
Popisná přehlídka a povahový test 
Větřkovice, 12.08.2007 

 
Exteriér posuzovali: Petr Řehánek (AO), Hana Pisarčíková (BO) 
 
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, cizí pes, 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 
 
 
 
 
 
 

AUSTRALSKÝ OVČÁK 
 
fena ALL EYES ON ME Diandra 
černá s bíl.znaky a hn.pál., nar. 14.4.2006, CMKU/ ZReg/ AUO/ 98/-06 
oči negativní (06/06-dr.Beránek) 
výborná 2 (3x), výborná 3, výborná 4 (2x), BIS Black, ZOP, ZPU1, ZZZ, RH-E 
(TJH (rh) KORAD Windedos Night Flight, HD A, DLK 0, oči negativní (03/07, 01/06, 9.4.03) MDR1 normal/ normal 
+  JCh. Multi Ch. Kl.Ch. s.Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA Good, DLK OFA normal, DOV prostá (15.12.05, 
6.1.05, 26.2.04, 26.2.03, 14.1.03), MDR1 normal/ normal, DNA test CEA/ CH není přenašeč) 
chov.: Martina Hodková, Pod Fialkou 3, Praha 5 
maj.: Martina Hodková, Mgr.Lucie Dlouhá, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737 909 606, diandra@volny.cz  
Chovná fena pokud bude DKK max 2/2 a vyšetření očí v souladu s CHŘ, 49,5 cm, obě oči hnědé, ocas 
dlouhý/ nekupírovaný, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko kulaté, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, 
hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin 
korektní, v pohybu volné lokty, lopatky správně uložené, správné délky, př.končetina rovná, silná, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, pohybová 
mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, sbíhavá, pohlavní výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový 
vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na 
střelbu 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 / A bodů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=diandra&gAct=detail&ID=10032
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pes AND I AM HERE Diandra 
černý s bíl.znaky a hn.pál., nar. 14.4.2006, CMKU/ ZReg/ AUO/ 94/-06 
oči negativní (06/06-dr.Beránek) 
Junior Champion ČR, Nejlepší mladý plemene, CAJC (SR) 
(TJH (rh) KORAD Windedos Night Flight, HD A, DLK 0, oči negativní (03/07, 01/06, 9.4.03) MDR1 normal/ normal 
+  JCh. Multi Ch. Kl.Ch. s.Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA Good, DLK OFA normal, DOV prostá (15.12.05, 
6.1.05, 26.2.04, 26.2.03, 14.1.03), MDR1 normal/ normal, DNA test CEA/ CH není přenašeč) 
chov.: Martina Hodková  
maj.: Petra Baumgartherová, Krakovská 1089/ 23, 700 30 Ostrava-jih, tel 724 123436,  bubu@australskyovcak.cz  
Chovný pes pokud bude DKK max 2/2 a vyšetření očí v souladu s CHŘ, 53,5 cm, obě oči hnědé, ocas dlouhý/ 
nekupírovaný, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních 
končetin korektní, v pohybu volné lokty, lopatky správně uložené, správné délky, př.končetina rovná, silná, postoj i 
úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, srst střední textury a délky, barva dle 
standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, 
pohyb měkký, volný, plynulý, vyvážený, sbíhavý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně 
vyvinutá, výstavní kondice, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: slabá 
 
PT: 10 - 10 - 19 – 5/10 - 12 - 10 - 10 - 8 = 94 / A bodů 
 
 
 
