
Popisná přehlídka a povahový test 
Nový Jičín, 27.05.2006 

 
Exteriéry posuzovala: Hana Pisarčíková 
 
 
Povahový test: 
Povinné cviky: 
    1. chování psa při měření (max. 10) 
    2. chování psa v kruhu (max. 10) 
    3. odolnost proti střelbě (max. 20) 
    4. a) průchod skupinkou osob (max. 5) 
        b) kontakt s cizí osobou (max. 10) 
    5. rušivé vlivy ve skupince osob (max. 15) - vylosováno: kolo, řehtačka, vlající pásky igelitu 
    6. setkání s cizí osobou (max. 10) 
    7. přivolání do skupiny osob (max. 10) 
    8. vlohy pro aportování (max. 10) 
    Nepovinné cviky: 
    1. a) obrana psovoda - přepad z úkrytu 
        b) obrana psovoda - protiútok na 30 kroků  
    2. netradiční aport 
 
 

 
 
GROENEDAEL 
 
pes BEST OF Perla mahagon 
nar. 3.6.2001, CMKU/BOG/936/01 
RTG DKK ? 
(Ch. Black Jac Black Morion, HD C  +  Ch. Klerken Perla mahagon, HD A) 
chov.: Eva Hájková 
maj.: Miloslav Fafejta, Lázeňská 394, 432 01  Kadaň, Držitel: Radka Čanecká, J.A. Komenského 697, 
431 51 Klášterec nad Ohří, radka.canecka@seznam.cz  
Chovný pes po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 - 66/65 cm, typická hlava s 
mírně ustupujícím a mírně klenutým čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
velikosti, oko dle standardu, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, střeďáky v kleštích, krk kratší, 
hrudník mělký s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho, 
postoj i úhlení hrudních a pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, 
srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, pigmentace méně sytá, ztráta v koutcích. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu kříží tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, pohlavní orgány OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní. 
Povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, slabá reakce na střelbu. 
 
PT:  10 – 10 – 15 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 0  = 84 bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=best%20of&gAct=detail&ID=6833
mailto:radka.canecka@seznam.cz


fena  NIKÉ Černý Habakuk 
nar. 21.11.2002, CMKU/BOG/1028/02 
RTG DKK 1/2 – HD C (MVDr. Ekr / ČR)  
CAC, Krajský vítěz, zk. ZZO 
(s.Ch. Ross Black du Coeur des Ténebres, HD A   +  s.Ch. Inka Černý Habakuk, HD A) 
chov.: Václav Duda 
maj.: Vladimíra Janíková, M. Fialy 248/1, 700 30  Ostrava-Dubina, vladimira.jasnikova@ge.com  
Chovná fena, 57/56 cm - typická hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko dle standardu, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 
krk korektní, hrudník prostorný, mělčí, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, mírně 
klenutější, korektní bedra, silně spáditá záď, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin úzký, 
volné lokty, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen, nesen pod břichem ve 
statice, standardní délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, malý bílý znak na hrudi, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha přátelská, 
nervózní, střední reakce na střelbu. 
 

PT: 10 – 5 – 11 – 5/7 – 15 – 10 – 10 – 10  = 83 bodů 
 
 
 
pes NONSIEUR PASCHA Hvězdná laguna 
nar. 14.9.2001, CMKU/BOG/952/01 
RTG DKK ? 
res.CAC 
(Ch. A-Te-Ell´s Monsieur Pascha, HD A  +  Ch. Cassuarina Hvězdná laguna, HD ?) 
chov.: Lucie Kazmerčíková 
maj.: Alena Hudáková, Ostrava 
Chovný pes po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 - 62,5/62 cm, typická hlava 
s méně výrazným stopem, výrazné nadočnicové oblouky - mírně, ucho vysoko nasazené i nesené, 
poměrné velikosti, špička vytočená ven, oko standardní, správně uloženo, tmavé, chrup neúplný - 
chybí P1 vlevo dole, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělký a úzký, s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, delší, vystouplé pánevní kosti, záď 
i břicho korektní, postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, úhlení strmější, postoj a úhlení pánevních 
končetin korektní, nasazení ocasu nízké, nesení korektní, kratší o 4 cm, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká a pružná, s vysokým akcentem 
vpředu a vzadu, kříží přední tlapky. Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, přátelská, 
bez reakce na střelbu. 
 

