Výsledky ROZŠÍŘENÉ BONITACE
PŘEROV 17.05.2020
AUSTRALSKÝ OVČÁK
Rozhodčí Hana Pisarčíková

1 ASTRAL DUST Emilia Maria
pes
CMKU/AUO/4558/18
06.05.2018
203098100428609
RTG:
HD A, ED 0/0 (MVDr. Snášil, 5.10.2019)
DOV:
Prostý (18.9.2019, MVDr. Trnková)
Další vyšetření: OCD neg., SA 0 ((MVDr. Snášil, 5.10.2019), MDR1 N/N, DM N/N
Zkoušky:
NV - Cb
otec:
Dragonnier Gitaron
matka:
No More Tears Carcassonne Tolugo
chovatel:
Marie Bušinová
majitel:
Lucie Mazanková
CHOVNÝ PES, výška 55 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně
uloženo, jedno oko hnědé, drhé oko hnědé s modrou, chrup neúplný, chybí oboustreanně P4 dole, skus nůžkový, krk
dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, měkčí, lehce klenutá bedra v pohybu, záď lehce spáditá,
kratší, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin: lokty volné, obě tlapky vytáčené silně, lopatky správně
uložené, správné délky, končetina rovná, úhlení předních končetin stmější, kratší předloktí; postoj pánevních
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas nekupírovaný, plná
délka, bez zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky
plně pigmentované; nosní houba pigmentovaná téměř úplně, pohybová mechanika měkká, volná, kratší krok, lokty v
pohybu vybočené; pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku; 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 – 13 – 10 – 9 – 10 = 97 bodů

3 CRISTINA ROSE Briarga Crew
fena
CMKU/AUO/4024/17
20.09.2017
941000021255079
RTG:
HD A, ED 0/0 (MVDr. Tomáš Weidenhöfer, 24.2.2020)
DOV:
Prostá (24.2.2020, MVDr. Trnková)
otec:
Bishakha Raging Bull Fallcat
matka:
Faatin Xmas Miracle Fallcat
chovatel:
Markéta Hojková Zýková
majitel:
Jan Tomanec
POSOUZENÍ ODLOŽENO, výška 51 cm, hlava typická, čelo mírně ustupující, ucho poměrně vysoko nasazené,
korektně nesené, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé s modrou, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný, v pohybu převaluje hřbět, záď lehce spáditá, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, úhlení předních končetin
korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní,
ocas dokupírovaný, zkrácená délka, srst stř. textury a délky, barva dle standardu, dilute skvrny na těle malé,
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkký, volný,
plynulý, vyvážený, sbíhavý dle standardu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná, celkový vzhled
vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce dle standardu, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na
střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 9 – 13 – 9 – 8 – 0 = 0 bodů VYLOUČENA
POSOUZENÍ ODLOŽENO

4 Superfly's 10 4 GOOD BUDDY
pes
ZReg/AUO/4586/-18/17
04.10.2017
956000009572660
RTG:
HD A, ED 0/0 (MVDr. Lukáš Duchek, 14.3.2019)
DOV:
Prostý (7.5.2020, MVDr. Beránek, PhD.)
Další vyšetření: OCD neg. (MVDr. Lukáš Duchek, 14.3.2019)
Zkoušky:
NHAT, HWT TS, MD1, MD2, MD3, HtM1, HtM2, HtM3, F1, F2, F3, DwD1, DwD2,
DwD3
otec:
Sliding S Do or Die Superfly
matka:
Superfly's Drop Red Gorgeous
chovatel:
Melanie Zarchikoff
majitel:
Vanda Gregorová
CHOVNÝ PES, výška 52 cm, hlava užší, čelo mírně ustupující, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené,
lehčí; oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí,
méně vyvinuté předhrudí, hřbet klenutý, zaškrcený za kohoutkem, záď spáditá více, břicho dle standardu, postoj
hrudních končetin úzký, obě tlapky vytáčené silně, lopatky správně uložené, správné délky, měkčí záprstí; úhlení
předních končetin strmější, postoj pánevních končetin - nohy pod břichem, tlapka vytáčená lehce, úhlení zadních
končetin strmé, ocas kupírovaný, bez zálomku, srst střední textury a délky, lehce zvlněná na zádi; barva dle
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, i nosní houba plně pigmentované,pysky depigmentované lehce;
pohybová mechanika vázaná, krátká, vpředu lehce pádlující, krot krátký; pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata
v šourku; kondice pracovní, celkový vzhled střední velikosti, správného rámce, lehčí, slabá kostra; povaha vyrovnaná,
živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: čistota barvy
Doplňující poznámky: pro feny správné síly kostry a harmonické stavby těla
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů

5 Testimony's GHOST RIDER
pes
CMKU/AUO/5424/-19/18
20.08.2018
900074001835700
RTG:
HD A, ED 0/0 (MVDr. Jiří Vomáčka, 27.2.2020)
DOV:
Prostý (26.3.2020, MVDr. Beránek, PhD.)
Další vyšetření: OCD neg. (MVDr. Jiří Vomáčka, 27.2.2020)
otec:
Testimony's DUCK COMMANDER
matka:
Testimony's DAISY DUKE
chovatel:
Jillian Ward
majitel:
Darina Victoria Šablij
CHOVNÝ PES, výška 53 cm; hlava typická, ucho nasazené šířeji, korektně nesené, správného tvaru a velikosti; oko
mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup neúplný - po úraze chybí I1 vlevo dole, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný a vodorovný, měkčí za pohybu, lehce v pohybu převaluje hřbet
lehce, 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 stmější, ocas přirozeně 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, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku a 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 – 4 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů

BELGICKÝ OVČÁK – MALINOIS
Rozhodčí Ing.Ivana Němečková

12 ADRIEN z Baštova dvora
fena
CMKU/BOM/10136/18
17.02.2018
203087685905470
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0
otec:
Criminal Bohemia Col-Bri
matka:
Cira z Krasového kraje
chovatel:
Hana Baštová
majitel:
Pavlína Otisková
Chovná fena 61/66cm po doplnění DNA, hlava typická dle standardu, 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 pronesená, za kohoutkem lehce zaškrcená, bedra mírně
klenutá, záď krátká, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější, postoj pánevních
končetin široký, rozbíhavý, úhlení strmé, ocas vysoko nasazen, v pohybu nesen vysoko, standardní délky, srst kratší,
fauve výrazný teplý tón, sytě žlutý, charbonáž zvýrazněná méně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový
vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Bez reakce na střelbu
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 4/9 - 14 - 10 - 10 - 10 = 97 bodů

17 ALICE IN WONDERLAND Raspberry Bull
fena
CMKU/BOM/9921/17
18.12.2017
203094100000509
RTG:
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0, LTV1
otec:
Maxi van de Boarebreker
matka:
Habibi von Armour
chovatel + majitel : Lucie Hyxová
Chovná fena 57/63cm, hlava typická dle standardu s užší čenichovou partií, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené,
delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu,
hrudník mělčí s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie za kohoutkem lehce zaškrcená, bedra rovná, korektní, záď
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lokty vybočené, úhlení
korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, kratší o 2cm, srst kratší,
méně vyvinutá podsada, nevýrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska úplná,
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně,
kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez
reakce na střelbu
Povahový test: 8 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97 bodů

9 ANAIS Ginger Storm
fena
CMKU/BOM/10166/18
14.03.2018
953010002544865
RTG:
HD A, ED 0, SA 0
otec:
Hermann M. de Alphaville Bohemia
matka:
Dewoitine de Alphaville Bohemia
chovatel+majitel: Markéta Dlabová
Chovná fena 56/61cm, hlava typická dle standardu, lehce volné koutky, výraznější nadočnicové oblouky, mezioční
rýha na čenichové partii, ucho vysoko nasazené šířeji 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, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj

hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas korektně
nasazen, v pohybu výše nesen, standardní délky, srst kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón,
sytě zlatý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně černé nohy, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová
mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový
vzhled elegantní méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů

14 ATREY Fiera Vulpo
pes
CMKU/BOM/10857/18
20.12.2018
953010002544969
RTG:
HD A, ED 0/1, SA 0
otec:
Commandos de Alphaville Bohemia
matka:
Angelina Jolie Is Always Crazy,
chovatel:
Kristýna Ondrůšová
majitel:
Josef Vanda
Chovný pes 66/73cm, hlava s neparalelní linií,kratší, čelo široké, mezioční rýha na čenichové partii, ucho šířeji
nasazené i nesené, 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 rovná, bedra korektní,
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, lokty volné, úhlení korektní,
postoj pánevních končetin širší, úhlení strmější, ocas korektně nasazen i nesen, standardní délky, srst správné délky
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středněm, maska přerušená,
pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v
šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha temperamentní, bez reakce na
střelbu
Povahový test: 9 - 7 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 96 bodů

18 BARACUDA od Morového sloupu
fena
CMKU/BOM/9234/17
18.03.2017
9234
RTG:
HD A, ED 0/0
otec:
Nestor de Alphaville Bohemia
matka:
Essa Red Vixen
chovatel:
Vladimír Žáček
majitel:
Patrik Slama
Chovná fena 61/64cm, hlava typická dle standardu s širší mozkovnou, 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 hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pronesená, bedra klenutá za
pohybu, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin širší, úhlení strmější, postoj
pánevních končetin široký, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, zlatý, charbonáž zvýrazněná více, střední bílý znak na hrudi, maska průměrná,
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně,
kondice příliš výživná, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, bez reakce na
střelbu
Povahový test: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99 bodů

