
Popisná přehlídka a povahový test 
Petrovice nad Orlicí, 06.05.2007 

 
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: deštník, rulík, kanystr s kamínky 
    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 
 
obrany hodnotil: rozhodčí z výkonu Jiří Kubeš 
 
 
 

GROENENDAEL 
 
fena  BEAUTY BLACK z Kovárny 
nar. 25.05.2005, CMKU/BOG/1162/05 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr. Ekr, ČR), PRA/C negativní (7/2005) 
Junioršampion ČR +SR, 4x CAJC, 3x CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB 
(s.r. pE Ch. Bentho IBN Greco de Bruine Buck, HD A + Ch. Sofia de la Foret de Bizy, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Lucie Švecová, Obůrka 16, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 605 878 483, hedva@seznam.cz  
Chovná fena - 61/62 cm, hlava typická dle standardu s ustupujícím čelem a náznakem římského nosu; ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru a poměrné velikosti; oko kulaté, správně uloţeno, světlejší; chrup 
úplný, skus nůţkový; krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu; hřbetní linie 
pevná a rovná, za pohybu měkčí; bedra, záď i břicho korektní; postoj i úhlení hrudních končetin korektní, vytočené 
tlapky pánevních končetin, úhlení PK korektní; ocas správně nasazen a nesen, správné délky; srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, mírně zvlněná na hřbetě, čistě černá; velmi malý bílý znak na hrudi; pigmentace sytá; pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, sbíhavá vpředu; typ standardní; pohlavní výraz vyjádřen správně; kondice 
příliš výţivná; celkový vzhled kompaktní; povha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 9 - 10 - 10 = 99 / A bodů (aport: plast, taška, polystyren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=beauty&gAct=detail&ID=7110
mailto:hedva@seznam.cz


pes CARLOS od Dlouhé stezky 
nar. 25.10.2004, CMKU/BOG/1120/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (ČR, MVDr. Ekr)  
VN 1, nejl. z dorostu, V 1, zk. ZZO, LA 1 
(s. T.s.Ch. Jack Černý Habakuk, HD A + s. T.s.Ch. Ysel Comme un Reve Noir, HD A) 
chov. Miloš Vlášek 
maj. Markéta Lhotecká, Gen. Kutlvašra 1984, 580 01  Havlíčkův Brod, tel. 723 236 834 
Chovný pes - 61,5/63 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, méně výrazným stopem a náznakem 
římského nosu, ucho správně nasazeno a neseno, správného tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uloţení, 
tmavé, chrup neúplný - chybí I2 vpravo nahoře (vet.potvrzení), skus nůţkový - I1 vpravo nahoře náznak předkusu, 
krk kratší, hrudník mělčí, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, vystouplé pánevní kosti, záď i 
břicho korektní, postoj i úhlení hrudních a pánevních končetin korektní; ocas správně nasazen a nesen, správné 
délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, 
pruţná a prostorná, za pohybu volnější lokty, typ standardní, ušlechtilý - jemnější, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. 
Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: ucho 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 11 - 10 - 9 - 10 = 95 / A bodů (aport: plasta, taška, polystyren) 
 
 
 
fena CELINE od Dlouhé stezky 
nar. 25.10.2004, CMKU/BOG/1125/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Snášil) 
2x CAC, CACIB, zk. ZOP 
(s. T.s.Ch. Jack Černý Habakuk, HD A + s. T.s.Ch. Ysel Comme un Reve Noir, HD A) 
chov. Miloš Vlášek 
maj. Ing. Kateřina Čadová, Blansko 
Chovná fena - 58/61 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem a náznakem římského nosu, ucho správně 
nasazeno a neseno, správného tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uloţení, sytě pigmentované - tmavé, chrup 
úplný, skus nůţkový, standardní krk, hrudník prostorný, mělčí s předhrudím dle standardu, hřbetní linie rovná a 
měkká, bedra, záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin sudovitý, úhlení strmější; vytočené tlapky pánevních 
končetin, úhlení korektní; ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě 
černá, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, povaha klidná, příliš nedůvěřivá. Bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva oka 
 
