
Popisná přehlídka a povahový test 
Praha – Letňany, 14.10.2007 

 
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: kanystr s kamínky, deštník, kolo 
    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 
 
 
 
 
 
 

GROENENDAEL 
 
pes BUCK ze Ztracené zahrady 
nar. 22.03.2005, CMKU/BOG/1140/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (ČR, MVDr. Decker)  
CAJC, CAC, res.CACIB 
(Int.Ch. Digit Stříbrný rybník, HD A + Daisy Radvanický drak, HD A) 
chov. Dominika Formanová RNDr. 
maj. Jana Klášterková, Mantovská 533, 332 14 Chotěšov, tel.  606 669 283 , kl.jana@centrum.cz  
Chovný pes, 64/65 cm - typická hlava s širším čelem, celkově mírně kratší hlava, ucho vysoko nesené, nasazené 
šířeji, správného tvaru a velikosti, oko kulatější, správně uloţeno, tmavé, chrup neúplný - chybí P3 LN (veterinární 
potvrzení), skus velmi těsný nůţkový s mírnou ztrátou kontaktu, krk kratší, hrudník hluboký a prostorný s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra korektní, vystouplé pánevní kosti, záď + 
břicho korektní, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen ve statice, 
za pohybu nesen vysoko, kratší o 3 cm, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, prolínání hnědé barvy celkově, šedé na 
kalhotkách, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vzadu kříţí tlapky, typ standardní, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: struktura srsti, temperament 
 
PT: 7 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 8 – 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=buck&gAct=detail&ID=7078
mailto:kl.jana@centrum.cz


pes SIR BEDIVER Hvězdná laguna 
nar. 10.09.2003, CMKU/BOG/1054/03 
RTG DKK 0/0 – HD A (ČR, MVDr. Ekr)  
Res.CACIB, 3x res.CAC, zk. ZZO, ZOP 
(Nautilus Oroya Terwipon, HD A + Issabó Hvězdná laguna, HD C) 
chov. Lucie Kazměrčíková 
maj. Dana Neprašová, Rýznerova 838, 165 00 Praha 6 -Suchdol, tel.  728 212 405 , neprasova.dana@seznam.cz  
Chovný pes, 63/64 cm - typická hlava s delší čelní partií a širším čelem, pronesený čenich, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, 
krk kratší, hrudník hluboký a prostorný s mírně nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra + záď + břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, strmější úhlení, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas vysoko nasazen, správně nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, 
prolínání hnědé barvy celkově, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pruţná, typ standardní, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha klidná. Slabá 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: struktura srsti, pigment 
 
PT: 10 – 8 – 18 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 8  = 93 bodů 
 

 
 
MALINOIS 
 
pes DUX Sa-Kra Beskydy 
nar. 24.5.2003, CMKU/BOM/2367/03 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Ekr, ČR), RTG DLK 0/0 (MVDr. Ekr, ČR) 
(Aramis von der Brunnenstadt, HD B + Calamite Sa-Kra Beskydy, HD B) 
chov. Alexandra Ravel 
maj. Lubomír Němec, Travní 635, 277 11 Neratovice 
Drţitel: Kamila Najmanová, Nýdecká 447/16, 199 00 Praha 9 - Letňany. Tel:  604 339 166  
Chovný pes, 61/67 cm - typická ale těţší hlava, volné pysky, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, 
kulatá vnější hrana, ucho širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloţené, tmavé, chrup neúplný, chybí I1 
vlevo nahoře - veterinární potvrzení, skus nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, širší, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, bedra dlouhá, záď přestavěná, břicho 
dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny s rozbíhavým postojem, strmé 
úhlení, ocas vysoko nasazen, správně nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky. Srst správné délky, v 
línání, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, přerušená maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ těţší, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, slabší, celkový vzhled nekompaktní, 
povaha temperamentní, se sklony k agresivitě, neukázněná. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: černé ucho 
 

PT: 10 - 1 - 20 - 4/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 90/A/O1,1/N bodů 
 
