Výsledky ROZŠÍŘENÉ BONITACE
Studenec, 06.06.2020
rozh. Alexandra Grygarová, Hana Pisarčíková (psi označení *)

AUSTRALSKÝ OVČÁK
1 ALLISA ROSE Emilia Maria
fena
CMKU/AUO/4560/18
06.05.2018
203098100428730
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
prostá (2.3.2020, 3.5.2019, 26.6.2018)
Další vyšetření: OCD neg., SA 0, DNA HSF4 N/N, MDR1 carrier, DM N/N, CEA/CH N/N, CMR1 N/N
Zkoušky:
OB-Z, NHAT, NW-DZ, NW-UZ, NW-NZ
otec:
Dragonnier Gitaron
matka:
No More Tears Carcassonne Tolugo
chovatel:
Marie Bušinová
majitel:
Hana Tomanová
CHOVNÁ FENA, výška 51 cm, hlava celkově jemnější, čenich špičatější, stop méně výrazný, dlouhý zvýrazněná
mezioční rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé,
chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník užší, plochý, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce
spáditá, břicho dle standardu, hrudních končetiny – obě tlapky vytáčené, zápěstí volné, lopatky správně uložené,
správné délky, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna
krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas nekupírovaný, plná délka, vysoko nasazený, bez
zálomku, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní
houba plně pigmentované, pohybová mechanika – úzká, lokty v pohybu volné mírně, krok kratší, sbíhavý dle
standardu, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled střední velikosti a kostry, méně
elegantní a kompaktní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 9 – 10 – 10 = 96 bodů

2 AMARANTHINE NOX Shards of Evenstar
pes
CMKU/AUO/4278/18
03.01.2018
203098100424740
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
prostý (25.2.2018)
Další vyšetření: OCD neg., SA 0, PL 0/0, DNA MDR1 N/N, CEA N/N, prcdPRA N/N, HSF4 čistý
Zkoušky:
ZOP, ZZO, OB-Z, OB-1, BH-VT, IBGH1
otec:
Quiet Storm Carcassonne Tolugo
matka:
Arwen Evenstar of Zašovský květ
chovatel:
Adéla Tůmová
majitel:
Lenka Vavřínová Rezlerová
CHOVNÝ PES, výška 56 cm, čenich rozšiřující se u špičky, nepoměr čela a čenichu - šířky, nedostatečná modelace pod
očima, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá,
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lokty volné, lopatky správně uložené, správné délky, úhlení
předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních
končetin strmější, ocas přirozeně krátký, 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,
lokty v pohybu volné, 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 – 9 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99 bodů

3 AMOROSO ELEANOR Shards of Evenstar
fena
CMKU/AUO/4281/18
03.01.2018
203098100422759
RTG:
HD B, ED 0/0
DOV:
prostá (2.1.2020, 18.2.2019. 25.2.2018)
Další vyšetření: OCD neg., SA 0, PL 0/0, DNA MDR1 N/N, CMR1 N/N, CEA N/N, prcdPRA N/N, HSF4 čistá
Zkoušky:
ZZO, ZOP, NHAT, Coursingová licence
otec:
Quiet Storm Carcassonne Tolugo
matka:
Arwen Evenstar of Zašovský květ
chovatel:
Adéla Tůmová
majitel:
Klára Olšáková
CHOVNÁ FENA, výška 51 cm, hlava užší, nedostatečná modelace pod očima, volnější pysky, ucho poměrně vysoko
nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle
standardu, hrudních končetiny – lokty mírně volné, lopatky správně uložené, delší, ramenní kost kratší, úhlení
předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních
končetin strmější, stehenní kost krátká, ocas nekupírovaný, plná délka, bez zálomku, srst v línání, barva dle
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky depigmentované
částečně, pohybová mechanika – kratší, méně dynamická, krok kratší vzadu, sbíhavý dle standardu, pohlavní výraz
vyjádřen správně, kondice výstavní, 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 – 10 – 15 – 8 – 10 – 10 = 98 bodů