PT: 8 - 6 - 20 – 5/8 - 15 - 10 -10 - 10 = 92 bodů 
 
 
 
fena OTYLKA Černý Habakuk 
nar. 21.03.2005, CMKU/BOG/1132/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr)  
zk. ZZO 
(Ch. Arno z Tervuerenu, HD ? + s.Ch. Inka Černý Habakuk, HD A) 
chov. + maj.  Václav Duda, Všeň 71, 512 65, tel. 603 238 786 
Chovná fena - 58,5/63 cm. Hlava s širší lebeční partií a mírně ustupujícím čelem; ucho nasazené i nesené šířeji, 
správného tvaru a velikosti, masitější; oko dle standardu, správně uloţeno, ale hlouběji, tmavé, chrup úplný, skus 
nůţkový, krk korektní, hrudník prostorný, mělčí, s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, dlouhá, 
korektní bedra, vystouplé pánevní kosti, záď spáditá, břicho korektní, postoj i úhlení hrudních obou párů končetin 
korektní, ocas správně nasazen i nesen, standardní délky, srst v línání, černá, malý bílý znak na hrudi, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice v 
línání, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní. Povaha temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: síla kostry 
 
PT: 2 - 7 -20 – 5/8 - 7 - 1 - 1 - 8 = 59 bodů 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=carlos&gAct=detail&ID=7033
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=celine&gAct=detail&ID=7038
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=otylka&gAct=detail&ID=7069


pes XTREME BLACK z Kovárny 
nar. 12.07.2004, CMKU/BOG/1117/04 
RTG DKK 0/0 – HD A  (ČR, MVDr. Ekr), PRA/C negativní (9/2004)  
Junioršampion ČR, 2x CAJC, nejlepší mladý SV KCHBO 2006, 4x CAC, CACIB, res.CACIB, 2x ČKŠ 
(T.s. Zsimba des Terres Bergéres, HD A + s.Ch. Fay Black z Kovárny, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Marie Hanušová, Nad Opatovem 2027, 149 00 Praha, tel. 777 663 803, majka.hanusova@seznam.cz  
Chovný pes - 63/63 cm. Typická hlava, ucho vysoko nasazeno a neseno, správného tvaru a velikosti, oko mírně 
kulaté, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, krk krátký, hrudník hluboký a prostorný s předhrudím 
dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, měkčí za pohybu, bedra, záď i břicho korektní, postoj i úhlení hrudních a 
pánevních končetin korektní, u HK měkká záprstí, u obou končetin delší tlapky; ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, velký bílý znak na hrudi, bilé znaky na tlapkách (obě přední a 
levá zadní), pigmentace sytá, ztráta na drápech; pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, sbíhavá vpředu, 
typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, srst 
 
PT: 2 - 7 - 20 – 4/6 - 15 - 10 - 10 - 10 = 84 / A bodů (aport: plast, taška) 
 
 
 
 

MALINOIS 
 

pes AGBAR Ostrý Lagar 
nar. 8.4.2004, CMKU/BOM/2653/04 
RTG DKK 0/0 – HD A  (MVDr.Ekr, ČR) 
(Corbon Sa-Kra Beskydy, HD A  +  Aira Tradice, HD A) 
chov. Ladislav Garbulinski 
maj. Vítězslav Tichý, Krouţky 796, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel: 775 435 773 
Chovný pes, 61/62,5 cm - typická hlava s volnými pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší. Chrup úplný, obě P2 dole malé a zbroušené, skus 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, mírně zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a dlouhá. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu, hrudní končetiny se širokým postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, strmější 
úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý 
mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, velmi malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě 
varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
 

PT: 10 - 10 - 20 - 5/9 - 12 - 10 - 9 - 10 = 95/O/3P,2P/A bodů 
 
 
 

fena ALIS NOBI la Cage aux Folles 
nar. 14.8.2005, CMKU/BOM/3167/-06/05, SPKP 1205 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
Výborná 1, CAJC - SK, zkoušky ZZO, BH, ZOP 
(Tiger von dem Simmeringer Haide, HD A + Esta od Meszta, HD A) 
chov: Marcela Javorová, SK 
maj.: Zdeňka Brhelová, Olbramovice 7, 671 76, tel: 602 418 595 
Chovná fena, 60,5/67 cm - hlava s delší čelní partií, slabší spodní čelist, mezioční rýha v čelní partii, ucho velmi 
široko nasazené i nesené, delší, měkké a špičaté, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus 
těsný nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
dlouhá, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem, vytáčená pravá tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny se širším postojem, 
strmějším úhlením. Ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, méně 
vyvinutá podsada, fauve nevýrazný teplý tón, proţloutlé, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, černé nohy, 
přerušená maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná. Typ jemnější, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská. 
Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: černé ucho. 
 