 
 

fena EVERLY van de Duvetorre 
nar. 21.10.2005, CMKU/BOM/3681/07/05, LOSH 0985912 
RTG DKK - HD A (MVDr.Smatana, SK) 
(Cougar van de Duvetorre, HD B + Vogue of Naiko Home) 
chov: Johan Weckhuyzen, Belgie 
maj.: Josef Bartošík, Zlechov 123, 687 10 Zlechov, tel:  608 406 027 , e-mail: bartosikjosef@seznam.cz  
Chovná fena, 59/64 cm - hlava s delší čelní partií, širší čelo, mezioční rýha v čelní partii, ucho šířeji nasazené i 
nesené, špičaté a delší. Oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus nůţkový, krk dle 
standardu. Hrudník hluboký a široký se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie za pohybu měkčí, zaškrcená 
za kohoutkem, bedra rovná a dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
širším postojem, vybočené lokty, strmé úhlení, pánevní končetiny se širším postojem a správným úhlením, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná více, tmavší nohy a černá hruď, střední bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, lehce submisivní. 
Reakce na střelbu slabá.  
 

PT: 9 - 8 - 17 - 5/8 - 12 - 9 - 10 - 10 = 88/A bodů 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=sir%20bedi&gAct=detail&ID=6966
mailto:neprasova.dana@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=dux%20s&gAct=detail&ID=6505
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=everly&gAct=detail&ID=10333
mailto:bartosikjosef@seznam.cz


 
 

pes EXXON Kwanah 
nar. 25.4.2005, CMKU/BOM/2938/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr,ČR)  
Juniorchampion ČR, 3xCAC, RCAC, 2xCAJC, 2xRCACIB, CACIB, BOB, zk. ZZO 
(s.r.s.Ich.Ch.Aianys Casper Bohemia, HD A + s.Jch.Dakota de Brona Kwanah, HD A) 
chov. Zuzana Mrňáková 
maj. Jaroslav Mareš + Ing.Lenka Marešová, Ptákovická 503, 386 01 Strakonice, tel:  721 543 160 , jmares@wo.cz   
Chovný pes, 63/64 cm - typická hlava, mírně klenutější čelo, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţené, tmavé, chrup úplný, skus 
těsný nůţkový, I1,I2 vpravo kleště. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho volnější. Hrudní 
končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením, ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, na krku větší bílý znak, maska téměř úplná, 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 
temperamentní, vyrovnaná, přátelská, hravá. Reakce na střelbu slabá.  
Mimořádné přednosti: typ, barva. 
 

PT: 10 - 10 - 19 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 98/A bodů 
 
 
 
pes PATT z Hückelovy vily 
nar. 24.6.2005, CMKU/BOM/2978/05 
RTG DKK ?  
zk. ZMT, ZOP, ZPU1, ZM, BH, ZVV1, T1, IPO-V, FPr1  
(Pedro des Clans de la Pleine Lune, HD B + Fanny z Hückelovy vily, HD A) 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Stanislava Hájková, Třtěno 102, 440 01 Louny 1, tel:  604 986 505 , e-mail: tadeasek@centrum.cz  
Chovný pes pokud bude výsledek RTG DKK max. 2/2, 60/64 cm - hlava s delší čelní partií, ustupující, široké a 
klenutější čelo, výrazný stop, volné pysky, z profilu vysoká mozkovna, špičatý čenich, ucho šířeji nasazené, 
správně nesené, poměrné velikosti, nerovná vnější hrana, kulatější oko, správně uloţené, světlé, chrup úplný, skus 
nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce 
zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným úhlením, sevřené hlezno, ocas 
správně nasazen i nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, sytě ţluté, charbonáţ zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, základní maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, plně vyvinutá. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, bez elegance, povaha temperamentní, 
vyrovnaná. Reakce na střelbu ţádná. 
 