4 ANGELIC SIMBA Winter Diamond
pes
CMKU/AUO/4258/17
31.12.2017
953010002310646
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
Prostý (6.3.2020, 19.2.2018)
Další vyšetření: OCD neg., PL 0/0, DNA CEA N/N, prcdPRA N/N, DM N/N, HSF4 čistý, MDR1 carrier
Zkoušky:
ZZO, ZZO1, ZOP
otec:
Captain River Černý Kondor
matka:
Aiwa Little Princess Sunshinewood
chovatel:
Andrea Grossmannová
majitel:
Andrea Grossmannová
CHOVNÝ PES, výška 55 cm, hlava: stop nevýrazný delší, líce nepatrně širší, slabší spodní čelist, nevýrazná brada,
zvýrazněná mezioční rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně uloženo, obě
oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, užší, hřbet pevný, rovný, silný a
vodorovný, méně nevýrazný kohoutek, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin rozbíhavý,
lokty volné, obě lokty silně vytáčené, lopatky správně uložené, správné délky, úhlení předních končetin korektní,
postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmé, ocas přirozeně
krátký, dokupírovaný (1/3 délky), srst střední textury a délky, barva: bílé znaky na těle pod ocasem + jednotlivé
chlupy na zádi, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová
mechanika: přední končetiny rozbíhavé, zadní končetiny užší, lokty v pohybu vbočené, pohlavní výraz vyjádřen
správně, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kratší, povaha mírně nedůvěřivá
nepřipravený. Bez reakce na střelbu.
Doplňující poznámka: krytí merle fen po doložení DNA testu na merle gen
Povahový test: 10 – 4 – 20 – 5 – 7 – 13 – 10 – 10 – 10 = 89 bodů

5 BEA LADYBUG Zašovský květ
fena
CMKU/AUO/3933/17
08.07.2017
945000006046430
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
prostá (2. 9. 2017)
Další vyšetření: OCD neg.
otec:
As You Wish Kogito Easter
matka:
Phoebe Jane Puella Fera
chovatel:
Petra Kočíbová
majitel:
Renáta Mojžíšová
NECHOVNÁ FENA, výška 53 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové,
správně uloženo, pravé oko hnědé, levé oko modré, chrup nadpočetný – P1 dole oboustranně, skus nůžkový, krk
kratší, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních
končetin: obě tlapky vtáčené, lopatky správně uložené, správné délky, úhlení předních končetin korektní, postoj
pánevních končetin korektní, hlezna krátká, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, ocas nekupírovaný, plná
délka, srst stř. textury a délky, barva – bílé znaky na těle 12 cm od spodní linie, pigmentace odpovídá barvě srsti,
víčka i nosní houba plně pigmentované, pysky depigmentované částečně, pohybová mechanika měkký, volný,
plynulý, vyvážený, sbíhavý dle standardu, méně dynamický, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní,
celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce dle standardu, povaha nervózní, mírně
nedůvěřivá. Slabá reakce na střelbu.
Povahový test: 6 – 4 – 17 – 5 – 2 – 13 – 8 – 10 – 10 = 75 bodů

6 BELLA COOLA od Jezera Vápenice
fena
CMKU/AUO/4015/17
09.09.2017
941000021255787
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
prostá (12.3.2020, 21.2.2019)
Další vyšetření: DNA MDR1 N/N, DM N/N
otec:
Optimista Svěží vítr
matka:
Ebonnie z Kamilkové zahrady
chovatel:
Eva Pelikánová
majitel:
Barbora Kučerová
CHOVNÁ FENA, výška 50 cm, hlava užší, neparalelní linie, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, užší,
oko mandlové, správně uloženo, obě oči jantarové, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký,
prostorný, hřbet měkčí, zaškrcená za kohoutkem, klenutá bedra, záď více spáditá, břicho dle standardu, postoj
hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, úhlení předních končetin korektní, postoj
pánevních končetin, hlezna mírně sbíhavá, úhlení zadních končetin korektní, stehenní kost kratší, holení delší, ocas
nekupírovaný, plná délka, srst stř. textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky
i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkký, volný, sbíhavý více, pohlavní výraz vyjádřen správně,
kondice příliš výživná, celkový vzhled střední velikosti a kostry, správného rámce dle standardu, méně elegantní,
povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 9 – 10 – 19 – 5 – 10 – 14 – 9 – 10 – 10 = 96 bodů

7 BOSS THE SCENT Sailon Narmo
pes
CMKU/AOU/4581/18
19.05.2018
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
prostý (3.6.2020, 10.7.2018)
Další vyšetření: OCD neg., SA 0, PL 0/0, DNA HSF4 carrier
otec:
Legacy’s Instant Replay
matka:
Cayuga Balck Doll Fallcat