PT: 9 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/A bodů 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=xtreme&gAct=detail&ID=7030
mailto:majka.hanusova@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=agbar&gAct=detail&ID=7270
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=alis%20nobi&gAct=detail&ID=9101


fena ANNY Bílý trpaslík 
nar. 10.5.2003, CMKU/BOM/2306/03 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
zkouška IPO1 
(Ford Ba-Ka-Ra, HD A + Giaconda le Bosseur, HD A) 
chov. Ing.Dagmar Veselková 
maj. Josef Frynta, Osvobození 252, 517 71 České Meziříčí, tel: 723 536 413 
Chovná fena, 57/64 cm - hlava s delší čelní partií, široké čelo, příliš vyplněné líce, mezioční rýha v čelní partii, 
ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, měkčí a špičaté, kulatější oko, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus 
nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
rovná a delší, bedra rovná a dlouhá. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
širším postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, strmějším úhlením. Ocas správně 
nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná po 
celém těle, průměrná maska, pigmentace méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná. 
Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, 
povaha vyrovnaná, přátelská, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, pohyb, skus. 
 

PT: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/A bodů 
 
 
 

fena ARA od Zlaté hlavičky 
nar. 15.5.2004, CMKU/BOM/2723/04 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Ekr, ČR) 
(s.Ch.Camaro Kwanah, HD A + Dessi Bonny Dux, HD A) 
chov. Dáša Navrátilová 
maj. Antonín Walter, Palackého 920, 415 01 Teplice, tel: 603 868 764, e-mail: walter.antonin@seznam.cz  
Chovná fena, 57/59,5 cm - typická hlava s delší čenichovou partií, široké čelo, mezioční rýha v čelní partii, ucho 
vysoko nasazené i nesené, levé měkčí, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. 
Chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie rovná, za pohybu měkká, bedra rovná, korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, mírně vtáčená tlapka, strmé nadprstí, správné úhlení, pánevní 
končetiny se širokým postojem, strmějším úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, malý bílý 
znak na hrudi a na prstech zadních tlapek, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná. Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš výţivná, celkový 
vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, hravá, klidná. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost. 
 

PT: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 98 bodů 
 
 
 

fena ARKA Ostrý Lagar 
nar. 8.4.2004, CMKU/BOM/2661/04 
RTG DKK 1/0 – HD B (MVDr.Ekr, ČR) 
zkouška ZM, Dobrá 
(Corbon Sa-Kra Beskydy, HD A + Aira Tradice, HD A) 
chov. Ladislav Garbulinski 
maj. Michaela Ţůrková, Lipnická 1195, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel: 737 164 783, e-mail: 
oddorinky@seznam.cz  
Chovná fena, 55/59 cm - typická hlava s mírně delší čelní partií, široké čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, 
poměrné velikosti, špičaté, kulatější oko, správně uloţeno, hnědé. Chrup neúplný, chybí 2xP2 vlevo nahoře i dole, 
1xP1 vlevo dole, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná, pronesená, bedra s vystouplými pánevními kostmi. Záď přestavěná, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se širším postojem, strmějším úhlením. Ocas 
správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý 
mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, střední bílý znak na hrudi, úplná maska, černé čelo, 
pigmentace sytá na pyskách, méně sytá na drápech. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná. Typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: černé ucho, pohyb.  
Doplňující poznámky: krytí pouze plnochrupým psem. 
 

PT: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100/O/2P,3P/A bodů 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=anny%20b&gAct=detail&ID=6354
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ara%20od&gAct=detail&ID=7339
mailto:walter.antonin@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=arka%20os&gAct=detail&ID=7285
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pes CRISS Marko Gero 
nar. 6.7.2004, CMKU/BOM/2769/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr,ČR) 
zkoušky ZZZ, RH-E, RH-TA, IPO1 
(Falcon de Alphaville Bohemia, HD A + Joyce vom Greifenring, HD A)¨ 
chov. Ing.Markéta Dvořáčková 
maj. Edita Labíková, Skalička 9, 500 03 Hradec Králové, tel: 775 686 639, e-mail: edita.labikova@seznam.cz  
Chovný pes, 61/67 cm - hlava s delší čelní partií, širším čelem, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené, dlouhé, měkké, kulatější oko, správně uloţeno, světlejší. Chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, 
hrudník mělký, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, 
bedra rovná a dlouhá. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, měkká záprstí, lehce vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, strmější 
úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná a prostorná, vpředu sbíhavá. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, 
plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: barva. 
 