PT: 9 - 9 - 20 - 5/7 - 14 - 10 - 10 - 9 = 93/A/O1,1/P bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 20.10.2007: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Od 20.10.2007 : Chovný pes, 60/64 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=exxon&gAct=detail&ID=7619
mailto:jmares@wo.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=patt&gAct=detail&ID=7640
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fena QUEEN de Alphaville Bohemia 
nar. 19.5.2005, CMKU/BOM/2964/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, (MVDr. Ekr, ČR)  
výborná 1, vítěz třídy mladých 
(Lobo du Vieux Marronier, HD A + Funky de Alphaville Bohemia, HD A,) 
chov. Jitka Pospíchalová 
maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, Smiřice, 503 03, tel:  495 421 940 ,  776 074 666 , malinois@malinois.cz  
Chovná fena, 62,5/63,5 cm.  Hlava s delší čelní partií, náznak vrásnění na čele, mezioční rýha v čelní partii, kratší 
hlava, tupější čenich, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti. Oko kulaté, správně 
uloţeno, světlejší. Chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu. Hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se 
správným úhlením, mírně vytočené tlapky, ocas správně nasazen i nesen, za pohybu nesen vysoko, správné 
délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, 
tmavší nohy a hruď, malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, vpředu jde ze široka, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní i elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
 
PT: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 99/A bodů 
 
 
 

 
TERVUEREN  
 
pes BALDWIN Nobby Rock 
nar. nar. 25.06.2005, CMKU/BOT/2987/05 
RTG DKK - HD B (MVDr.Smatana, SK)  
Výborný 3 
(Kiosan´s Goliat, HD A + H´Aia Britany Sixty Six, HD B) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Andrea Dlouhá, Ţabovřesky 10, 256 01 Benešov, tel.  604 655 734 , adlouha@seznam.cz  
Posouzení odloženo - nezměřen  
 
 
 
fena BABETTE Nobby Rock 
nar. 25.06.2005, CMKU/BOT/2991/05 
RTG DKK - HD B (MVDr.Smatana, SK)  
CAC 
(Kiosan´s Goliat, HD A + H´Aia Britany Sixty Six, HD B) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Markéta Chrobková, Radotínská 44, 252 28 Černošice, tel.  777 324 400  
Chovná fena, 57/56 cm. Typická hlava s klenutějším čelem a římským nosem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, 
hrudník uţší s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní, 
postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, volné lokty, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, 
srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, malý bílý 
znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment, krátký hřbet 
 
PT: 10 – 9 – 15  – 5/8 – 12 – 9 – 10 – 0  = 78 bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=queen&gPage=2&gAct=detail&ID=9061
mailto:malinois@malinois.cz
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mailto:adlouha@seznam.cz
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fena BARBARA Nobby Rock 
nar. 25.06.2005, CMKU/BOT/2992/05 
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr, ČR)  
BOB, 2x CAJC, res.CAC 
(Kiosan´s Goliat, HD A + H´Aia Britany Sixty Six, HD B) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Pavel a Jana Schmidtovi, Rychnovská 068, 468 01 Kokonín, tel.  605 120 012 ,  737 478 464 , 
poschel1@seznam.cz  
Chovná fena, 61/61 cm. Celkově mohutnější hlava s delší čelní partií a klenutějším čelem, ucho vysoko nasazené 
i nesené, poměrné velikosti, pravé je mírně nesymetrické, oko správného tvaru, uloţeno hlouběji, tmavé, chrup 
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s mírně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, ocas správně 
nasazen a nesen, delší o 1 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná více, průměrná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost, kvalita srsti 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 4  = 93 bodů 
 
 
 