953010002493418

chovatel:
Petra Bomerová
majitel:
Ondřej Liebig
CHOVNÝ PES, výška 52 cm, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové, správně
uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný,
rovný, silný a vodorovný, záď více 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, stehenní kost kratší, ocas nekupírovaný, přirozeně krátký, srst střední
textury a délky, lehce zvlněná na hřbetě, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní
houba plně pigmentované, pohyb sbíhavý dle standardu, zadní končetiny kratší, pohlavní výraz vyjádřen správně,
obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného
rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů

8 BYZANCE AUSSIE Gora Monte
fena
CMKU/AUO/3119/16
10.04.2016
203087685902850
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
prostá (8. 3. 2019)
Další vyšetření: OCD neg., DNA CEA N/N, DM N/N, HSF4 čistá, MDR1 N/n, prcdPRA N/N,
MH N/N, NCL N/N, brachyuria N/N
otec:
Ezop Amazonka
matka:
Abby Haliba
chovatel:
Radka Chmelinová
majitel:
Kristina Kvitová
CHOVNÁ FENA PO ABSOLVOVÁNÍ KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ OČÍ A DOLOŽENÍ DNA PROFILU, výška 51 cm, hlava úzká,
celkově jemnější, čenich špičatější, čelo klenutější, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, oko mandlové,
správně uloženo, pravé oko hnědomodré, levé oko modré, chrup úplný, skus nůžkový těsný, krk dle standardu,
hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, silný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, lopatky strmější, správné délky, úhlení předních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní,
hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin strmější, stehenní kost kratší, ocas nekupírovaný, plná
délka, srst stř. textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně
pigmentované, pohybová mechanika lehce vázaná, kratší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice příliš výživná,
celkový vzhled méně elegantní, kompaktní, povaha vyrovnaná, živá, pozorná, nepřipravená. Výrazná reakce na
střelbu.
Povahový test: 10 – 9 – 0 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 78 bodů

* 9 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
CHOVNÁ FENA, 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 – 10 – 14 – 9 – 9 – 1 = 88 bodů

* 10 Skyron INNUENDO
pes
CMKU/AUO/5810/19/18
11.12.2018
990000002901690
RTG:
HD A, ED 0/0
DOV:
Prostý (16.03.2020)
Další vyšetření: OCD Neg., SA 0, PL 0/0, DNA CEA N/N, DM N/N, HSF4 Nepostižen, prcdPRA N/N, NCL6 N/N, NCL8
N/N
otec:
Magic Marker Wyndstar
matka:
Avalanche Cedar Hill
chovatel:
Dora Erdesz
majitel:
Václav Halíř
CHOVNÝ PES, výška 54 cm, hlava typická, 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
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 kupírovaný (plná délka), srst
střední textury a délky, lehce zvlněná na hřbetě, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i
nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, lokty v pohybu volné,
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: 8 – 10 – 18 – 5 – 10 – 13 – 8 – 9 – 10 = 91 bodů

GROENENDAEL

* 11 ALAKIA Lakimari
fena
CMKU/BOG/10211/18
28.03.2012
945000006099514
RTG:
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA neg.
Tituly:
JCh.SK, BOS
otec:
Aiko Deabei
matka:
Faith Black z JBonda
chovatel + majitel: Šárka Lauko
CHOVNÁ FENA – 57/55cm, hlava užší, klenutější čelo, římský nos, kratší a slabá spodní čelist, ucho vysoko nasazené i
nesené, srpávného tvaru a poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo,
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk kratší, hrudník mělký, úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí,
hřbetní linie pevná, klenutá, bedra klenutá, záď silně spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj užší,
strmější úhlení, pánevní končetiny – postoj rozbíhavý, úhlení korektní, ocas korektně nasazen i nesen, standardní
délky, srst dlouhá bohatá, uzavřená, v línání, černá, prolínání hnědé barvy za ušima a na kalhotkách, pigmentace
sytá, pohybová mechanika vázaná, krátká, typ příliš ušlechtilý , jemnější, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice
výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha temepramentní, nervózní, příliš nedůvěřivá, lekavá,
bojácná. Slabá reakce na střelbu.
Povahový test: 3 – 5 – 17 – 5 – 9 – 11 – 4 – 3 – 10 = 67 bodů