PT: 9 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 99/O/1P,1P/A bodů 
 
 
 

fena ELINKA Kwanah 
nar. 25.4.2005, CMKU/BOM/2940/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR), DOV prostý (2006) 
Velmi dobrá 1 
(s.r. s. Int.Ch. Aianys Casper Bohemia, HD A + s.JCh. Dakota de Brona Kwanah, HD A) 
chov. Zuzana Mrňáková 
maj. Jindřich Sedláček, Číţová 29, 398 31, tel: 728 510 258, e-mail: DdeB@seznam.cz  
Chovná fena, 56,5/58 cm - hlava s delší čelní partií, širší čelo, stop tvořen hlavně nadočnicemi, mezioční rýha v 
čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
hnědé. Chrup neúplný, chybí 1xP2 vlevo dole, skus nůţkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu, 
hrudník hluboký a prostorný, se méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, korektní. 
Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní 
končetiny se širším postojem a správným úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, velký bílý znak na hrudi a na krku, 
přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná. Typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní - příliš výţivná, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: hrudník, barva, kompaktnost. 
 
PT: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 13 - 9 - 10 - 10 = 97 bodů 
 
 
 

fena KESSIE Bono Campo 
nar. 26.1.2002, CMKU/BOM/3166/-06/02, SPKP 456 
HD A (MVDr.Smatana, SK) 
zkouška ZVV1, IPO1 
(Cartovche Bomazde, HD A + Felis Korzár, HD A) 
chov. Lubomír Hlinka, SK 
maj. Milan Roučka, Brněnská 727, 666 01 Tišnov, tel: 549 412 172, e-mail: kk.tisnov@seznam.cz  
Chovná fena, 57,5/65 cm - typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup nadpočetný, 1xI1 nahoře, velké mezery mezi zuby, skus nůţkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie měkká, pronesená, 
dlouhá, bedra rovná. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým 
postojem, správné úhlení, pánevní končetiny se širokým postojem, správným úhlením. Ocas správně nasazen, za 
pohybu vysoko nesen, ve statice vtahován pod břicho, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi a na všech tlapkách, průměrná 
maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika mimochodní. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. 
Reakce na střelbu ţádná. 
 
PT: 8 - 9 - 20 - 5/10 - 13 - 10 - 10 - 10 = 95 bodů 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=criss&gAct=detail&ID=7448
mailto:edita.labikova@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=elinka%20k&gAct=detail&ID=7621
mailto:DdeB@seznam.cz
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 SAGAR de Alphaville Bohemia 
nar. 4.8.2005, CMKU/BOM/3011/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
(Falcon de Alphaville Bohemia, HD A +  Targa des Loups de Genain, HD A) 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. František Němec, Barvířská 112/14, 589 01 Třešť, tel: 602 955 241 
Chovný pes, 64,5/67,5 cm - hlava s delší čelní partií, širokým čelem, mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji 
nasazené, široko nesené, delší, měkké, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus klešťový, 
krk dle standardu, hrudník mělčí, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i  úhlením. Ocas správně 
nasazen, za pohybu vysoko nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, 
sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, tmavší hruď i nohy, velmi malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika mimochodní. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
v šourku, plně vyvinutá, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, bez elegance, povaha temperamentní, 
hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
 
PT:  7 - 9 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 96/O/2P,1P/A bodů 
 
 

TERVUEREN 
 
pes ARGENT BRUT z Kovárny 
nar. 26.04.2005, CMKU/BOT/1146/05 
RTG DKK 0/0 - HD A, RTG DLK 0/0 (oboje MVDr.Ekr, ČR), DOV prostý 6/2005 
CAC, res.CAC, ZZO, BH, ZOP, ZPU1, FPr1 
(Int.Ch.Digit Stříbrný rybník, HD A + P.E.Ch.Bjarkarima Sibilja, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Veronika Smějová, Z.Bára 115/6, 700 30 Ostrava - Dubina, tel. 776 878 784, veronika.smejova@seznam.cz  
Chovný pes, 63/65 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem. Ucho šířeji nasazené, správně nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus nůţkový, 
korektní krk. Mělčí a uţší hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím. Hřbetní línie pevná a rovná, rovná bedra, 
ale vystouplé pánevní kosti, záď a břicho korektní. Silně vytáčené tlapky hrudních končetin, měkká záprstí, korektní 
úhlení. Široký postoj pánevních končetin, korektní úhlení. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - proţloutlá, charbonáţ zvýrazněná méně, maska základní. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment. 
 