pes CASSIDY Nobby Rock 
nar. 16.02.2006, CMKU/BOT/3090/06 
RTG DKK ?  
Velmi nadějný 
(Nico z Kovárny, HD A + JCh.Deborah Sixty Six, HD C) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Pavel a Jana Schmidtovi, Rychnovská 068, 468 01 Kokonín, tel.  605 120 012 ,  737 478 464 , 
poschel1@seznam.cz    
Chovný pes pokud bude výsledek DKK max. 2/2, 64/65 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem a 
náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko správného 
tvaru i uloţení, sytě pigmentované, chrup neúplný - chybí P2 vpravo dole, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník 
mělký s mírně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní, vytáčená tlapka 
hrudních končetin a široký postoj pánevních končetin, úhlení vpředu i vzadu korektní, ocas správně nasazen a 
nesen, kratší i 2 cm, srst dlouhá a bohatá, v línání, fauve nevýrazný teplý tón - proţloutlá stříbrná, charbonáţ 
zvýrazněná středně, přerušená maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vpředu 
dosud volná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, 
kondice kostnatá a v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha, pohyb, elegantní nesení krku 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 3  = 92 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 20.10.2007: 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Od 20.10.2007 : Chovný pes, 64/65 cm 
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pes CEDRIK Nobby Rock 
nar. 16.02.2006, CMKU/BOT/3091/06 
RTG DKK 0/0 - HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR)  
Velmi dobrý 2 
(Nico z Kovárny, HD A + JCh.Deborah Sixty Six, HD C) 
chov. Andrea Dlouhá 
maj. Mgr.Jana Kudláčková, Keramická 6, 170 00 Praha 7, tel.  603 754 114 , jana.kudlackova@volny.cz   
Chovný pes, 68,5/69 cm. Typická hlava s širším a kulatějším čelem, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, 
poměrné velikosti, měkčí. Oko správného tvaru i uloţení, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový se střeďáky v 
předkusu, krk dle standardu, hrudník mělký a úzký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
klenutější, bedra klenutá, vystouplé pánevní kosti, záď silně spáditá a delší, břicho korektní, vytáčená tlapka a 
korektní úhlení hrudních končetin, rozbíhavý postoj a strmější úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a 
nesen, kratší i 2 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve nevýrazný teplý tón - proţloutlá stříbrná, charbonáţ 
zvýrazněná více, téměř úplná maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika pruţná, celkově volná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
méně kompaktní, povaha temperamentní, hravá a přátelská. Střední reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
 
PT: 10 – 8 – 10 – 5/10 – 13 – 10 – 6 – 10  = 82 / A bodů 
 
 
 
fena DROP OF DEW Randy Dog 
nar. 05.06.2004, CMKU/BOT/2860/04 
RTG DKK 0/0 - HD A ( MVDr.Ekr, ČR) 
(Daniel Sixty Six, HD B + Bianca Randy Dog, HD A) 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Petra Faitová, Luční 340/7, 268 01 Hořovice, tel.  728 827 454 ,  732 236 184 , akkela@seznam.cz  
Chovná fena, 57/59 cm. Typická, ale celkově kratší hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
poměrné velikosti. Oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus klešťový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní, 
korektní postoj a strmější úhlení hrudních končetin, korektní postoj i úhlení pánevních konřetin, ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst bohatá a uzavřená, obrůstá po línání, fauve nevýrazný teplý tón - proţloutlá 
stříbrná, charbonáţ zvýrazněná středně, velký a dlouhý bílý znak na krku a hrudi, úplná maska. Pigmentace sytá, 
pouze ztráta v koutcích, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha, hrudník  
 
PT: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10  = 99 bodů 
 
 
 
fena EDITH Arga Star 
nar. 19.07.2004, CMKU/BOT/2890/04 
RTG DKK 0/0 - HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR) 
(JCh.Athos Comme Un Reve Noir, HD A + Akyra Porta Bohemica, HD A) 
chov. Kamila Najmanová 
maj. Anna Benešová, Obvodová 295, 250 66 Zdiby - Brnky, tel.  721 041 771 , sheana1@seznam.cz  
Chovná fena, 59/62 cm. Typická hlava dle standardu s širším čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti. Oko správného tvaru i uloţení, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, kratší krk, 
hrudník hluboký a prostorný se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, za pohybu měkká, bedra a záď 
korektní, břicho volné, postoj a úhlení obou párů končetin korektní, volné lokty, ocas správně nasazen a nesen, o 2 
cm kratší, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - ţlutá, charbonáţ zvýrazněná po celém tělě, 
černé boky, velký bílý znak na hrudi, maska úplná. Pigmentace méně sytá, ztráta na pyskách vně i uvnitř. 
Pohybová mechanika krátká. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš výţivná (!!!), celkový 
vzhled bez elegance, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná. Slabá reakce na střelbu. 
 
