměrně 
vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, menší, hlouběji uloženo, obě 
oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a 
vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, vybočené lokty, lopatky správně 
uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - nekupírovaný, bez 
zálomku, srst střední délky, měkčí, lehce zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky 

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=CIRA%20z%20Radlick%C3%A9%20%C4%8Dtvrti&gAct=detail&ID=55312
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=dreaming%20sp&gAct=detail&ID=55984
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=ESHKA%20Valkar&gAct=detail&ID=52324


i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, v pohybu volné 
lokty, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled vyvážený, jemnější kostra, lehčí, méně 
elegantní, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu. 
 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů. 
 

 

 
fena MIDNIGHT PRINCESS Labakan Slovakia – nar. 30.11.2017, CMKU/AUO/4363/-18/17 (SPKP433) 
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr. Ekr, 26.7.2019), DOV prostá (MVDr. Beránek, 9.7.2019, MVDr. Staňa, 24.1.2018), DNA 
MDR1 N/N, HSF4 čistá, CEA/CH N/N, prcdPRA N/N, DM N/N, MH N/N, NCL6 N/N (Laboklin, 5.4.2018), DNA: 
odebráno na akci 
výborná 1, Vítěz třídy 
o: Elipse of the Moon Labakan Slovakia, HD OFA Good 
m: L'Grace of Blue Grass Ranch, HD OFA Good 
chov. MVDr. Eva Zelenayová 
maj. Michaela Jungová, Rybná nad Zdobnicí 180, 51755 Rybná nad Zdobnicí, tel. 732472682, e-mail: 
misule.mazurova@seznam.cz 
CHOVNÁ FENA, výška 50,5 cm, hlava typická, mírně ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, těžší, 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: vybočené lokty, obě tlapky vtáčené, levá víc, lopatky správně uložené, správné 
délky, končetina 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, 
lehce zvlněná, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, 
pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, volné lokty v pohybu, kříží přední tlapky, 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. 
 
 
 

MALINOIS 
rozhodčí Ing.Jana Karhanová, Hana Pisarčíková (psi označení *) 

 
 

fena  ALI Sharpend  – nar. 11.06.2017, CMKU/BOM/9555/17 
RTG:          HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Arash Word of Matrix  
Matka:      Dafne Štíhlouš  
Chovatel + majitel:  Jiří Konvička  
Chovná fena 57,5/60cm, hlava mírně klínovitá s méně výrazným stopem, volné koutky, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle 
standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná – 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, fauve výrazný teplý tón, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, na krku více, dlouhý úzký 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, bez reakce na střelbu. 
 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98b.  
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gPlemeno=1&gNameT=1&gName=MIDNIGHT%20PRINCESS%20Labakan%20Slovakia&gAct=detail&ID=56995
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=ali%20sh&gAct=detail&ID=54375


Fena  ANASTÁZIE Lotty z Marpy Bohemia  - nar. 16.09.2017,   CMKU/BOM/9813/17 
RTG:          HD A, ED 0/0, LTV 0 (MVDr.Decker), HD A, ED 3/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Boy Codi-Fin 
Matka:      Charlott z Lounského chovu 
Chovatel + majitel:  Pavlína Marešová  
Chovná fena,  54/61,5cm, hlava s náznakem římského nosu, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko otevřenější, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup 
neúplný, chybí P2 vpravo nahoře a P2 vlevo nahoře, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle 
standardu, hřbetní línie pronesená, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, 
postoj hrudních končetin široký, volné lokty, tlapka vtáčená, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 2cm, srst správné délky uzavřená, fauve 
světlý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
těžší, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu 
 
Povahový test:  10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b / A (kokos, ytong, plast) 
Celkový dojem : temperamentní, přátelská 
 
 
 
* fena ANDROMEDA vom Theresa’s Herz – nar. 02.08.2018, CMKU/BOM/10577/18                
Otec:         Erigeron Bohemia Col-Bri 
Matka:      Aisha Warrior Soul 
Chovatel + majitel:  Nikola Kroužková Marková 
Chovná fena po absolvování RTG DKK DLK, DNA profil/ověření původu, 58/66cm,hlava typická dle standardu, více 
vyplněné líce, volnější koutky, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, lehce širší u základny, 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 rozbíhavý, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, 
standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná více 
po celém těle, černá hruď, malý bílý znak na krku a hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
lehká, pružná, kratší vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový 
vzhled kompaktní elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
 