* 12 FELICIA Black Morion
fena
CMKU /BOG/9248/17
27.02.2017
972270000403051
RTG:
HD A, ED 0/0
Tituly:
CAJC, BOJ, BIS dorost
Zkoušky:
ZZO
otec:
Nox Black z Kovárny
matka:
Mucius Fiona
chovatel:
Dagmar Prchalová
majitel:
Josef Kvíčera
CHOVNÁ FENA – 61/61cm, hlava typická dle standardu, lehce ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené,
poměrné velikosti, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup
úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorý, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie
pevná a rovná, bedra rovná – korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj a úhlení
korektní, pánevní končetiny – postoj a úhlení korektní, ocas korektně nasazen i nesen, standardní délky, srst dlouhá
bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní –
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní – elegantní, povaha
vyrovnaná, temepramentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: oko
Povahový test: 8 – 10 – 15 – 5 – 8 – 15 – 9 – 5 – 9 = 84 bodů

13 GIOJA Black Morion
fena
CMKU/BOG/10428/18
30.05.2018
203098100420621
RTG:
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA neg., LTV 0
Tituly:
JCh.CZ, BOB, BOS, CACIB, CAC, FMBB World Junior Winner
otec:
Oliver Deabei
matka:
Mucius Fiona
chovatel + majitel: Dagmar Prchalová
CHOVNÁ FENA – 59,5/62cm, hlava typická dle standardu, stop méně výrazný, ucho vysoko nasazené i nesené,
srpávného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované –
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorý, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní
linie pevná a rovná, bedra rovná – korektní, záď spáditější, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj a úhlení
korektní, pánevní končetiny – postoj a úhlení korektní, ocas korektně nasazen i nesen, standardní délky, srst dlouhá
bohatá, uzavřená, čistě černá, prolínání hnědé barvy za ušima, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná,
prostorná, typ standardní – ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní –
elegantní, povaha vyrovnaná, temepramentní, hravá, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 18 – 5 – 10 – 13 – 9 – 10 – 9 = 94 bodů, flegmatická

* 14 GUINESS Black Morion
pes
CMKU/BOG/10427/18
30.05.2018
203098100420519
otec:
Oliver Deabei
matka:
Mucius Fiona
chovatel:
Dagmar Prchalová
majitel:
Martin Mokoš
CHOVNÝ PES po absolvování RTG DKK a DLK, pokud bude výsledek max 2/2 – 67/66cm, hlava typická dle
standardu, stop méně výrazný, lehce výraznější nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné
velikosti, špička lehce vytočená ven, oko správně uloženo, lehce kulatější, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový
s řezáky v kleštích, krk kratší, hrudník hluboký, prostorý, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie měkčí, klenutější za
pohybu, bedra klenutá, záď silně spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny – postoj korektní, strmé úhlení,
pánevní končetiny – postoj korektní, úhlení strmější, ocas korektně nasazen, ve statice nesen korektně, výšší nesení
v pohybu, stáčen špičkou vpravo, kratší o 2cm, zálomek, srst dlouhá bohatá, uzavřená, černá, prolínání hnědé barvy

na zádi a praporcích, malý bílý znak na hrudi + prolínání na prstech pravé přední končetiny, pigmentace sytá,
pohybová mechanika kratší vpředu, kříží přední tlapky, sklon k mimochodu, typ standardní – ušlechtilý, pohlavní
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní – elegantní, povaha
vyrovnaná, temepramentní, hravá, přátelská, klidná. Výrazná reakce na střelbu.
Poznámka: Krytí fen střední výšky.
Povahový test: 9 – 10 – 5 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 83 bodů, přátelský, vyrovnaný, temperamentní

LAEKENOIS
* 15 ARTEMIS Bella Regio
fena
CMKU/BOL/10274/18
10.04.2018
945000006099512
RTG:
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0, VA-L7, LTV O
Další vyšetření: DNA SDCA1+2 N/N
Tituly:
Ch.ČMKU, Ch.ROM, JCh.ČR, BOB, CACIB, Vítěz spec.výstavy, CAC, BIS Junior
otec:
Galdra's Mind A BLUES BROTHER
matka:
ARSA Baranela
chovatel:
Eva Kaninová
majitel:
Vít Horáček
Chovná fena - 54/57 cm, typická hlava, mírně ustupující čelo, ucho šířeji nasazené, správně nesené, správného tvaru
i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní
krk, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná,
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin širší, volnější lokty, strmější
úhlení. Postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagonm charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, bez
bílého znaku, stánování na čenichu a ocasu, hlava osrstěná dle standardu, ocas osrstěn dle standardu. Pigmentace
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen,
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha přátelská, klidná, bez reakce na střelbu.
Doplňující informace: krytí psem střední výšky
Povahový test: 3 - 9 - 20 - 4/9 - 14 - 7 - 9 - 10 = 85 b.