pes AND I WANT … Diandra 
černý s bíl.znaky a hn.pál., nar. 14.4.2006, CMKU/ ZReg/ AUO/ 95/-06 
oči negativní (06/06-dr.Beránek) 
výborný 1, výborný 4 (2x) 
(TJH (rh) KORAD Windedos Night Flight, HD A, DLK 0, oči negativní (03/07, 01/06, 9.4.03) MDR1 normal/ normal 
+  JCh. Multi Ch. Kl.Ch. s.Lost Creek Diandra Tracy, HD OFA Good, DLK OFA normal, DOV prostá (15.12.05, 
6.1.05, 26.2.04, 26.2.03, 14.1.03), MDR1 normal/ normal, DNA test CEA/ CH není přenašeč) 
chov.: Martina Hodková  
maj.: Martina Hodková, Monika Buddeusová, Pod Fialkou 3, 150 00 Praha 5, tel. 737 909 606, diandra@volny.cz  
Chovný pes pokud bude DKK max 2/2 a vyšetření očí v souladu s CHŘ, 52,5 cm, obě oči hnědé, ocas dlouhý/ 
nekupírovaný, hlava typická, lehce klenutý nosní křbet, ucho nasazené šířeji, správného tvaru a střední velikosti, 
oko mandlové, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, hřbet 
pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, lehce vybočené lokty, lopatky správně 
uložené, správné délky, př.končetina rovná, silná, korektní úhlení hrudních končetin, postoj i úhlení pánevních 
končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, pohybová mechanika 
vzadu lehce sbíhavá, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, výstavní kondice, 
celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez 
reakce na střelbu 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 10 - 10 - 9 = 99 bodů 
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pes ARWEN z Kamilkové zahrady 
pes, černý s bíl.zn.a hn.pál., nar. 3.2.2006, CMKU/ ZReg/ AUO/ 76/-06 
DKK 0/0 (MVDr.Duchek / ČR), DOV - prostý (2.6.07, 23.3.06 dr.Beránek) 
Velmi dobrý 2, velmi dobrý 4 
(Ch. Bayshore Red White and Blue, HD A2, DLK 0, DOV neg., MDR1 mutant/ normal, DNA test CEA/ CH není 
přenašeč + Anneli Wildrose Puella Fera, HD 0/0, DOV neg.05) 
chov.: Zdena Šťulíková, Hlinsko v Čechách 
maj.: Silvie Bartošová, U Nemocenské pojišťovny 1230/ 2, 110 00 Praha 1, tel. 777 693 507, 
silviebartosova@seznam.cz  
Chovný pes, 52 cm, obě oči hnědé, ocas dlouhý/ nekupírovaný, hlava typická, kratší čenichová partie, výrazný 
stop, ucho šířeji nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko kulatější, správně uloženo, 
chrup úplný, skus nůžkový, krk krátký, hrudník hluboký a prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď 
lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, vytáčená tlapka, lopatky správně 
uložené, správné délky, př.končetina rovná, silná, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, 
kolmá, rovnoběžná, za pohybu rozbíhavá, srst střední textury a délky, barva dle standardu, bílé znaky na hlavě 
skoro převažují, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba plně 
pigmentovaná, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená, vzadu rozbíhavá, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, výstavní kondice, celkový vzhled střední velikosti a kostry, povaha 
vyrovnaná, živá, pozorná. Reakce na střelbu: slabá 
 
PT: 10 - 10 - 16 – 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 96 / A bodů 
 
 
 
fena CHUCKIE of Bonchance & Riatta 
černá s bíl.zn.a hn.pál., nar. 14.6.2004, CMKU/ AUO/ 38/-04/04 
DKK OFA Fair, DLK OFA normal, oči negativní (6/07, 6/06, 5/05-dr.Beránek), negativní (8/04-USA), MDR1 normal/ 
normal, DNA test CEA/ CH normal/ normal 
Národní vítěz, 3x CAC, Res.CACIB, ZVOP, LA1, LA2 
(Cadams Hi-Octane of Ironwood, DKK OFA Good, CERF 02/02, 04/07 + Riatta's In The Nikoftime BC, DKK OFA 
Fair, CERF 03, 02/05) 
chov.: Bonnie J Thomas/ Nancy S Garcia, USA 
maj.: Mgr.Ludmila Urbášková, Loděnická 2913, 783 14 Bohuňovice, e-mail: urbaskoval@seznam.cz  
Chovná fena, 50,5 cm -  obě oči hnědé, ocas dlouhý/ kupírovaný, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, 
korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko otevřenější, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle 
standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, v pohybu vybočené lokty, lopatky správně uložené, správné 
délky, př.končetina rovná, silná, korektní úhlení hrudních končetin, postoj pánevních končetin korektní, hlezna 
krátká, kolmá, rovnoběžná, strmější úhlení pánevních končetin, srst střední textury a délky, barva dle standardu, 
pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky plně pigmentovány, nosní houba plně pigmentovaná, pohyb měkký, 
volný, plynulý, vyvážený, sbíhavý, vzadu užší, pohlavní výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový vzhled 
vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná. Bez reakce na střelbu 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů 
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GROENENDAEL 
 

pes BEST OF BLACK z Kovárny 
nar. 25.05.2005, CMKU/BOG/1156/05 
RTG DKK 1/1 (CZ / MVDr.Ekr), DOV prostý (14.07.2005) 
CAJC 
(s.r. p.E.Ch.Bentho ibn Greco de Bruine Buck, HD A + Ch.Sofia de la Foret de Bizy, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj.: Jaroslav Kyselák, Palečkova 8, 796 01 Prostějov, tel. 603 863 666, kyselak@atlas.cz  
Chovný pes, 67/66 cm - typická hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uložení, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník mělčí 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, klenutější, bedra korektní, záď delší, silně spáditá, 
břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, zadní tlapky vytočené za pohybu, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, čistě černá, malý bílý znak na hrudi, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, úzká, se sklonem k mimochodu, typ standardní, 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, struktura srsti 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 14 - 10 - 10 - 9 = 98 / A bodů (aport: plast, taška, polystyren) 
 