Povahový test:  10 – 10 – 20 – 5/9 – 14 – 10 – 9 – 10 = 98b.  
Celkový dojem: kontaktní, milá 
 
 
 
* fena ANGEE z Chejlavy - nar. 15.06.2017,  CMKU/BOM/9565/17            
RTG:          HD A, ED 0/0, OCD neg.,SA 0, LTV 0 (MVDr.Decker) 
Otec:         Erigeron Bohemia Col-Bri 
Matka:      Ellen z Údolí Leskavy 
Chovatel:  Ing. Zdeněk Šrámek  
Majitel:     Barbora Nersová  
Chovná fena 61/65cm, hlava s kratší čenichovou partií, příliš vyplněné líce, málo modelovaná pod očima, ucho 
vysoko nasazené i nesené, dlouhé, širší u základny, oko lehce kulaté, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, 
bedra rovná, delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, černá hruď, maska průměrná, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, 
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, hravá, nervózní, v kruhu vrčí, 
bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 5 – 5 – 20 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 88b.  
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=anast&gAct=detail&ID=56189
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=andromeda&gAct=detail&ID=58809
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=angee%20z&gAct=detail&ID=54369


 
Pes  ANTONIO BANDERAS Is Always Crazy  - nar. 25.03.2015,  CMKU/BOM/7692/15             
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Hank van Brunsbeker Land 
Matka:      Parendo Vinces Amor Fati  
Chovatel:  Katarina Vargová 
Majitel:     Jana Vaitová 
 
62/68cm, posouzení odloženo, agresivita v kruhu 
 
 
Fena  ARGENTA King Regent  - Nar. 11.10.2018, CMKU/BOM/10746/18 
Otec:         J´Fox z Lounského chovu 
Matka:      Bright Berry Belrott 
Chovatel:  Ing. Lucie Kopecká 
Majitel:     Jana Vaitová  
Chovná fena po absolvování RTG DKK DLK, DNA profil/ověření původu, 62/69 cm, hlava typická dle standardu, 
volné pysky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, 
sytě pigmentované, tmavé, 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, za pohybu sbíhavý, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení 
strmější, ocas nasazen výše, nesen za pohybu výše, standardní délky, srst uzavřená, v línání, fauve světlý, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, 
povaha temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 10 – 7 – 19 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95b.  
 
Chovnost dokončena absolvováním RTG : HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) a DNA profilu+ověření původu. Chovná fena 
od 14.03.2020 
 
 
 
Pes  ARGENTO King Regent  -  Nar. 11.10.2018,  CMKU/BOM/10739/ 
Otec:         J´Fox z Lounského chovu 
Matka:      Bright Berry Belrott 
Chovatel:  Ing. Lucie Kopecká 
Majitel:     Jana Vaitová  
Chovný pes po absolvování RTG DKK DLK, DNA profil/ověření původu, 66/70,5cm, hlava klínovitá, náznak římského 
nosu, vyplněné líce, volné koutky, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, 
správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, předhrudí méně 
vyvinuté, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin mírně rozbíhavý, úhlení korektní, 
ocas výše nasazen, nesen výše, temperamentně, standardní délky, srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, 
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, pohlavní orgány – obě varlata v šourku plně 
vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na 
střelbu. 
Doplňující poznámky: krýt feny střední výšky a délky 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b./A trubka, kokos 
Poznámka celkový dojem: přátelský 
 
Chovnost dokončena absolvováním RTG : HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr) a DNA profilu+ověření původu. Chovná fena od 
09.02.2020 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=antonio%20b&gAct=detail&ID=45611
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=argenta%20k&gAct=detail&ID=61055
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=argenta%20k&gAct=detail&ID=61048


fena BECCI la Mistero de Montani  - nar. 22.09.2015, CMKU/BOM/8161/15               
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Haras van d‘Acren 
Matka:      Ines du Clos Champcheny  
Chovatel:  Klára Čejková 
Majitel:     Karel Bárta  
Chovná fena 58,5/65cm, hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené, 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, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, 
srst světle žlutý tón, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, bílý znak na hrudi a tlapkách, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika nelze posoudit vlivem úrazu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice slabší, celkový vzhled elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná, reakce na střelbu 
slabá. 
 