MALINOIS
16 BEA Tomi-Bull
fena
CMKU/BOM/10551/18
22.06.2018
941000022175431
RTG:
HD A, ED 0/0, LTV 0 (MVDr.Decker)
Další vyšetření: SDCA1+2 N/N
Výstavy:
Výborná 2
otec:
N'Attaquez Du Savage Dijon
matka:
Elza Foxi Queen
chovatel:
Václav Tomiček
majitel:
Antonín Malý
CHOVNÁ FENA 58/64cm, hlava typická dle standardu, ucho vysoko nasazené i nesené, velké, 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 strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky,
srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska
přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu kratší, typ standardní, ušlechtilý, kondice
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní – elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, slabá reakce na střelbu.
Poznámka: celkový dojem vyrovnaný
Povahový test: 10 – 9 – 16 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A kokos, plast

17 BRITNEY S. de Alphaville Bohemia
fena
CMKU/BOM/10516/18
15.06.2018
972270000440711 10516
otec:
Largowynch du Hameau St.Blaise
matka:
Mona Lisa z Ostrova Barber
chovatel:
Jitka Pospíchalová
majitel:
Martin Beran
CHOVNÁ FENA 57,5/61cm (po absolvování RTG DKK a DLK s výsledkem max. do 2/2 + DNA), hlava typická dle
standardu, ucho šířeji nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové dle standardu,
správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, užší, předhrudí dle standardu,
hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď spáditější, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, tlapka mírně vytáčená, postoj pánevních končetin korektní, sevřené hlezno za pohybu, úhlení korektní, ocas
nasazen i nesen korektně, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu
středně, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní –
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha
vyrovnaná, temperamentní, fena nepřipravená, bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: velikost a tvar ucha, tmavé oko, ušlechtilost
Povahový test: 10 – 6 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 9 – 10 = 94/A kokos, ytong

19 EGIR z Krasového kraje
pes
CMKU/BOM/11174/19
27.03.2019
945000006149776
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Nešpor)
otec:
Dron Dehtářský potok
matka:
Digi z Krasového kraje
chovatel + majitel: Pavlína Otisková
CHOVNÝ PES 63/69cm (po dovršení minimálního věku tj. 27.9. 2020 a po doplnění DNA), hlava s širokým čelem,
římský nos, vyplněné líce, ucho široko nasazené i nesené, velké, dlouhé, oko lehce mandlové dle standardu, chrup
úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník užší, mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní línie pevná a rovná,
bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny s volnějšími lokty,
tlapka vytáčená, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst – méně vyvinutá podsada,
v línání, fauve výrazný teplý tón – mahagon, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska téměř úplná,
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě
varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná,
temperamentní, hravá, přátelská, bz reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 99 b.

* 20 EGO z Krasového kraje
pes
RTG:
otec:
matka:
chovatel:
majitel:

CMKU/BOM/11175/19
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Vlček)
Dron Dehtářský potok
DIGI z Krasového kraje
Pavlína Otisková
Pavel Tůma

27.03.2019

945000006149774

CHOVNÝ PES 64/65cm (po dovršení minimálního věku tj. 27.9. 2020 a po doplnění DNA), hlava širší s mírně kratší
čenichovou partií, čelo široké, více vyplněné líce, volnější pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, 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 pevná a rovná, delší, bedra rovná, korektní, záď
lehce spáditá dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, vytáčená tlapka, úhlení lehce strmější, postoj
pánevních končetin lehce rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen a nesen korektně, standardní délky, srst fauve
výrazný teplý tón – mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, tmavší hruď, maska úplná, černé čelo,

pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vpředu kratší, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně,
obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha velmi
temperamentní, hravá, neukázněná, bez reakce na střelbu.
Poznámka: celkový dojem vyrovnaný
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 97 b.