PT: 10 - 10 - 19 – 5/9 - 12 - 9 - 9 - 10 = 93 / A bodů  (aport: plast, polystyren, taška) 
 
 
 

fena ELKE Randy Dog 
nar. 17.06.2004, CMKU/BOT/2885/04 
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr, ČR), DOV prostý  
Výborná 4 
(Sun Tee Rudolfovská skála, HD A + JCh.Bonna Randy Dog, HD B) 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Renata Tvrdá + R.Štěpánková, Kotopeky 4, 268 01 Hořovice, tel. 777 003 885 
Chovná fena, 63/63 cm. Širší hlava s delší čelní partií a mírně ustupujícím čelem, náznak římského nosu, ucho 
vysoko nasazené a nesené, poměrné velikosti, širší u základny. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. 
Chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, mělčí hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a 
rovná, bedra + záď + břicho korektní. Postoj hrudních končetin korektní, prošláplé tlapky, za pohybu volné lokty, 
korektní úhlení. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, velký bílý znak na krku a 
hrudi, průměrná maska. Mírná ztráta pigmentace na pyskách - vně. Pohybová mechanika lehká, pruţná a 
prostorná. Typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice v línání, celkový vzhled méně kompaktní. Povaha 
přátelská a klidná, se střední reakcí na střelbu. 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky. 
 
PT: 8 - 8 - 12 – 5/10 - 11 - 9 - 10 - 0 = 73 bodů 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=sagar&gAct=detail&ID=7692
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=argent&gAct=detail&ID=7084
mailto:veronika.smejova@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=elke%20ra&gAct=detail&ID=8502


pes GHOUST OF GERONIMO Randy Dog 
nar. 30.07.2005, CMKU/BOT/3023/05 
HD B (MVDr.Smatana, SK), DOV prostý 6/2006  
res.CACIB, CAC, CWC, res.CAC, CAJC, Vít.mladých PL 
(s.Ch.Heavenly Vision z Kovárny, HD A + Amatha Vakutex, HD B) 
chov+maj. Renata Tvrdá, Kotopeky 4, 268 01 Hořovice, tel. 777 003 885 
Chovný pes, 61/59 cm. Typická hlava s mírně delší čelní partii a širším čelem. Ucho šířeji nasazené, správně 
nesené, správného tvaru i velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší. Chrup úplný, skus nůţkový, 
kratší krk. Hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie rovná, pevná ve statice, 
měkčí za pohybu. Bedra + záď + břicho korektní. Korektní postoj a úhlení hrudních končetin. Korektní postoj a 
stmější úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, téměř úplná maska. Pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká a pruţná, vpředu prostorná, vzadu vázanější. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha klidná, příliš 
nedůvěřivá, lekavá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva srsti 
 
PT: 1 - 4 - 19 – 5/7 - 13 - 8 - 8 - 0 = 75 bodů 
 
 
 
fena ISCHA Dog Arabat 
nar. 17.02.2006, CMKU/BOT/3099/06 
HD A (MVDr.Smatana, SK) 
Výborná 4 
(Ch.Cron de el Segadal, HD C x s.Ch. Adafy Oridix, HD A) 
chov. Alexandra Burláková 
maj. Renata Tvrdá, Kotopeky 4, 268 01 Hořovice, tel. 777 003 885 
Chovná fena, 60/60 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené a nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované. Chrup neúplný - chybí 1xM3 
vpravo dole, skus nůţkový, korektní krk, mělčí hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, 
vystouplá páteř, bedra + záď + břicho korektní. Postoj a úhlení obou párů končetin korektní. Ocas správně nasazen 
a nesen, správné délky. Srst v línání, fauve výrazný teplý tón - mahagon, charbonáţ zvýrazněná více - po celém 
těle, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a 
prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice v línání, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, klidná, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ.  
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem. 
 
