
Popisná přehlídka a povahový test 
Petrovice nad Orlicí, 27.04.2008 

 
Exteriéry posuzovala: Eva Hájková 
 
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 
 
 

GROENENDAEL 
 
pes ARTUŠ ze Ztracené zahrady 
nar. 28.12.2003, CMKU/BOG/1067/03 
RTG DKK 0/0 – HD A , RTG DLK 0/0 (oboje ČR, MVDr. Ekr) 
(Int.Ch.Digit Stříbrný rybník, HD A + Daisy Radvanický drak, HD A) 
chov. Dominika Formanová RNDr. 
maj. Jan Vaněk, Pod Stadiony 47, 150 00  Praha 5, tel.  608 757 607   
Chovný pes - 65,5/65 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, výraznější čelní kost, ucho správně nasazeno 
a neseno, delší a špičatější, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, 
hrudník hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie klenutější, bedro, záď i břicho korektní, postoj 
hrudních končetin korektní, vytáčená tlapka, úhlení hrudních končetin korektní, postoj a úhlení pánevních končetin 
korektní; ocas správně nasazen a nesen, o 1 cm kratší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, prolínání hnědé 
barvy na kalhotkách a ocase, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká a prostorná, patrný následek úrazu 
levé zadní nohy, sklony k mimochodu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, varlata OK, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce 
na střelbu. 
 
PT: 10 - 10 - 17 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 97/A  bodů (A: kokos, plast, pálka). Vyrovnaný 
 
 
 

pes BLACK ze Ztracené zahrady 
nar.22.03.2005, CMKU/BOG/1138/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Výborný 1, Krajský vítěz, CAC, CACIB, zk. ZOP, ZPU1, FPr1 
(Int.Ch.Digit Stříbrný rybník, HD A + Daisy Radvanický drak, HD A) 
chov. Dominika Formanová RNDr. 
maj. Martin Mokoš, Palackého 3, 586 01  Jihlava, tel.  605 877 700 , mmokos@quick.cz  
Chovný pes – 63,5/64,5 cm. Celkově širší hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
široko uloţené, správného tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uloţení, sytě pigmentované, chrup úplný, skus 
těsný nůţkový, kratší krk, hrudník mělký a úzký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra záď i břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin korektní, 
úzký za pohybu, úhlení strmější, ocas správně nasazen i nesen, o 2 cm kratší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, 
černá s prolínáním hnědé barvy na kalhotkách a na ocase, pigmentace sytá, pohybová mechanika pruţná, vzadu 
krátká, sklony k mimochodu, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti: pevný hřbet 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 4 = 94/A bodů (A: pálka, tyč, plast). Sociální, vyrovnaný 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=artu�&gAct=detail&ID=6979
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pes CLIFF Bohemia Temperament  
nar.07.03.2006, CMKU/BOG/1179/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (oboje MVDr. Ekr / ČR) 
Výborný 2, res.CAC 
(p.E. Cabor v.Labayo, HD A (terv) + s. Ch. Bijou Comme Un Reve Noir, HD A (gr)) 
chov. David Konečný 
maj. Bc. Jan Hejl, Staroholická 308, 534 01  Holice, tel.  777 955 455 , jan.hejl@centrum.cz  
Chovný pes – 63/65 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uloţené, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk nízko nasazen, 
hrudník mělký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, za pohybu měkká, bedra, záď i břicho 
korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, měkká nadprstí, úhlení korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, vytočené tlapky za pohybu, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, 
bohatá uzavřená, černá s prolínáním hnědé barvy na límci, kalhotkách a ocase, malý bílý znak na hrudi, 
pigmentace méně sytá na pyskách uvnitř, pohybová mechanika vzadu kratší, hravá, typ standardní, ušlechtilý, 
pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha 
temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
 
PT: 10 – 8 – 15 – 5 – 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 92 bodů. Temperamentní 
 