PT: 10 – 10 – 20 – 5/9 – 15 – 10 – 9 – 6  = 94 bodů 
 
 
 

pes  SIR ARTURIUS Hvězdná laguna 
nar. 10.9.2003, CMKU/BOG/1053/03 
RTG DKK 0/0 – HD A,  RTG DLK 0/0 (obojí MVDr. Snášil / ČR)  
2 x CAJC, CAC, CACIB, splnil podmínky pro JCh ČR 
(Nautilus Oroya Terwipon, HD A   +  Issabó Hvězdná laguna, HD C) 
chov.: Lucie Kazmerčíková 
maj.: Ivana a Vladimír Valtrovi, Vlčkova 67/23m 620 00  Brno, tel. 545 219 334, 775 356 690, 
vladimir.valtr@volny.cz  
Chovný pes, 62/62 cm – hlava s ustupujícím a klenutým čelem, vyplněné líce, ucho vysoko 
nasazené, poměrné velikosti, špičaté, těžce posouditelné - nechce zvedat, oko lehce mandlové dle 
standardu, správně uloženo, světlejší, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk kratší, hrudník hluboký s 
méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, delší, bedra korektní, vystouplé pánevní 
kosti, záď mírně přestavěná, břicho korektní, volné lokty, vtáčená tlapka HK, úhlení hrudních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin širší, korektní úhlení, ocas správně nasazen, nesen pod břichem 
stále, délka standardní, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná, vpředu kříží tlapky. Typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní. Povaha silně nervózní, střední reakce na 
střelbu. 
 

PT : 2 – 3 – 13 – 5/9 – 13 – 10 – 8 – 0  = 63 bodů 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=nik�&gAct=detail&ID=6926
mailto:vladimira.jasnikova@ge.com
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=nonsieu&gAct=detail&ID=6852
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=sir%20art&gAct=detail&ID=6965
mailto:vladimir.valtr@volny.cz


 
fena  SIDUS ARGANTA Hvězdná laguna 
nar: 10.9.2003, CMKU/BOG/1056/03 
RTG DKK ?  
V 1, CAC, 2x res.CAC, Krajský vítěz 
(Nautilus Oroya Terwipon, HD A   +  Issabó Hvězdná laguna, HD C) 
chov.: Lucie Kazmerčíková 
maj.: Alena Hudáková 
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 - 56,5/57,5 cm, hlava s 
delší čelní partií a širším čelem, příliš vyplněné líce, čenichová partie pronesená, ucho vysoko 
nasazené i nesené, poměrné velikosti, špičaté, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, 
světlé, menší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s 
předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a mírně klenutější, bedra, záď i břicho korektní, postoj i 
úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas správně 
nasazen, nesen pod břichem ve statice, tvoří háček za pohybu, délka standardní, srst dlouhá, bohatá 
a uzavřená, čistě černá, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná. Typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní. Povaha 
klidná, střední reakce na střelbu. 
 
PT : 10 – 5 – 11 – 5/8 – 14 – 10 – 9 – 0  = 72 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK 02.10.2006: 
RTG DKK 0/1 – HD B, RTG DLK 0/0  (obojá MVDr.Nytra / ČR) 
Od 02.10.2006: Chovná fena, 56,5/57,5 cm 
 
 
 
 

MALINOIS 
 
pes ENDER van de Duvetorre 
nar. 16.3.2005, LOSH 0971924 
RTG DKK  - HD A (MVDr.Smatana / SK) 
(Yzer van de Duvetorre, HD B   +   Vogue of Naiko Home, HD ?) 
chov.: Johan Weckhuyzen, Belgie 
maj. Josef Bartošík, Zlechov 123, 687 10, tel: 608 406 027, e-mail: bartosikjosef@seznam.cz  
Chovný pes, po přeregistraci do PK, 66/69,5 cm - hlava s delší čelní partií, širokým čelem, méně 
výrazným stopem. Náznak římského nosu a výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nasazené i 
nesené, špičaté a delší, oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé. Chrup úplný, skus těsný 
nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná s 
vystouplými pánevními kostmi. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní 
končetiny se správným postojem, otevřená tlapka a strmé úhlení, pánevní končetiny se správným 
postojem, otevřené tlapky, oboustranně paspárky, úhlení mírně strmější. Ocas správně nasazen, za 
pohybu výše nesen, tvoří háček, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný 
teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněná středně, černá hruď a tlapky hrudních končetin, maska 
základní, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, hravá. Typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, 
celkový vzhled méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na 
střelbu žádná.  
Doplňující poznámky: chovný od 17.9.2006 
 