6 BEKKY Domgor
fena
CMKU/BOM/9217/17
06.03.2017
203098100408078
Další vyšetření: SDCA1+2 N/N, DNA cp
otec:
Assan Oro Nero
matka:
Danse Olbramovický kvítek
chovatel:
Dominik Puczok
majitel:
Hana Pechalová
Chovná fena 59,5/63cm po ověření původu, pokud bude RTG DKK a DLK max.2/2, hlava typická dle standardu s
širším čelem, méně vyvinuté líce, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené, nesymetricky nesené, dlouhé,
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník
hluboký, prostorný, hřbetní línie lehce pronesená, bedra korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmé, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní,
ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst kratší, méně vyvinutá podsada, nevýrazný teplý tón, charbonáž
zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, méně
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, reakce na střelbu střední
Povahový test: 6 - 10 - 14 - 5/10 - 12 - 10 - 10 - 10 = 87 bodů

20 BRITA Sunny Bohemia – pouze PT
fena
RTG:
otec:
matka:
chovatel:
majitel:

CMKU/BOM/9906/17/19
HD B, ED 0/0, SA 0
Hermann M de Alphaville Bohemia
Abigaill Sunny Bohemia
Vanišová Sandra
Marek Mlčoch

03.12.2017

953010002193117

Povahový test: 10 - 10 - 18 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 97 bodů

8 DEA z Hückelovy vily
fena
CMKU/BOM/9935/17
27.12.2017
900079000375818
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0
Další vyšetření: SDCA1, 2 N/N
otec:
Goran z Hückelovy vily
matka:
Flora z Huckelovy vily
chovatel:
Zdeněk Volný
majitel:
Mgr. Radoslav Chlup
Chovná fena 62/63cm, hlava typická dle standardu, čelo ustupující, klenutější, ucho šířeji nasazené i nesené, delší,
oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník
mělčí, 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 jemnější, fauve výrazný teplý tón, zlatý,
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, méně
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, bez reakce na střelbu
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/8 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98 bodů

7 FRANCI Nieder Bohemia
fena
CMKU/BOM/10039/18
05.02.2018
981020000352222
RTG:
HD A, ED 0/0
Zkoušky:
ZZO1, BH, SPR1
otec:
Bouí z Údolí Jizery
matka:
Cranberry Nieder Bohemia
chovatel:
Ing. Radka Niedermirtlová
majitel:
Monika Slavíčková
Chovná fena 56/61cm po doplnění ověření původu, hlava typická se slabší čenichovou partií, ucho vysoko nasazené
šířeji nesené, delší, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník mělčí, předhrudí dle standardu, hřbetní línie lehce pronesená, bedra rovná, korektní, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních
končetin širší, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné délky uzavřená,
nevýrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná méně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní,
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní , bez reakce na střelbu
Povahový test: 8 - 10 - 19 - 4/10 - 15 - 8 - 10 - 9 = 93 bodů

10 HENRIETT z Údolí Jizery
fena
CMKU/BOM/10472/18
24.06.2018
967000010034547
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0
otec:
Criminal Bohemia Col-Bri
matka:
"A" Coudy z Údolí Jizery
chovatel:
Markéta Maňáková
majitel:
Michaela Lepařová
Chovná fena 60/63cm po doplnění DNA a ověření původu, hlava klínovitá, ucho vysoko nasazené šířeji nesené,
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 rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení korektní, postoj pánevních
končetin korektní, lehce vytočené tlapky, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, tvoří háček, delší o 3cm,
srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon světlý, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně,
maska téměř úplná, pigmentace méně sytá, ztráta na pyskách a v koutcích, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, méně
kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, bez reakce na střelbu
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/9 - 15 - 9 - 9 - 10 = 97 bodů

15 O'CONNOR Kwanah
pes
CMKU/BOM/9800/17
13.09.2017
203098100411595 9800
RTG:
HD A, ED 0/0
otec:
Aston Malevil Bohemia
matka:
Quarta z Labského přívozu
chovatel:
Zuzana Mrňáková
majitel:
Marek Mlčoch
Chovný pes 61,5/63cm, hlava typická dle standardu s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový,
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie zaškrcená za kohoutkem, bedra
korektní, vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, úhlení strmé, postoj pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně,
standardní délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná více, 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 elegantní, kompaktní, povaha vyrovnaná,
temperamentní, reakce na střelbu slabá
Povahový test: 10 - 10 - 18 - 5/10 - 12 - 9 - 7 - 10 = 91 bodů