 
 

fena GINNY BLACK GNOME z Kovárny 
nar. 14.05.2006, CMKU/BOG/1195/06 
RTG DKK 0/0 (CZ / MVDr.Jahoda), RTG DLK 0/0 (CZ / MVDr.Jahoda), DOV prostý (07.07.2006)  
Výborná 3 
(Corsini Hunter, HD A (terv) + s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, HD A (groen)) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj.: Jiřina Strnadová, Agility kemp, 747 43 Větřkovice, 732 644 413, agilitykemp@centrum.cz  
Chovná fena, 58/59 cm - typická hlava s méně výrazným stopem a více vyplněnými lícemi, ucho vysoko nasazené 
i nesené, správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru, uloženo méně šikmo, tmavé, chrup úplný, skus 
nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, užší s mírně nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná 
a rovná, bedra, záď i břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
úhlení strmější, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá uzavřená s prolínáním hnědé 
barvy na límci a za lopatkami a s prolínám šedé na kalhotkách, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, hravá, přátelská, klidná. Výrazná 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigmentace 
 
PT: 10 -10 - 0 – 5/10 - 14 - 8 - 8 - 9 = 74 bodů 
  

MALINOIS 
 
fena AIMMY Ashdar Moravia 
nar. 02.05.2006, CMKU/BOM/3236/06 
RTG DKK 0/0 (CZ / MVDr.Ekr)  
Výborná 3, Velmi nadějná 1, Nejlepší štěně 
(Gino Mateo, HD A + Ashley z Kotrčova mlýna, HD A) 
chov.: Tomáš Čechovský 
maj. Ladislav Málek, Krajinova 29/819, 674 01 Třebíč, .e-mail: lm.tre@seznam.cz  
Chovná fena, 59/62,5 cm - hlava s delší čelní partií, širším čelem a stopem, který tvoří pouze nadočnice, ucho 
vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, delší, sklad na vnější hraně ucha, oko správného tvaru i uložení, 
tmavé, chrup úplný, skus nůžkový se stř. řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s 
předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná, mírně zaškrcená za kohoutkem za pohybu, bedra rovná, korektní, 
delší, záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, strmá nadprstí, postoj pánevních končetin širší, 
úhlení strmější, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněna více po celém těle, střední bílý znak na hrudi, maska základní, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu akcent, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: hrudník 
 

PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 10 - 9 - 7 = 96 bodů 
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pes BARBAR Happy Arenda  
nar. 26.05.2003, CMKU/BOM/2372/03 
RTG DKK 1/1 (CZ / MVDr.Ekr)  
zkoušky SchH2, IPO3, CACT IPO3 
(Ford Ba-Ka-Ra, HD A + Ailin Mirava, HD A) 
chov.: Věra Grbavčicová 
maj. Dana Urbánková, Rooseveltova 4, 746 01 Opava, tel. 603 430 641, barbaroza@seznam.cz  
Chovný pes na 1 pokusný vrh, 65/68,5 cm - typická hlava s klenutějším čelem a výrazným stopem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uložení, tmavé, chrup úplný, skus klešťový s 
řezáky I1 a I2 v předkusu, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie 
pevná, mírně zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, dlouhá, záď i břicho korektní, postoj hrudník končetin mírně 
sudovitý, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, úhlení strmější, ocas správně nasazen i nesen, 
správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón rudé, charbonáž zvýrazněna dle standardu 
středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice výstavní, pracovní, 
celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, povaha 
Poznámky: krytí pod vedením PCH - 1 pokusný vrh s fenou s perfektním nůžkovým skusem 
 
PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 10 - 10 - 8 = 98 bodů 
 
 
 
fena CONNIE od Klapského potoka 
nar. 19.07.2003, CMKU/BOM/2428/03 
RTG DKK 1/1 (CZ / MVDr.Ekr) 
Junior Champion ČR, 4x BOB, 2x Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, CACIB, res.CACIB, 6x 
CAC, 2x res.CAC, 2x CAJC, ČKŠ 
(Int.Ch.WCh.Chase Bohemia Alké, HD B + Aranka Stříbrná Abaza, HD A) 
chov.: Jaroslav Zázvorka 
maj. Markéta Novosádová, Barovice 23, 583 01 Chotěboř, tel. 604 460 129, marki.n@atlas.cz  
Chovná fena, 57/59 cm - typická hlava s delším stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
velikosti, oko správného tvaru i uložení, hnědé, chrup úplný skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný s předhrudím dle standardu, bedra záď i břicho korektní, postoj i úhlení hrudních i pánevních 
končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřený fauve výrazný tón, 
světlý mahagon, charbonáž zvýrazněna středně dle standardu, malý bílý znak na hrudi, 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, hravá, 
přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, pohyb 
 