* 21 ENDY Malevil Bohemia
pes
CMKU/BOM/10998/19
02.02.2019
953010003483099
otec:
ATREY Tichý Ruland
matka:
Bee Malevil Bohemia
chovatel:
Kateřina Samková
majitel:
Jan Fiala
CHOVNÝ PES 62/59cm (po doplnění DNA a doplnění RTG DKK a DLK s výsledkem max.2/2), hlava typická dle
standardu, mírně klenutější čelo, náznak vrásnění na čele, nadočnicové oblouky, 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 pevná a rovná, bedra
rovná – korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, postoj
pánevních končetin lehce rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst správné
délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska průměrná,
pigmentace méně sytá na pyskách, jinde sytá, pohybová mechanika mimochodní, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní
výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní,
povaha temperamentní, přátelská , bez reakce na střelbu.
Mimořádné přednosti: ucho
Povahový test: 8 – 9 – 20 – 5 – 8 – 13 – 10 – 10 – 10 = 93/A ytong, plast, kokos

22 GHOST JOKER la Mistero de Montani
pes
CMKU/BOM/11123/19
19.03.2019
953010003571311
otec:
Beck’s on Silent Wings
matka:
Dhaffy la Mistero de Montani
chovatel + majitel: Klára Čejková
CHOVNÝ PES 62,5/65cm (po absolvování RTG DKK a DLK s výsledkem max. do 2/2 + DNA), hlava širší v lebce,
kulatější, širší čelo, ucho šířeji nasazené i nesené, kulaté, velké, dlouhé, oko otevřené, kulatější, hnědé, chrup úplný,
skus nůžkový se stř. řezáky v kleštích, krk lymfatický, hrudník hluboký, prostorný, hřbetní línie pevná a rovná, bedra
rovná – korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho hodně vtažené, postoj hrudních končetin korektní, úhlení
korektní, postoj pánevních končetin sbíhavým sevřené hlezno, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, srst
správné délky uzavřená v línání, charbonáž zvýrazněná méně – šedo-hnědá, maska průměrná, pigmentace průměrná,
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku
plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, bez elegance, povaha hravá, přátelská, nepřipravený
Bez reakce na střelbu
Povahový test: 10 – 8 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 b.

23 HASSALEH Bohemia Col-Bri
fena
CMKU/BOM/10441/18
13.06.2018
945000006101420
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0, LTV 0, L7 (MVDr.Decker)
Další vyšetření: SDCA1 +2 N/N, DM N/N, CJM N/N, DOV prostý (3/2019)
otec:
Isco du Void de la Bure
matka:
Fabienne Bohemia Col-Bri

DOV prostý

chovatel:
Dagmar Mikésková
majitel:
Gabriela Mikésková
CHOVNÁ FENA 55/62cm, hlava kratší, čelo širší, vyplněné líce, ucho šířeji nasazené i nesené, velké, delší, levé měkčí,
oko kulaté, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník širší, předhrudí dle
standardu, bedra rovná – korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, vtáčená tlapka, postoj pánevních končetin sbíhavý, sevřené hlezno, úhlení strmější, ocas nasazen korektně,
nesen výše, tvoří háček, standardní délky, srst kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón, sytě žlutý,
charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká,
pružná, kratší, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu
Celkový dojem : temperamentní
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A kokos, plast, ytong

* 24 HEKATÉ MORGIANA Kawai Kaito
fena
CMKU BOM/9728/17
20.08.2017
900079000336357
RTG:
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0 (MVDr.Ekr)
Další vyšetření: DOV prostý (10/2017 – MVDr.Beránek)
Výstavy:
2x CAJC, CAC
Zkoušky:
NHAT
otec:
Int.Ch. Narvik Vitris Bohemia
matka:
Ch.Camilca Herba Kawai Kaito
chovatel:
Simona Hušková
majitel:
Petra Němcová
CHOVNÁ FENA 56/61cm (po doplnění DNA), hlava typická dle standardu, mírně ustupující čelo, volnější koutky,
náznak vrásnění na čele, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko kulatější, správně
uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný,
předhrudí nedostatečně vyvinuté, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle
standardu, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, ramena příliš vpředu, 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 dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, pigmentace
méně sytá na vnějších pyskách, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší vpředu, typ standardní, ušlechtilý,
pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha temperamentní,
přátelská, bez reakce na střelbu
Povahový test: 8 – 9– 20 – 5 – 9 – 15 – 9 – 10 – 10 = 95 b.