PT: 8 - 10 - 19 – 5/10 - 13 - 10 - 6 - 0 = 81 bodů 
 
 
 
fena KATIFER Deabei 
nar. 09.06.2005, CMKU/BOT/2982/05 
RTG DKK 0/0 - HD A, RTG DLK 0/0 (oboje MVDr.Ekr, ČR)  
Velmi dobrá 
(Ch.Domburg In Envy, HD odp.A + s.Ch. Anee Oridix, HD A) 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Zdeněk Greţdo, 471 55 Kunratice u Cvikova 7, tel. 739 116 210, pillo@seznam.cz 
Chovná fena, 60/61 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem a náznakem římského nosu. Ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvatu i velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup neúplný - 
chybí 1xP2 vpravo dole, skus těsný nůţkový na I1 aţ I3 vlevo, klešťový na I1 aţ I2 vpravo a předkus na I3 vpravo.  
Krk korektní. Hrudník uţší, s nedostatečně vyvinutým předhrudím. Hřbetní línie pevná a rovná, bedra + záď + 
břicho korektní. Postoj a úhlení obou párů končetin korektní. Ocas správně nasazen a nesen, delší o 3-4 cm. Srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón - ţlutá, charbonáţ zvýrazněná středně, maska přerušená a hnědá 
na pyscích. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha.  
Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem. 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ghoust&gAct=detail&ID=8643
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ischa&gAct=detail&ID=9650
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=katifer&gAct=detail&ID=8606


pes PRESTON ROSWELL Sixty Six 
nar. 25.10.2005, CMKU/BOT/3051/05 
(s.r.Ch. Roswell des Étangs Sauvages, HD A + Ch.Hellene Britany Sixty Six, HD C) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. Iva Bělobrádková, Rovná 1381, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 724 273 677 
Chovný pes po absolvování RTG DKK pokud bude výsledek max.2/2; 62/62 cm. Typická, ale velmi mírně 
mohutnější hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, širší u základny, silně ochlupené, 
správné velikosti. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Korektní krk, 
hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím. Hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, ale vystouplé 
pánevní kosti, záď a břicho korektní. Korektní postoj i úhlení hrudních končetin. Vytočené tlapky pánevních 
končetin a strmé nadprstí. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón - mahagon, s více zvýrazněnou charbonáţí a téměř úplnou maskou. Sytá pigmentace, pohybová 
mechanika mimochodní a vázaná vpředu i vzadu. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
obě varlata v šourku. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá a přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: srst (kvalita) 
 
PT: 10 - 10 - 19 – 5/8 - 10 - 5 - 10 - 10 = 87 / A bodů  (aport: plast, polystyren, taška) 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK v 5/2007: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr  / ČR) 
Od 5/2007: Chovný pes. 62/62 cm  (chovnost zatím nebyla zapsána) 
 
 
 
pes VENDOR des Étangs Sauvages 
nar. 08.12.2004, LOF 1.B.B.TER 50445/7717 
HD A (Francie) 
Výb. 2, Výb.4, Výb., VN, CSAU, CANT, TAN 
(R.E. Ragtime de la Clairiére aux Louves, HD A + Orca des Étangs Sauvages, HD A) 
chov. Serge Gillet, Francie 
maj. Iva Kuncmanová + Hana Petrová, Dvorská 166, 503 11 Hradec Králové, tel. 724 360 770, 
kuncmanova@sixtysix.cz  
Chovný pes po přeregistraci v ČR, 66/68 cm. Hlava s ustupujícím a klenutým čelem, méně výrazný stop, 
zvýrazněný temenní hrbol. Ucho šířeji nasazené, správně nesené, správného tvaru i velikosti. Oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový se středními řezáky ve velmi mírném 
předkusu. Kratší krk, mělký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím. Hřbetní línie pevná a rovná, vystouplá 
páteř. Bedra rovná a korektní, vystouplé pánevní kosti. Záď a břicho korektní. Postoj hrudních končetin korektní, 
měkké záprstí a korektní úhlení. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní. Ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, lehce zvlněná na hřbetě, fauve výrazný teplý tón - mahagon, více 
zvýrazněná charbonáţ, úzký malý bílý znak na hrudi, průměrná maska. Pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
volná vpředu, málo energická. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Obě varlata v šourku. Kondice 
výstavní, ale potřebuje dosvalit. Celkový vzhled elegantní, povaha přátelská, klidná, se slabou reakcí na střelbu. 
 
PT: 10 - 7 - 18 – 4/10 - 15 - 8 - 9 - 0 = 81 bodů 
 
Vzhledem k výskytu epilepsie v 11/2007 byl na žádost majitele vyřazen z chovu. 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=preston&gAct=detail&ID=8675
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=vendor&gAct=detail&ID=10354
mailto:kuncmanova@sixtysix.cz