PT: 6 - 10 - 20 – 5/10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 95 bodů 
 
 
 
fena PANGA z Hückelovy vily 
nar. 24.06.2005, CMKU/BOM/2983/05 
RTG DKK 0/0 (CZ / MVDr.Ekr) 
Velmi dobrá 1, Velmi nadějná 1, zkouška IPO-V 
(Pedro des Clans de la Pleine Lune, HD B + Fanny z Hückelovy vily, HD A) 
chov.: Zdeněk Volný 
maj.: Petr a Soňa Kadulovi, Milotice nad Opavou 176, 792 01 Bruntál, tel. 608 979 261, petr.kadula@seznam.cz  
Chovná fena, 57/60 cm - klínovitá hlava s delší čelní partií a širším čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
poměrné velikosti, ne zcela trojúhelníkový tvar, oko kulatější, správné uloženo, světlé, chrup úplný, skus nůžkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, široký s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná, pronesená za 
kohoutkem, dlouhá, bedra rovná, dlouhá, záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin široký, úhlení korektní, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen ve statice, za pohybu nesen vysoce, 
standardní délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněna dle 
standardu středně, velký bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: temperament, povaha 
 
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=barbar&gAct=detail&ID=6519
mailto:barbaroza@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=connie&gAct=detail&ID=6578
mailto:marki.n@atlas.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=pollo&gAct=detail&ID=7635
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pes POLLO z Hückelovy vily 
nar. 24.06.2005, CMKU/BOM/2981/05 
RTG DKK 0/0 (CZ / MVDr.Ekr)  
Výborný 1 
(Pedro des Clans de la Pleine Lune, HD B + Fanny z Hückelovy vily, HD A) 
chov.: Zdeněk Volný 
maj.: Pavla Gorčáková, Fr.Lýska 5/1606, 700 30 Ostrava - Bělečský les, tel. 777 661 498 
Chovný pes, 63/63,5 cm - těžší hlava s delší čenichovou partií, čelo široké a klenutější, náznak římského nosu, 
vyplněné líce, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, kulatější vnější 
hrana, oko správného tvaru i uložení, světlé, chrup úplný, skus těsný nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, záď i břicho korektní, postoj 
hrudních končetin korektní, strmé nadprstí, postoj pánevních končetin širší, úhlení strmé, ocas správně nasazen i 
nesen, kratší o 1 cm, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž zvýrazněna 
méně, maska přerušená, ztráta pigmentace na pyskách vně i uvnitř, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice pracovní, celkový vzhled 
méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, temperament, povaha 
 

PT: 10 - 10 - 20 – 5/10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 / A bodů (A: polystyren, taška, plast) 
 
 

TERVUEREN 
 

fena Tzigane´s ISIS FROM CLEOPATRA 
nar. 14.06.2004, CMKU/BOT/3253/-07/04, NHSB 2512801 
Výborná 
(s.r.High Clearings Apollo, HD B + Tzigane´s Cleopatra, HD A) 
chov.: D.J.Schuurhuis 
maj. Alena Hudáková & Lucie Kazměrčíková 
Chovná fena, pokud bude DKK max. 2/2, 58/59 cm - hlava typická dle standardu s méně výrazným stopem, 
ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, oko lehce mandlové, hluboko uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, 
skus těsný nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie 
pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní. Za pohybu vybočené lokty hrudních končetin, v postoji vtáčená 
tlapka, strmé úhlení, postoj pánevních končetin rozbíhavý, strmější úhlení. Ocas správně nasazen, správné délky, 
stále nesen silně pod břichem. Srst v línání, fauve výrazný teplý tón - oranž, charbonáž zvýrazněná středně, maska 
přerušená. Ztráta pigmentace na pyskách - uvnitř. Pohybová mechanika lehká, pružná, široká. Typ jemnější. 
Pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice v línání. Celkový vzhled méně elegantní, slabá kostra. Povaha příliš 
nedůvěřivá, lekavá, bojácná. Střední reakce na střelbu. 
 