Povahový test: 9 – 10 – 17 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96b.  
 
 
 
fena BESSY Tomi-Bull - nar. 22.06.2018, CMKU/BOM/10553/18             
RTG:          HD A, ED 0/0 (MVDr.Vlček) 
Otec:         N’Attaquez du Sauvage Dijon  
Matka:      Elsa Foxy Queen  
Chovatel:  Václav Tomíček 
Majitel:     František Zimek 
Chovná fena 60/62cm (po dovršení věku tj. 22.12.2019), hlava typická dle standardu, volnější pysky, výrazné 
nadočnicové oblouky, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, větší, oko lehce mandlové dle standardu, správně 
uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, užší v pohybu, strmější, postoj pánevních končetin korektní, užší 
v pohybu, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, v línání, 
fauve světlý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99b.  
 
 
 
pes BELVEDER Sammar Bohemia  - nar. 17.06.2017, CMKU/BOM/9531/17 
otec: s.Int.Ch.Aiko Nieder Bohemia 
matka: s.Int.Ch. Caya Malevil Bohemia 
Chovatel + majitel: Terzievová Marie 
 
Pouze povahový test: 
Povahový test:  10 – 10 – 13 – 5/9 – 13 – 10 – 10 – 10 = 90b.  
Poznámka celková dojem: bojácný, mírně nervózní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=becci%20l&gAct=detail&ID=47860
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=bessy%20t&gAct=detail&ID=58432
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=belveder&gAct=detail&ID=54427


Fena  CELTIC Lady Barathea  - nar. 16.06.2018, CMKU/BOM/10449/18               
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Awash Lower Moravia Masai Mara  
Matka:      Mia ze Svobodného dvora 
Chovatel + majitel:  Věra Sedláková 
Chovná fena 56/60 cm, po dosažení minimálního věku tj. 17.12.2019, hlava typická dle standardu, méně výrazný 
stop, volnější koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru a poměrné 
velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, I3 ulomen vpravo nahoře, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie za pohybu zaškrcená 
za kohoutkem, bedra rovná, mírně delší, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních 
končetin sbíhavý, širší chod, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, sbíhavý chod, úhlení korektní, ocas 
nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, světlý fauve, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, 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 
 

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

fena CENTURY Barathea  - nar. 16.06.2018, CMKU/BOM/10450/18   
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Awash Lower Moravia Masai Mara  
Matka:      Mia ze Svobodného dvora 
Chovatel+majitel:  Věra Sedláková 
Chovná fena 55,5/58 cm, po dosažení minimálního věku tj. 17.12.2019, hlava typická dle standardu, volnější pysky, 
ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, správného tvaru, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, tmavé, pravé oko 3tí víčko depigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, stř. řezáky v kleštích I3 
vpravo, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie rovná, bedra dlouhá, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lokty vybočené, úhlení 
korektní, postoj pánevních končetin úzký, za pohybu sbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 
1cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, maska téměř 
úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, vyšší akcent vpředu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce 
na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
 

Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/9 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96b.  
 
 
 

Fena  CINDERELLA Strážce Palisád - Nar. 16.04.2018, CMKU/BOM/10295/18  
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg.,PL 0/0 (MVDr.Vondřička) 
Otec:         Independent Spirit’s I‘Ro  
Matka:      Nadia ze Svobodného dvora 
Chovatel:  Kateřina Komedová 
Majitel:     Michaela Šulanová  
Chovná fena 57,5/63cm, hlava typická dle standardu, ucho šířeji nasazené, velké, dlouhé, oko lehce mandlové, 
správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle 
standardu, hřbetní línie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, delší, vystouplé pánevní kosti, záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin sbíhavý v pohybu, úhlení strmější, postoj 
pánevních končetin širší, ocas nasazen a nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřené, fauve 
výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu 
 

Povahový test: 9 – 9 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97b.  
Poznámka celkový dojem: vyrovnaná, kamarádská, nebojácná, radostná 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=celtic%20l&gAct=detail&ID=58421
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=celtic%20l&gAct=detail&ID=58422
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cinderel&gAct=detail&ID=57167