PT: 4 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 93 bodů 
 
Chovnost splněna přeregistrací do české plemenné knihy: CMKU/BOM/3244/-06/05 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=sidus&gAct=detail&ID=6968
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ender&gAct=detail&ID=9051
mailto:bartosikjosef@seznam.cz


 
fena  KESSIE Bono Campo 
nar. 26.1.2002, SPKP 465, CMKU/BOM/3166/-06/02 
IPO1 
(Cartovche Bomazde, HD A  +  Felis Korzár) 
chov. Lubomír Hlinka, Slovensko 
maj. Milan Roučka, Brněnská 727, 666 01 Tišnov, tel: 549 412 172, E-mail: kk.tisnov@seznam.cz  
Posouzení odloženo - agresivita při posuzování, 57,5/64 cm 
 
 
 
pes  LEGO z Hückelovy vily 
nar. 8.8.2003, CMKU/BOM/2441/03 
RTG DKK 0/0 -  HD A (MVDr. Jahoda / ČR) 
ZMT, ZVV1, IPO1, OPT1 
(Apollo Fany Eciloten, HD A  +  Cira from Mike´s Place, HD A) 
chov.: Zdeněk Volný 
maj. Roman Fojtík, Družstevní 672, 763 21 Slavičín, tel: 603 430 815, e-mail: rfojtik@seznam.cz  
Chovný pes, 60/65 cm - hlava s delší čelní partií, širokým čelem s vrásněním, náznak římského 
nosu, volné pysky, ucho vysoko nesené a šířeji nasazené, poměrné velikosti, měkké, špička pravého 
ucha klopená. Oko lehce mandlové, správně uložené, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný a širší se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
dlouhá, lehce zaškrcená za kohoutkem. Bedra rovná, korektní, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočenými lokty a správným úhlením, pánevní 
končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst 
správné délky, uzavřená, výrazný teplý tón, sytý mahagon - do hněda, charbonáž zvýrazněná více po 
celém těle, tmavé nohy a hruď, černý krk, střední delší bílý znak na hrudi, maska přerušená, černé 
čelo a ucho. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní až 
těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový 
vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu žádná.  
Mimořádné přednosti: černé ucho, pigment.  
Doplňující poznámky: pouze na feny s pevným uchem 
 
PT: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10  = 97 bodů 
 
 
 
fena  MAMBA de Alphaville Bohemia 
nar. 26.5.2004, CMKU/BOM/2731/04 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr. Ekr / ČR) 
(Yagus v.d. Duvetorre, HD A  + Targa des Loups de Genain, HD A) 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Ladislav Navrátil, Vodní 57, 783 45 Senice na Hané, tel: 606 479 323 
Chovná fena, 58/62 cm - hlava s delší čelní partií, výrazné nadočnicové oblouky, v čelní partii 
mezioční rýha, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně 
uloženo, světlejší, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá a silně zaškrcená za kohoutkem, bedra 
rovná, dlouhá s vystouplými pánevními kostmi, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočenými lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se širokým 
postojem a správným úhlením. Ocas správně nasazen, správně nesen, za pohybu nesen vysoko, 
správné délky. Srst uzavřená, kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve výrazný teplý tón, sytý 
mahagon, charbonáž zvýrazněná po celém těle, černé nohy, krk a hruď, velký bílý znak na hrudi, 
maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní. Celkový vzhled méně kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná. 
 
PT: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10  = 98/O1,1/P bodů 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=kessie&gAct=detail&ID=9331
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pes  MARC z Hückelovy vily 
nar. 10.8.2004, CMKU/BOM/2800/04 
RTG DKK 0/0 -  HD A (MVDr.Jahoda / ČR) 
(Kent z Hückelovy vily, HD A   +  Cira from Mike´s Place, HD A) 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Libor Hanzelka, Straník 167, 741 01 Nový Jičín, tel: 777 332 321, info@pneuhanzelka.cz  
Chovný pes, 60/69 cm - těžší hlava s delší čelní partií, širokým čelem, výrazné nadočnicové oblouky, 
z profilu je hlava klínovitá. Ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, špičaté, vnitřní hrana levého ucha je 
stáčená dovnitř. Oko lehce mandlové, správně uložené, tmavé, chrup úplný, nůžkový. Krk dle 
standardu. Hrudník hluboký, prostorný, širší se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
dlouhá, pronesená za kohoutkem. Bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočenými lokty a strmějším úhlením, pánevní 
končetiny se správným postojem a strmějším úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky, 
srst uzavřená, kratší, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž silně zvýrazněná po 
celém těle, černý krk a hruď, maska průměrná, černé čelo, pigmentace méně sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná a prostorná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá. Reakce na střelbu žádná. 
 