PT: 1 - 1 - 15 – 4/7 - 13 - 9 - 9 - 0 = 59 bodů, pozn.bázlivost vyjádřená neustále staženým ocasem 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 13.06.2008: 
RTG DKK 0/1 – HD B (MVDr.Nytra  / ČR) 
Od 13.06.2008: Chovná fena, 58/59 cm 
 
 
 

pes QUAI XCALIBUR Sixty Six 
nar. 24.11.2005, CMKU/BOT/3061/05 
RTG DKK 0/0 (CZ / MVDr.Jahoda) 
Junior Champion ČR, BIS Dorost, BOB, 3x CAJC, CAC, res.CAC, 2x ČKŠ 
(JCh.Xcalibur de Cadre Noir, HD A + Mia-Dylan v.d.Lamar, HD C) 
chov.: Iva Kuncmanová 
maj. Monika Tihelková, Kostelík 113, 763 61 Pohořelice, tel. 731 938 136, montihelkova@seznam.cz   
Chovný pes, 65/63 cm - hlava typická dle standardu s nevýrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, 
kratší krk, mělčí a prostorný hrudník s korektním předhrudím, hřbetní línie pevná, klenutější, bedra rovná a 
korektní, záď silně spáditá, břicho korektní. Postoj hrudních i pánevních končetin korektní. Ocas správně nasazen, 
o 1 cm delší, v pohybu správně nesen, ve statice nesen pod břichem. Srst bohatá a uzavřená, v línání, fauve 
výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska úplná, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pružná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, kondice v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nervózní. Reakce na 
střelbu výrazná. 
Mimořádné přednosti: typ, ucho 
 

PT: 7 - 8 - 0 – 3/7 - 12 - 10 - 10 - 0 = 57 bodů 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=pollo&gAct=detail&ID=7637
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=isis%20from&gAct=detail&ID=9998
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=quai&gAct=detail&ID=8680
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pes QUICK XCALIBUR Sixty Six 
nar. 24.11.2005, CMKU/BOT/3063/05 
RTG DKK 0/0 (CZ / MVDr.Ekr) 
CAC 
(JCh.Xcalibur de Cadre Noir, HD A + Mia-Dylan v.d.Lamar, HD C) 
chov.: Iva Kuncmanová 
maj. Markéta Novosádová, Barovice 23, 583 01 Chotěboř, tel. 604 460 129, marki.n@atlas.cz  
Chovný pes, 64/63 cm - hlava typická dle standardu s mírně klenutějším čelem, méně vyplněnými lícemi a 
mírným náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko 
lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, kratší krk, hluboký ale užší 
hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná, klenutější, vystouplá páteř, bedra rovná a 
korektní, záď silně spáditá, břicho korektní. Postoj hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin mírně 
rozbíhavý, úhlení obou párů končetin strmější. Ocas vzhledem k zádi výše nasazen, za pohybu vysoko nesen, 
standardní délky. Srst bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón - světlý mahagon, charbonáž 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká a 
pružná, krátká, vpředu akcent, mimochodní sklony, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
obě varlata v šourku, kondice v línání, kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, 
hravá, mírně nedůvěřivá. Bez reakce na střelbu. 
 
PT: 8 - 10 - 20 – 5/10 - 13 - 10 - 10 - 10 = 96 bodů 
 
 
 
pes TROY GOLIAT Sixty Six 
nar. 18.04.2006, CMKU/BOT/3120/06 
RTG DKK 0/0 (CZ / MVDr.Jahoda) 
2x CAJC, BIS Junior 
(Kiosan´s Goliat, HD A + Christine-Mia Sixty Six, HD A) 
chov.: Iva Kuncmanová 
maj. Roman Macek, Hložkova 407, 765 02 Otrokovice, tel. 603 477 887, romanm@zlin.rrm.cz   
Chovný pes, 59/59 cm - hlava typická dle standardu s méně výrazným stopem a výraznými nadočnicovými 
oblouky, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná, klenutější, vystouplá páteř, bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď silně 
spáditá, celkově spáditá horní línie, břicho korektní. Postoj a úhlení obou párů končetin korektní. Ocas vzhledem k 
zádi výše nasazen, standardní délky, ve staticke nesen pod břichem. Srst v línání, fauve výrazný teplý tón - světlý 
mahagon, charbonáž zvýrazněná středně, maska úplná, pigmentace sytá, modrá skvrna na jazyku. Pohybová 
mechanika lehká a pružná, vpředu vysoký akcent, typ jemnější, pohlavní výraz méně vyjádřen, obě varlata v 
šourku, kondice v línání, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, nervózní, příliš 
nedůvěřivá. Slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment 
Pozn.: Chovný od 18.10.2007 
 
PT: 5 - 5 - 18 – 4/7 - 11 - 10 - 9 - 9 = 78 bodů 
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