Fena  CUKETA Strážce Palisád  -  Nar. 16.04.2018,  CMKU/BOM/10297/18          
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Decker) 
Otec:         Independent Spirit’s I‘Ro  
Matka:      Nadia ze Svobodného dvora 
Chovatel:  Kateřina Komedová 
Majitel:     Michaela Šulanová  
Chovná fena 57/61cm, hlava typická dle standardu, volnější pysky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko 
nasazené i nesené, velké, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
špičák ulomen, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní 
línie pevná, bedra delší, záď za pohybu přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za 
pohybu sbíhavý, volné lokty, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, velmi malý bílý znak na krku, 
černé čelo, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, akcent vpředu, typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská, bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 7 – 10 – 20 – 4/9 – 14 – 8 – 10 – 9 = 91b.  
Poznámka celkový dojem: neukázněná, nevychovaná, extrémně akční 
 
 
 
*  fena DEFENSA Severní Procyon   -  nar. 12.03.2018,  CMKU/BOM/10179/18 
RTG:          HD A, ED 0/0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Niko van de Duvettore 
Matka:      Faria z Hückelovy vily  
Chovatel + majitel:  Milena Čermáková  
Chovná fena 62/64,5cm, hlava klínovitá s kratší čenichovou partií, málo modelovaná pod očima, ucho šířeji nasazené 
i nesené, dlouhé, široké u základny, sklad na vnější straně, oko lehce mandlové dle standardu, kulaté, světlejší, chrup 
nadpočetný, P1 vpravo nahoře, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté 
předhrudí, hřbetní línie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, delší, bedra pevná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vytáčená tlapka, lehce otevřená, úhlení strmé, 
postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst 
správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná více černé nohy a hruď, velmi malý 
bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, kříží tlapky 
vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, bez 
elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu. 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b.  
Poznámka celková dojem: vyrovnaná, perfektní sociál 
 
 
 
Pes  HAROLD Hronovský pramen - nar.26.04.2017,  CMKU/BOM/9451/17 
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Další vyšetření: SDCA1+2 N/N 
Ocenění: CACIB, BOS, Champion SK 
Otec:         Looker Mi-Ji 
Matka:      Argema Hronovský pramen 
Chovatel + majitel:  Eva Jurištová 
Chovný pes 64/70cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, oko 
otevřenější, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, 
široký, předhrudí dle standardu, hřbetní línie měkká za pohybu, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné lokty, tlapka vtáčená otevřenější, úhlení 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasen 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 prostorná, vyšší akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=cuketa%20s&gAct=detail&ID=57169
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http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=harold%20h&gAct=detail&ID=54542


vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99b.  
Poznámka celková dojem: vyrovnaný, sebevědomý, přátelský 
 
 
 
fena PANDORA vom Drachenherz   - nar. 01.01.2018, CMKU/BOM/10570/-18/18, VDH/DMC 18/0005 
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr) 
Otec:         Howard des Mauvais  
Matka:      Keshia vom Brunsbeker Land  
Chovatel:  Kerstin a Joachim Stahl  
Majitel:     Tomáš Taubner   
Chovná fena 57/65,5cm, hlava s mírně ustupujícím čelem, mezioční rýha na čelní partii, ucho šířeji nasazené i 
nesené, oko otevřené, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, 
mělčí, slabší předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná, bedra dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, postoj hrudních končetin korektní, lokty volné, úhlení strmé, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení 
korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve světlý, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, bílý znak na prestech vzadu, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, vysoký akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, 
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.  
Poznámka celková dojem: výborný sociál, přátelská, kontaktní 
 
 
 
pes PIR Kwanah - nar. 02.01.2018,  CMKU/BOM/9961/18                
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr) 
Otec:         Dante Inkognito Kawai Kaito  
Matka:      Lana Kwanah  
Chovatel:  Zuzana Mrňáková 
Majitel:     Libor Průcha 
Chovný pes 60,5/66cm, hlava typická dle standardu, volné koutky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie měkčí, rovná, bedra 
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, za pohybu 
sbíhavý, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, za pohybu sbíhavý, úhlení korektní, 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, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na 
střelbu 
 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 97b.  
 