 
 
fena CREOLE BLACK z Kovárny  
nar.06.07.2005, CMKU/BOG/3012/05 
RTG DKK 1/0 – HD B (MVDr.Ekr / ČR), RTG DKK 2/0 a RTG DLK 0/0 (MVDr.Pukáč /SK), PRA/C neg. (8/2005)  
Velmi nadějná 1, Velmi dobrá 2, zkouška SVPP 
(s.r. Int.Ch. Tr.Ch. Ouragan du Parc de Pathyvel, HD A (groen) + s.r. Ch. Bjarkarima Vega, HD A (terv)) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Hana Pisarčíková, 503 47 Blešno 8, tel.  608 870 565 , hana@zkovarny.com  + Roman Jelenský, Slovensko, 
pcolarova@hotmail.com   
Chovná fena – 59/59 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem a náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené 
a nesené, dlouhé a špičaté, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, kratší krk, 
hrudník mělký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná v pohybu, pronesená ve statice, 
bedra delší, záď i břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin korektní, ocas správně 
nasazen a nesen, při kontaktu vtahován pod břicho, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
výstavní kondice, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha klidná, nervózní, nedůvěřivá. Slabá reakce 
na střelbu. 
 
PT: 4 – 4 - 18 – 5 – 8 – 13 – 8 – 5 – 10 = 75/A bodů (A: pálka, tyč, kokos). Méně kontaktní 
 
 
 
fena ECLAIRE BLACK z Kovárny 
nar.18.09.2005, CMKU/BOG/1172/05 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), páteř OK, PRA/C neg. (11/2005) 
Junior Champion ČR, 2x BIS Dorost, 4x BOB, Národní vítěz 2007+2008, 3x CACIB,… 
CSAU, TAN 
(s.r. s. Ch. Rival de la Fureur du Crépuscule, HD A + s.Ch.Fay Black z Kovárny, HD A) 
chov.+maj.Hana Pisarčíková, 503 47 Blešno 8, tel.  608 870 565 , hana@zkovarny.com  
Chovná fena – 59/57 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a 
velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník prostorný, 
mělký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho dle standardu, postoj 
hrudních končetin korektní, za pohybu sbíhavý, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, prolínání hnědé barvy na praporcích, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, výstavní kondice, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha klidná, nedůvěřivá. Slabá reakce 
na střelbu. 
Mimořádné přednosti: kompaktnost, pohyb 
 
PT: 8 – 8 – 15 – 5 – 8 – 12 – 7 – 8 – 9 = 80 bodů. Méně kontaktní 
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pes EFFECT OF BLACK z Kovárny  
nar.18.09.2005, CMKU/BOG/1169/05 
RTG DKK ?, PRA/C neg. (11/2005) 
 Junior Champion SR, BOB, 3x CAC, 3x CAJC, res.CAC, ČKŠ 
(s.r. s. Ch. Rival de la Fureur du Crépuscule, HD A + s.Ch.Fay Black z Kovárny, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Hana Pisarčíková, 503 47 Blešno 8, tel.  608 870 565 , hana@zkovarny.com  + Beata Hronská, Slovensko, 
tel.  00421 907 896 069  popular@popular.sk   
Chovný pes pokud bude DKK max. 2/2 – 67/67 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru a velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, I3 vlevo klešťový, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný s mírně nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních končetin 
korektní, postoj pánevních končetin korektní, tlapky vtočené za pohybu, úhlení korektní, ocas správně nasazen i 
nese, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá s prolíháním hnědé na kalhotkách, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká a pruţná, vzadu krátká, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, 
varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. 
Slabá reakce na střelbu. 
 
 
PT: 10 – 8 – 18 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 96/A bodů (A: tyč, pálka, polystyrén). Temperamentní       
 
Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 08.05.2008: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, Spondylartróza neg.  (vše MVDr.Ekr / ČR) 
Od 08.05.2008 : Chovný pes, 67/67 cm 
 
 
 
pes LUPO Deabei  
nar.09.05.2006, CMKU/BOG/1189/06 
RTG DKK 0/0 – „A“, RTG DLK 0/0 (oboje MVDr.Ekr / ČR) 
Junior Champion ČR, 3x BOB, 4x CAJC, 2x CAC, ČKŠ, zk. ZZO 
(s.r.Ch.Trust du Ribaudeau, HD A (terv) + T.s. s. Ch. Ysel Comme Un Reve Noir, HD A (groen)) 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Veronika Reitschmiedová, 407 79  Mikulášovice 535, tel.  731 075 354 , verca.dasty@seznam.cz   
Chovný pes – 61/62 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i 
velikosti, oko správného tvaru i uloţení, sytě pigmentované, chrup neúplný – chybí C vpravo nahoře (extrakce – 
vet.potvrzení), skus nůţkový, krk kratší, hrudník mělký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, bedra korektní, záď silně spáditá, břicho dle standardu, postoj i úhlení hrudních i pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, stáčen špičkou vpravo, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, 
černá s prolínáním šedé na kalhotkách, malý bílý znak na hrudi a na zadních tlapkách, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ ušlechtilý, jemnější, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, 
kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. 
Bez reakce na střelbu. 
Mimořádní přednosti: pigment, tmavé oko 
 