PT: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 5  = 94 bodů 
 
 
 
fena  NORA z Hückelovy vily 
nar. 16.11.2004, CMKU/BOM/2833/04 
RTG DKK 0/0 -  HD A (MVDr.Jahoda / ČR) 
(Itto z Hückelovy vily, HD A  + Fanny z Hückelovy vily, HD A) 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Dagmar Volná, Dub 30, 741 01 p. Nový Jičín, tel: 556 703 342, 737 512 909, 
ring.volny@seznam.cz  
Chovná fena, 57/65 cm - Těžší hlava s delší čelní partií a širokým čelem, ucho vysoko nasazené i 
nesené, poměrné velikosti, špičaté, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně uloženo, hnědé, 
chrup úplný, skus nůžkový, I1 vlevo v předkusu, krk dle standardu. Hrudník hluboký, prostorný se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, pronesená, vysoký kohoutek. Bedra rovná 
a korektní, záď lehce spáditá dle standardu. Břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem, přeúhlené. Ocas správně nasazen i 
nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná dle standardu středně, maska základní, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní. Celkový 
vzhled méně kompaktní, povaha temperamentní, hravá a přátelská. Reakce na střelbu žádná.  
Doplňující poznámky: krytí psem s perfektním skusem 
 
PT: 8 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97 bodů 
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pes  ORRY z Hückelovy vily 
nar. 17.2.2005, CMKU/BOM/2896/05 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Jahoda / ČR) 
(Itto z Hückelovy vily, HD A  +  Cira from Mike´s Place, HD A) 
chov. Zdeněk Volný 
maj. VS ČR - Věznice Heřmanice, Orlovská 35, 713 02 Ostrava 13, psovod Libor Balon, Petřvaldská 
1274, 735 32 Rychvald, tel: 595 220 229 
Nechovný pes, 65/69,5 cm - hlava s delší čelní partií, široké čelo s vrásněním, náznak římského 
nosu, výrazné nadočnicové oblouky. Ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru a 
poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uložené, hnědé. Chrup neúplný, chybí P1 vlevo dole, 
skus nůžkový. Krk dle standardu, Hrudník hluboký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím. 
Hřbetní linie měkká, dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, vybočenými lokty a strmějším 
úhlením, pánevní končetiny s širokým postojem a správným úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, 
správné délky, srst uzavřená, v línání, nevýrazný teplý tón, prožloutlé, vlkošedá - aguti, charbonáž 
zvýrazněná více po celém těle, bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, ale netypická barva. Pohlavní výraz správně 
vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, 
povaha vyrovnaná, temperamentní. Reakce na střelbu žádná.  
Doplňující poznámky: nechovný s ohledem na netypickou barvu 
 
PT: 10 – 8 – 19 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 6  = 93 bodů 
 
 
 
fena  SUSSI Bono Campo 
nar. 16.4.2003, SKJ/SPKP 714/03 
RTG DKK – HD A (MVDr.Smatana / SK) 
(Cartovche Bomazde, HD A  + Felis Korzár, HD ?) 
chov. Lubomír Hlinka, Slovensko 
maj. Josef Bartošík, Zlechov 123, 687 10, tel: 608 406 027, e-mail: bartosikjosef@seznam.cz  
Chovná fena, po přeregistraci do PK, 58/66 cm - typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, delší, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované. Chrup úplný, 
skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný se správně vyvinutým předhrudím. 
Hřbetní linie dlouhá a měkčí, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem a správným úhlením, pánevní 
končetiny se správným postojem, mírně přeúhlené, delší stehenní kost, ocas správně nasazen i 
nesen, delší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranž, charbonáž 
zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, maska základní, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
výstavní, pracovní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha temperamentní, submisivní. 
Reakce na střelbu slabá.  
Mimořádné přednosti: Oko, pigment 
 
PT: 10 – 6 – 18 – 5/9 – 15 – 10 – 9 – 9 = 91 bodů 
 
Chovnost splněna přeregistrací do české plemenné knihy: CMKU/BOM/3245/-06/03 
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TERVUEREN 
 