25 HENNA Graf Czech
fena
CMKU/BOM/11098/19
10.03.2019
900079000711179
RTG:
HD A, ED 0/0, OCD neg., SA 0, LTV 0, VA L7 (MVDr.Decker)
Další vyšetření: SDCA 1 N/P, SDCA 2 N/N, Lokus D D/D, DNA vp
Výstavy:
Velmi nadějná 1
otec:
Fox Graf Czech
matka:
Blake Graf Czech
chovatel:
Veronika Smějová
majitel:
Michaela Heřmanová
CHOVNÁ FENA 56/60cm (od 10.9. 2020 po dosažení věku 18 měsíců), hlava typická dle standardu, širší čelo, ucho
široko nasazené i nesené, velké, 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, postoj hrudních končetin – mírně vybočené lokty, postoj
pánevních končetin korektní, úhlení korektní, ocas nasazen i nesen korektně, standardní délky, srst s méně vyvinutou
podsadou v línání, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na

hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní
výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně elegantní, povaha hravá, přátelská, klidná, bez reakce
na střelbu.
Celkový dojem : vyrovnaná, sociální
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A kokos, plast, ytong

* 26 HURRICANE Bohemia Col-Bri
pes
CMKU/BOM/10440/18
13.06.2018
945000006102632
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0, LTV 0, L7 (MVDr.Decker)
Další vyšetření: SDCA1+2 N/N, CJM N/P, DM N/N, DOV prostý (3/2019)
otec:
Isco du Void de la Bure
matka:
Fabienne Bohemia Col-Bri
chovatel:
Gabriela Mikésková
majitel:
Petr Šrenk
CHOVNÝ PES 62/66cm ( po doplnění DNA), hlava široká, těžká s kratší čenichovou partií, příliš vyplněné líce, výrazné
nadočnicové oblouky, mezioční rýha na čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, lehce delší, širší u základny, sklad
na vnější hraně, oko 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 široký, úhlení strmější, postoj pánevních končetin
rozbíhavý, úhlení korektní, ocas nasazen korektně, stáčen špičkou vpravo, standardní délky, srst správné délky
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá,
pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový
vzhled méně kompaktní, povaha temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 8 – 15 – 8 – 9 – 10 = 95 b.
(6.6. 2020 Studenec, rozhodčí Hana Pisarčíková)

* 27 Naty'gan des Terres d'Arès
fena
CMKU/11615/-19/17
26.12.2017
250268501377065
DOV:
DOV prostý (3/2020)
otec:
Flip du Banc des Hermelles
matka:
Genya LOF
chovatel:
Sandra Benmes
majitel:
Petra Němcová
CHOVNÁ FENA 56/59cm (po absolvování RTG DKK a DLK s výsledkem max. do 2/2 + doplnění DNA), hlava typická
dle standardu, více vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, mírně delší, oko lehce mandlové
dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník
hluboký, prostorný, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle
standardu, postoj hrudních končetin širší, volné lokty, úhlení strmější, ocas nasazen i nesen korektně, standardní
délky, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle,
černé boky a hruď, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika mimochodní, typ standardní –
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha
vysoce temperamentní, hravá, nepřipravená, bez reakce na střelbu
Povahový test: 8 – 8 – 20 – 5 – 9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 95/A ytong, plast, kokos

* 28 PIA Kwanah
fena
CMKU/BOM/9968/18
02.01.2018
203098100422519 9968
Tituly:
JCh.CZ, JCh.PL, Ch.PL, BOB, BOS, BOJ, CACIB, CAC, CWC
otec:
Dante Inkognito Kawai Kaito
matka:
Lana Kwanah
chovatel + majitel: Zuzana Mrňáková
CHOVNÁ FENA 58/62cm (po absolvování RTG DKK a DLK s výsledkem max. do 2/2 + doplnění DNA), hlava
klínovitější, méně výrazný stop, více vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, širší u základny, lehce
vytočená špička ven, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle
standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní línie pevná, bedra rovná – korektní, záď za
pohybu mírně přestavěná, 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, střední dlouhý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace na pyskách vně
méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice
výstavní, celkový vzhled méně kontaktní, méně elegantní, povaha temperamentní, nedůvěřivá, bez reakce na střelbu
Poznámka(celkový dojem): nedůvěřivá, odtažitá
Povahový test: 9 – 7 – 19 – 4 – 9 – 13 – 6 – 9 – 10 = 86/A plast, kokos