PT: 10 – 10 – 20 – 3 – 6 – 14 - 10 – 10 – 10 = 93/A bodů. (A: plast, pálka, kokos) 
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MALINOIS 
 
fena BONNY vom Heustadlwasser  
nar. 11.6.2005, CMKU/BOM/3807/-07/05, OHZB Belg Ma 1751 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
(Mahottoman Eks-Pertti, HD A + Taiga v.d.Simmeringer Haide, HD A) 
chov.: Heinrich Weizdörfer, Rakousko 
maj.: Alexandra Ravel, Malešov 37, 411 08, Štětí, tel:  605 528 061 , e-mail: sasamalinois@seznam.cz    
Chovná fena, 56/64 cm – typická hlava, šířeji nasazené i nesené ucho, správného tvaru, delší, měkčí, oko lehké 
mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup neúplný – chybí I1+I2+I3 vpravo nahoře (veterinární potvrzení), skus 
nůţkový. Krk dle standardu, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny se širším postojem, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas 
správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní, méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu ţádná.  
 
PT: 10 – 9 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 5 = 94 bodů – vyrovnaná, temperamentní 
 
 
 
fena CARMEN Anubis the Second  
nar. 18.8.2006, SPKP 1545 
RTG DKK 0/0 (Slovensko) 
( Cartovche Bomazde, HD A + Geme Cago, HD A) 
chov. Ing.Erika Mesárošová, Slovensko 
maj. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel:  776 074 666 , e-mail: malinois@malinois.cz  
Chovná fena, 57/62 cm - typická hlava s mezioční rýhou v čelní partii, vysoko nasazené i nesené ucho, správného 
tvaru a velikosti, měkčí, oko lehké mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle 
standardu, hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, lehce 
pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se širším postojem, volné lokty, správné 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, světlý oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, průměrná maska, pigmentace méně sytá, se ztrátou 
na drápech. Pohybová mechanika lehká, pruţná, hravá, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní - pracovní. Celkový vzhled méně kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská, hravá. Reakce na střelbu ţádná.  
 
PT: 8 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 95/A bodů – temperamentní 
 
 
 
pes CEDRIK od Klapského potoka  
nar. 19.7.2003, CMKU/BOM/2424/03 
RTG DKK 1/1 – HD B, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
(Intch.Wch.Chase Bohemia Alké, HD B  +  Aranka Stříbrná Abaza, HD A) 
chov: Jaroslav Zázvorka 
maj.: Kamila Najmanová, Nýdecká 447/16, 199 00 Praha 9 – Letňany, tel:  604 339 166 , e-mail: arga-
star@centrum.cz  
Chovný pes, 64/66 cm – typická hlava, lehká mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový se 
středními řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná, rovná, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně 
nasazen a nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi a předních tlapkách, přerušená maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, 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, 
přátelská. Reakce na střelbu slabá. Mimořádné přednosti: typ, kompaktnost, ucho, barva. 
 
PT: 10 - 10 - 17 - 5/9 - 11 - 7 - 9 - 10 = 88/A bodů – temperamentní, hůře se vyrovnává s vlivy 
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fena CLAUDIA Durnitor  
nar. 6.12.2004, CMKU/BOM/2842/04 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Ekr / ČR) 
(Apač Janko Hraško, HD A + Brema Foxly Bohemia, HD A) 
chov. Martina Helclová 
maj. Leoš Dvořák, Trávník 16, 503 27, tel:  724 086 715  
Chovná fena, 62/64 cm - hlava s delší čelní partií, výraznější stop, široko nasazené i nesené ucho, velké, oko 
lehké mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, hluboký a prostorný 
hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, zaškrcená za kohoutkem, bedra korektní, 
mírně vystouplé pánevní kosti, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen, za 
pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, tmavší nohy i hruď, přerušená maska, černé čelo, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní. 
Celkový vzhled nekompaktní, méně elegantní, povaha temperamentní, nedůvěřivá, lehce agresivní. Reakce na 
střelbu ţádná.  
Mimořádné přednosti: pohyb, černé ucho.  
 