13 PUTIN Sa-Kra Beskydy
pes
CMKU/BOM/9068/16
10.12.2016
941000019123099
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0
Další vyšetření: SDCA1+2 N/N, lokus D D/D, CJM N/N
Zkoušky:
BH, Mondioring 1
otec:
Aerosmith Ranč Carissa
matka:
Nirvana Sa-Kra Beskydy
chovatel:
Alexandra Bauerová
majitel:
Martin Timco
Chovný pes 67/69cm, hlava kratší, čelo široké, méně vyplněné líce, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko
nasazené i nesené, 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 rovná, bedra rovná,
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmější,
postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst
kratší, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý
bílý znak na hrudi, maska úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní
výraz vyjádřen správně obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní a méně
kompaktní, povaha temperamentní, bez reakce na střelbu.
Doplňující poznámky : Krytí fen střední výšky
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5/9 - 15 - 10 - 10 - 10 = 98 bodů

19 SHARP z Hückelovy vily
pes
CMKU/BOM/8075/15
20.08.2015
900079000033852
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg.
Zkoušky:
IGP 3
otec:
Goran z Hückelovy vily
matka:
I Love la Maschera di Ferro
chovatel:
Zdeněk Volný
majitel:
Lucie Urbanová
Chovný pes 66/72cm pokud bude RTG DKK a DLK max. 2/2, hlava širší, čelo širší, klenuté, méně výrazný stop, ucho
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně
uloženo, tmavé, chrup chybějící I2 vpravo nahoře, doloženo vytrhnutí, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník
hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná za pohybu lehce pronesená, bedra korektní, záď
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin lehce sbíhavý, volné lokty, úhlení
strmější, postoj pánevních končetin lehce rozbíhavý, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní
délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně,
maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen
správně obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní a méně kompaktní,
povaha vyrovnaná, bez reakce na střelbu
Povahový test: 9 - 8 - 20 - 5/2 - 15 - 10 - 10 - 10 = 89 bodů

16 COUDY od Morového sloupu
pes
CMKU/BOM/10324/18
26.04.2018
941000024590580 10324
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0
Další vyšetření: DNA CJM N/N, SDCA 1,2 N/N, DOV prostý (27.04.2020)
Zkoušky:
ZZO
otec:
Commandos de Alphaville Bohemia
matka:
Essa Red Vixen
chovatel:
Vladimír Žáček
majitel:
Zdeňka Bačáková
Chovný pes 66/68,5cm, hlava širší s širším čelem, ucho vysoko nasazené šířeji nesené, delší, oko lehce mandlové dle
standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, předhrudí
méně vyvinuté, hřbetní línie pevná, lehce pronesená, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho
dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vybočené lokty, úhlení strmější, postoj pánevních končetin širší,
úhlení strmější, ocas korektně nasazen, v pohybu výše nesen, standardní délky, srst kratší s méně vyvinutou
podsadou, fauve výrazný teplý tón, mahagonový, charbonáž zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska
přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen
správně, obě varlata v šourku plně vyvinuta, kondice výstavní, celkový vzhled méně elegantní a méně kompaktní,
povaha lehce nedůvěřivá, neukázněná, bez reakce na střelbu
Povahový test: 8 - 7 - 20 - 5/6 - 14 - 8 - 10 - 10 = 88 bodů

22 DARGA z Granátové zahrady
fena
CMKU/BOM/8248/15
25.10.2015
203096100139540 8248
RTG:
HD A, ED 0/0
Další vyšetření: SDCA1 N/N, SDCA2 N/N
Podána žádost o přeměření – fena přeměřena 17.5. 2020 v Přerově – rozhodčí Ing. Ivana Němečková a rozhodčí
Ladislav Frnčo – Chovná fena 59,5/65cm

BELGICKÝ OVČÁK – TERVUEREN
Rozhodčí Hana Pisarčíková

11 BEANIE Naiklen
fena
CMKU/BOT/9613/17
29.06.2017
953010001990813
otec:
Mescalero Dog Arabat
matka:
Xai Deabei
chovatel + majitel: Lenka Dohnalová
Chovná fena, pokud bude RTG DKK a DLK do 2/2 - 61/63 cm, typická hlava, lehce neparalelní linie, ucho vysoko
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný,
skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký, užší, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná,
bedra rovná, korektní, záď více spáditá, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin užší, volnější lokty, korektní
úhlení. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá,
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, velmi malý bílý
znak na hrudi, přerušená maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: výraz, povaha
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 b.
Dne 26.05.2020 doplněno RTG s výsledky HD A, ED 0/0, SA 0 – tímto splněné podmínky chovnosti >Chovná fena

HOLANDSKÝ OVČÁK – pouze Povahový test

ESFIR de Alphaville Bohemia
fena
chovatel:
majitel:

CMKU/HHK/546
Jitka Pospíchalová
Pavlištíková Lucie

04.11.2017

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