PT:10 – 10 – 19  –  5/10 – 14 – 10 – 9 – 10  = 97 bodů 
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fena EMMA Starý Machnáč 
nar. 17.07.2003. SPKP 164 
RTG DKK ?  
(Waterloo Star Louky-Lee, HD B + Baya Ray Starý Machnáč, HD A) 
chov. Nora Takáčová 
maj. Miroslav Čičmanec, Svojsíkova 306, 273 09 Kladno, tel.  724 673 533 , michal.cica@seznam.cz  
Posouzení odloženo - nezměřena  
 
 
 
pes FAIR PLAY z Kovárny 
nar. 15.01.2006, CMKU/BOT/3081/06 
RTG DKK 0/0 - HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR), RTG páteře neg., DOV prostý 3/2006  
Junior Champion ČR + SR + PL, BOB, 2x CWC, 2x CAC, 2x BIS Puppy, ZOP, LA1, LA2 
(s.Ch.Lubanja´s Vision, HD A + s.Ch. Innah Adina z Kovárny, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Ing.Daniela Kejzlarová, Olešnice 345, 549 41 Červený Kostelec, tel.  724 143 506 , 
kejzlarova.daniela@seznam.cz  
Chovný pes; 63/61 cm. Typická hlava dle standardu, náznak římského nosu, volné pysky, ucho vysoko nasazené 
a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko správného tvaru i uloţení, sytě pigmentované, chrup úplný, 
skus nůţkový, korektní krk, hluboký hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra + 
záď + břicho korektní, vytáčená tlapka hrudních končetin, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a ve statice správně nesen, kratší o 2 cm, v pohybu ocas vysoko nesen, srst 
bohatá, v línání, fauve výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, bílá tečka na hrudi, průměrná 
maska. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vpředu dosud volná, typ standardní a 
ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská a hravá. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: krátký hřbet, pigment oka 
 
PT: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10  = 96 / A bodů 
 
 
 
fena FATIMA Arga Star 
nar. 12.10.2005, CMKU/BOT/3048/05 
RTG DKK ? 
(s.Ch.Lubanja´s Vision, HD A + Akyra Porta Bohemica, HD A) 
chov. Kamila Najmanová 
maj. Anna Benešová, Obvodová 295, 250 66 Zdiby - Brnky, tel.  721 041 771 , sheana1@seznam.cz  
Chovná fena pokud bude výsledek DKK max. 2/2, 61/65 cm. Těţší hlava, s delší čelní partií a širším a 
kulatějším čelem, výrazné nadočnicové oblouky, ucho šířeji nasazené, správně nesené, správného tvaru i poměrné 
velikosti. Oko kulaější, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krátký krk, hrudník hluboký a prostorný 
se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie dlouhá, za pohybu měkká, bedra rovná a dlouhá, záď korektní, 
břicho volné, postoj a úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas 
správně nasazen a nesen, o 1 cm delší, srst dlouhá a bohatá, v línání, fauve výrazný teplý tón - sytě zlatá, 
charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená. Ztráta pigmentace v koutcích. 
Pohybová mechanika krátká. Typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice příliš výţivná (!!!), celkový vzhled 
bez elegance, povaha klidná. Střední reakce na střelbu. 
 
PT: 6 – 8 – 10 – 5/8 – 13 – 10 – 10 – 0  = 70 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 02.12.2007: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0  (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
Od 02.12.2007 : Chovná fena, 61/65 cm 
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pes HERAN Randy Dog 
nar. 06.06.2006, CMKU/BOT/3126/06 
RTG DKK 1/1 - HD B (MVDr.Doškář, ČR)  
CAJC 
(s.Ch.Heavenly Vision z Kovárny, HD A + Bonna Randy Dog, HD B) 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Josef Dvořák, Na Radosti 79, 155 21 Praha 5 - Zličín, tel.  737 663 922  
Chovný pes, 61/64 cm. Typická hlava dle standardu s delší čelní partií a širším a kulatějším čelem, ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko správného tvaru i uloţení, světlejší, chrup úplný, 
skus nůţkový, korektní krk, hluboký hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, ale 
dlouhá, bedra + záď + břicho korektní, širší postoj a strmější úhlení hrudních končetin, korektní postoj a strmější 
úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi, přerušená maska. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a pruţná, vpředu vysoký akcent, vzadu kříţí tlapky, typ standardní, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku - plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled méně 
kompaktní, povaha temperamentní, hravá, nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
 
PT: 3 – 6 – 20 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 9  = 87 / A bodů 
 