pes  BADY Těchlovice 
nar. 04.12.2003, CMKU/BOT/2796/03 
RTG DKK  0/0 - HD A  (MVDr.Ekr / ČR), PRA/C neg. 27.05.2005 
Junior Champion ČR, 2x BOB, 2x Národní vítěz 2006, CACIB, 7x CAC, 2x CAJC 
(s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A  +  Belinda Norpos, HD A) 
chov. Ing. Marcela Červená 
maj. Jiří Šafář, Družstevní 13, 789 72  Dubicko, tel. 602 378 062, jiri.safar@centrum.cz  
Chovný pes, 64/63 cm – typická hlava, méně výrazný stop, mírně zvýrazněné nadočnicové oblouky, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko správného tvaru i uložení, 
sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní. Postoj a úhlení 
obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, o 2 cm kratší, srst dlouhá a bohatá, v 
línání, mírně otevřená, fauve – výrazný teplý tón – světlý oranž, charbonáž zvýrazněná středně dle 
standardu, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska. Sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká a 
pružná, vpředu akcent a kříží tlapky. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
pohlavní orgány plně vyvinuté, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská a hravá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: výraz, oko 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 3  = 93 bodů 
 
 
 
pes  BEST Arga-Star 
nar. 24.1.2001, CMKU/BOT/2480/01 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
(s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A  +  Akyra Porta Bohemica, HD A) 
chov.: Kamila Najmanová 
maj.: Bedřich Citora, 744 01  Trojanovice-Lomná 188, tel. 603 470 282, bedrich.citora@semag.cz  
Chovný pes , 66/66,5 cm – hlava s delší čelní partií, širokým čelem, příliš vyplněnými lícemi a 
náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko 
správného tvaru i uložení, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krátký krk, hrudník hluboký a prostorný s 
předhrudím dle standardu, hřbetní linie rovná, dlouhá, za pohybu měkčí. Bedra + záď korektní, volné 
břicho, postoj a úhlení hrudních končetin korektní, vytočené tlapky pánevních končetin, úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst bohatá, v línání, 
fauve – výrazný teplý tón – světlý oranž, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, úplná maska. 
Méně sytá pigmentace se ztrátou v koutcích. Pohybová mechanika pružná a prostorná. Typ těžší, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, pohlavní orgány plně vyvinuté, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná, se střední reakcí na střelbu. 
 
PT: 10 – 9 – 10 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 0  = 79 bodů 
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fena  KELLY Comme un Reve Noir 
nar. 22.10.2004, CMKU/BOT/2945-05/04 
RTG DKK 0/0 - HD A, RTG DLK 0/0 (oboje MVDr.Ekr / ČR) 
CAJC, CAC, CWC, CACIB, BOB 
(R.E.Ch. Gourou du Crépuscule des Loups, HD A  +  Zisvaja v.d. Hoge Laer) 
chov.: Pálfalviné Vig Annamária, Maďarsko 
maj.: Robert Anderka, Moravská 60/38, 748 01  Hlučín, robertanderka@seznam.cz  
Chovná fena , 58/56 cm – typická hlava, delší čelní partie, ucho šířeji nasazené, vysoko nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko správného tvaru i uložení, tmavé, chrup úplný, skus těsný 
nůžkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, korektní bedra + záď + břicho. Postoj a úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty. 
Postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení. Ocas správně nasazen, správné délky, ve statice 
správně nesen, za pohybu nesen výše. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – 
žluté, charbonáž zvýrazněná středně dle standardu, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska. Sytá 
pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha přátelská, 
klidná, mírně nedůvěřivá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
 
PT: 10 – 8 – 20 – 4/8 – 12 – 9 – 9 – 10  = 90 / A / O4 bodů 
 
 
 
fena  URBI ELEANOR z Kovárny 
nar. 2.5.2004, CMKU/BOT/2841/04 
RTG DKK 0/0 -  HD A (MVDr. Jahoda / ČR)  
výborná 
(R.E. Ch. Gourou du Crépuscule des Loups, HD A  +  Ch. Eleanor z Kovárny, HD C) 
chov.: Hana Pisarčíková 
maj.:   Michael Zajíček, Racková 281, 760 01 Zlín, tel. 603 929 653, mariezajickova@muzlin.cz  
Chovná fena, 58/59 cm – typická hlava, mírně širší čelo, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko správného tvaru i uložení, hnědé, chrup úplný, skus 
těsný nůžkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný s korektním předhrudím, hřbetní linie rovná, za 
pohybu měkčí, bedra klenutá za pohybu, záď + břicho korektní. Postoj a úhlení obou párů končetin 
korektní, měkčí nadprstí hrudních končetin, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón – stříbrné prožloutlé, charbonáž zvýrazněná středně 
dle standardu, malý bílý znak na hrudi, úplná maska. Sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, 
pružná a prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, se slabou reakcí 
na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, maska 
 
PT: 10 – 10 – 19 – 5/10 – 14 – 8 – 10 – 6  = 92 bodů 
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