* 29 RAFAL Kwanah
pes
CMKU/BOM/10632/18
08.09.2018
203098100433002 10632
Tituly:
JCh.CZ, JCh.PL, BOB, BOJ, CACIB, CAC, CAJC
otec:
Alcosetha´ s Gyro
matka:
Quarta z Labského přívozu
chovatel:
Zuzana Mrňáková
majitel:
Zuzana Mrňáková
CHOVNÝ PES 62/62cm (po absolvování RTG DKK a DLK s výsledkem max. do 2/2 + doplnění DNA), hlava s kratší
čenichovou partií, slabší stop, více vyplněné líce, výraznější nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené,
poměrné velikosti, pravé ucho po úraze, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě pigmentované,
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbetní línie pevná, bedra rovná,
korektní, záď lehce spáditá dle standardu, za pohybu přestavěná, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin
korektní, úhlení korektní, ramena posunutá vpředu, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmé, ocas nasazen
i nesen korektně, kratší o 2cm, srst správné délky uzavřená, fauve výrazný teplý tón, mahagon, maska průměrná,
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, vzadu kratší, lehce pádluje vpředu, typ standardní – ušlechtilý,
pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně
elegantní, povaha hravá, přátelská, klidná, bez reakce na střelbu
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 98 b.

TERVUEREN
* 30 Casyka's GUTS
pes
CMKU/BOT/10168/-18/17, NHSB 3098882
08.06.2020
528140000701482
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0, OCD neg. (MVDr.Vomáčka)
Další vyšetření: DNA cp, DNA vp
Tituly:
JCh.CZ, BOB, BOS, BOJ, CACIB, CAC, CAJC, ČKŠ, Klubový vítěz, FMBB World Winner, BIS Junior
otec:
IXUS van de Hoge Laer
matka:
Highway to Hell du Bois du Tot
chovatel:
E.A. Stammis
majitel:
Alexandra Burláková
Chovný pes - 60/58 cm, typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko
lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup neúplný - chybí 1xM3 vlevo dole, skus nůžkový,
korektní krk, hrudník mělčí, užší, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, s vystouplou páteří,
bedra rovná, korektní, vystouplé pánevní kosti, záď více spáditá, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin
široký, vybočené lokty ve statice i za pohybu, ramena příliš vpředu, strmější úhlení. Postoj a úhlení pánevních
končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve
výrazný teplý tón, mahagon charbonáž zvýrazněná dle standardu středně, průměrná maska. Pigmentace sytá,
pohybová mechanika lehká, pružná, široká vpředu, typ standardní a ušlechtilý až jemnější, pohlavní výraz správně
vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice kostnatá - v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní,
povaha temperamentní, s výraznou reakcí na střelbu.
Mimořádné přednosti: ucho, oko
Povahový test: 3 - 8 - 5 - 4/9 - 13 - 7 - 10 - 10 = 69 b.

* 31 Ketunpolun NITRO
pes
CMKU/BOT/10972/-19/18, FI 21416/18
02.03.2018
978101081834279
RTG:
HD A, ED 0/0, SA 0 (MVDr.Vomáčka)
Další vyšetření: DNA cp
Výstavy:
res.CAC
otec:
Figaron Quebec Garcon
matka:
Ketunpolun Golden Queen
chovatel:
Piia Salonen
majitel:
Beata Štýbrová
Chovný pes - 62/60 cm, typická hlava, neparalelní linie, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné
velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník
mělčí, užší, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní - ve statice, klenutá za
pohybu, záď více spáditá, břicho dle standardu; postoj hrudních končetin užší, vybočené lokty za pohybu, lehce
vytáčená tlapka, strmější 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 více, bez znaku,
téměř úplná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, kratší vpředu s vysokým akcentem, typ
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní,
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, nervóznější a nedůvěřivější, se slabou reakcí
na střelbu.
Mimořádné přednosti: výraz
Povahový test: 8 - 8 - 18 - 5/10 - 14 - 10 - 9 - 10 = 92/A b. (aport: plast, kokos, ytong)