 
 
pes TOM ze Svobodného dvora - nar. 03.10.2017, CMKU/BOM/9792/17  
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Decker) 
Otec:         Octavius ze Svobodného dvora 
Matka:      Orina z Labského přívozu 
Chovatel:  Pavel Svoboda 
Majitel:     Nikola Marková Kroužková 
Chovný pes 59/63cm, hlava typická dle standardu, volné pysky, volné koutky, mezioční rýha na čelní partii, ucho 
vysoko nasazené i nesené, delší, oko otevřené, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 

http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=pandora&gAct=detail&ID=58802
http://kchbo.com/genealogie/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=pir%20k&gAct=detail&ID=56221
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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, úhlení strmější, 
postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen a nesen korektně, standardní délky, srst správné 
délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na 
hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, pádluje vpředu, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá přátelská, bez reakce na střelbu 
 
Povahový test: 6 – 10 – 20 – 5/7 – 15 – 6 – 5 – 10 = 89b.  
Poznámka celková dojem: nervózní 
 
 
 
pes YNGVILD de Alphaville Bohemia  - nar. 05.12.2017,  CMKU/BOM/9942/17               
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Ekr) 
Otec:         Chico de Chemin Esperance 
Matka:      Jacarta Old Blue Family  
Chovatel:  Jitka Pospíchalová 
Majitel:     Boris Maša 
Chovný pes 64/69,5cm, hlava širší, čelo širší, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, větší, 
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus úplný, 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 strmější, pánevní 
končetiny sevřené hlezno, vytáčí kolena, úhlení korektní, 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 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 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100b.  
Poznámka celková dojem: vyrovnaný, přátelský 
 
 
 

TERVUEREN 
rozhodčí Hana Pisarčíková 

 
fena ARNEY AGATHA Sammar Bohemia – nar. 12.06.2016, CMKU/BOT/8721/16 
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Ekr) 
Ocenění:   Vítěz třídy, Krajský vítěz 
Otec:         s.r. s. T.s. Int.Ch.Saphir Zealous z Kovárny 
Matka:      s.Int.Ch. Agatha Storytelling 
Chovatel:  Marie Terzievová 
Majitel:     Nikola Černá 
Chovná fena, 58/57 cm, Typická hlava, ale užší, slabá spodní čelist a špičatější čenich, ucho vysoko nasazené a 
nesené, správného tvaru, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník mělčí a užší, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
mírně klenutá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, měkká 
nadprstí, vytáčená tlapka pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, o 2cm kratší, srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, nevýrazný teplý tón - prožloutlé, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, bez znaku, maska úplná. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, vpředu výrazněji kříží tlapky, typ ušlechtilý a jemnější, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní se slabší kostrou, povaha temperamentní, 
nervózní. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva oka 
 
Povahový test: 9 - 7 - 18 - 4/7 - 13 - 9 - 10 - 10 = 87 b., nervózní. 
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Fena BECAUSE I’M FOXIE Yassalen – nar. 11.03.2017, CMKU/BOT/9265/17 
RTG:          HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg., PL 0/0 (MVDr.Ekr) 
Další vyšetření: SDCA1+2 N/N, DNA cp+vp, DOV prostý (posl.8/2019) 
Ocenění:   Champion CZ+SK+PL, Jun.Champion CZ+SK+PPL 
Zkoušky:   NHAT, CANT, HWT Ts. 
Otec:         Fly des Pistes Noires 
Matka:      s.r., s., h. Int.Ch.Yassi Venus z Kovárny 
Chovatel + majitel: Alena Köhlerová 
Chovná fena, 57/59 cm, Typická hlava, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko 
lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup původně úplný - M1 vlevo nahoře extrakce (potvrzení 
veterinárního lékaře), skus velmi těsný nůžkový s řezáky v kleštích, korektní krk, hrudník hluboký, prostorný, se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá, břicho 
korektní, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, vtáčená tlapka hrudních končetin, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, mahagon - fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více 
po celém těle, bez znaku, maska téměř úplná. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu 
Mimořádné přednosti: pohyb, kostra 
 
Povahový test: 10 - 10 - 15 - 4/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 93 b., nervózní. 
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