 
 
fena ISIS Dog Arabat 
nar. 17.02.2006, CMKU/BOT/3100/06 
RTG DKK ?  
3x BOB, NSwR, CACIB, CWC, 2x CAC-SK, res.CAC-CZ 
(Ch.Cron de el Segadal, HD C x s.Ch. Adafy Oridix, HD A) 
chov. Alexandra Burláková 
maj. Eva Hájková, Píšťany 15, 411 01 Ţalhostice, tel.  602 453 049 , perla.mahagon@email.cz  
Chovná fena pokud bude výsledek DKK max. 2/2, 61/60 cm. Typická hlava dle standardu s dlouhým stopem a 
ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko správného tvaru i 
uloţení, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, hluboký, ale úzký hrudník s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď + břicho korektní, 
korektní postoj i úhlení obou párů končetin, ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm, srst v línání, fauve 
výrazný teplý tón - sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, maska úplná. Pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice v línání 
a kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nedůvěřivá. Výrazná reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, oko, pohyb 
 
PT: 10 – 7 – 4 – 3/7 – 13 – 10 – 0 – 0  = 54 bodů 
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 20.01.2008: 
RTG DKK 1/1 – HD B  ( MVDr.Vomáčka  / ČR) 
Od 20.01.2008 : Chovná fena, 61/60 cm 
 
 
 

fena  ITTA Dog Arabat 
nar. 17.02.2006, CMKU/BOT/3101/06 
HD B (MVDr.Smatana, SK)  
Nejlepší fena KLV Pohořelice, CACIB, 4x CAC, res.CAC, 2x ČKŠ 
(Ch.Cron de el Segadal, HD C x s.Ch. Adafy Oridix, HD A) 
chov. Alexandra Burláková 
maj. Alexandra Burláková, Petrovická 145, 403 40 Ústí nad Labem, tel.  776 231 031 , dogarabat@seznam.cz  
Chovná fena, 61,5/61,5 cm. Typická hlava dle standardu s méně výrazným stopem, volné koutky, ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus 
nůţkový, korektní krk, hluboký, ale úzký hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra 
rovná, vystouplé pánevní kosti, záď silně spáditá, břicho korektní, korektní postoj i úhlení obou párů končetin, volné 
lokty, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón - sytý 
oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, maska úplná. Pigmentace méně sytá - ztráta na pyskách vně i uvnitř, 
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, přátelská. 
Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, elegance, výraz 
 
PT: 7 – 10 – 16 – 4/7 – 14 – 10 – 10 – 10  = 88 / A bodů 
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fena MADISON BRITANY Sixty Six 
nar. 11.07.2004, CMKU/BOT/2896/04 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Vomáčka, CZ) 
(Kiosan´s Goliat, HD A + JCh.Britany Sixty Six, HD B) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. Alexandr Gabriel, Rabasova 17, 400 11 Ústí nad Labem, tel.  724 812 814 , gabriel@rek.ujep.cz  
Chovná fena, 62/62 cm. Typická hlava dle standardu s méně výrazným stopem a mírně ustupujícím čelem, ucho 
vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup 
úplný, skus nůţkový, kratší krk, mělčí, ale prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie 
pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní, korektní postoj i úhlení obou párů končetin, na obou pánevních 
končetinách jsou neodstraněné paspárky, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón - oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, maska přerušená aţ průměrná. 
Pigmentace sytá, pouze ztráta v koutcích, pohybová mechanika vpředu lehká, pruţná a prostorná, vzadu 
vázanější, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Střední reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: krátký hřbet 
 
PT: 10 – 10 – 12 – 5/8 – 14 – 10 – 10 – 9  = 88 bodů 
 
 
 
fena PENELOPE HELLENE Sixty Six 
nar. 25.10.2005, CMKU/BOT/3055/05 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Jahoda, CZ)  
CAJC, CAC, res.CAC 
(Ch.Roswell des Étangs Sauvages, HD A + Ch.Hellene Britany Sixty Six, HD C) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. manţ.Přikrylovi, Jarní 8, 614 00 Brno, prikrylova@oltis.cz  
Chovná fena, 56/57 cm. Typická hlava dle standardu s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené a 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, 
korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra + záď + 
břicho korektní, korektní postoj i úhlení obou párů končetin, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst 
dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve nevýrazný teplý tón - stříbrné, charbonáţ zvýrazněná středně, maska úplná. 
Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vpředu kříţí tlapky, typ standardní a ušlechtilý, 
pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 7  = 97 bodů 
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