PT: 9 – 5 – 20 – 5/7 – 14 – 10 – 10 – 9 = 89 bodů – temperamentní, hůře se vyrovnává s vlivy 
 
 
 
fena DARLA Anubis the Second  
nar. 18.10.2006, CMKU/BOM/3529/-07/06, SPKP 1570 
RTG DKK 0/0 – HD A 
(Essegvári Kroc, HD A + Bona Orechová cesta, HD A) 
chov. Ing.Erika Mesárošová, Slovensko 
maj.:Boleslav Ryšavý, Zahrádky 667, 696 74 Velká nad Veličkou, tel.  732 873 558  
Chovná fena, 59/67 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem, vysoko nasazené i nesené ucho, dlouhé, 
špičatější, měkké, výrazný sklad na vnější hraně ucha, oko úzké, levé uţší, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, 
skus nůţkový. Krk dle standardu, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
dlouhá, měkčí, pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, dlouhá, záď lehce spáditá dle standardu, břicho 
dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, otevřená tlapka, strmější úhlení, pánevní končetiny se 
správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst správné 
délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrud i, 
maska téměř úplná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, hravá, typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní - pracovní. Celkový vzhled nekompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu ţádná.  
 
PT: 9 – 6 – 20 – 5/10 – 10 – 10 – 10 – 9 = 89 bodů – temperamentní, hůře se vyrovnává s vlivy 
 
 
 
fena HAGAR Vitris Bohemia  
nar. 30.3.2006, CMKU/BOM/3177/06 
RTG DKK 1/0 – HD B, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr /  ČR) 
Jugendbester, 2x CACA, r.CACIB, CACIB, IPO1 
(Ch.Isell´s Qualite Piquet, HD A + Blanche z Chittusiho údolí, HD A) 
chov.+maj. Miroslav Sklenář, P.O.Box 23, 378 10 České Velenice, e-mail: vitris@a1.net  
Chovná fena, 57/59 cm - typická hlava s mírně ustupujícím čelem, vysoko nasazené i nesené ucho, delší, 
správného tvaru, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle 
standardu, hluboký a prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná 
a korektní, záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širším postojem, správné 
úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 1 cm. Srst 
správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, maska úplná, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní. Celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Reakce na 
střelbu ţádná.  
Mimořádné přednosti: pigment, oko, černé ucho. 
 
PT: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 96 bodů – temperamentní 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=claudia%20d&gAct=detail&ID=7520
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=darla&gAct=detail&ID=10502
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=hagar&gAct=detail&ID=9341
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fena JENNY z Labského přívozu  
nar. 27.12.2004, CMKU/BOM/2868/04 
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
(Gal Gold Ba-Ka-Ra, HD A + Axa z Labského přívozu, HD C) 
chov. Kamila Filipová 
maj. Hana Kosáková, Hřbitovní 235, 411 72 Hošťka, tel:  604 131 012 ,  723 019 823 , e-mail: 
RancCarissa@seznam.cz  
Chovná fena, 59/62 cm - hlava s mírně ustupujícím čelem, vysoko nasazené, šířeji nesené ucho, správného tvaru 
a velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, hluboký a 
prostorný hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, mírně pronesená, bedra rovná a korektní, 
záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, správné úhlení, 
pánevní končetiny se správným postojem, strmější úhlení, kratší stehenní kost. Ocas správně nasazen i nesen, 
správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, maska 
průměrná, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, vzadu krátká, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice výstavní - pracovní. Celkový vzhled méně kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
přátelská, klidná. Reakce na střelbu ţádná.  
Mimořádné přednosti: pigment, barva. 
 
PT: 9 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 9 – 10 – 9 = 96 bodů – klidná aţ apatická 
 
 
 
fena QELLA z Hückelovy vily  
nar. 5.6.2006, CMKU/BOM/3260/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jahoda / ČR) 
(Gert z Hückelovy vily, HD C + Cira from Mike´s Place, HD A) 
chov. Zdeněk Volný 
maj. Bronislav Valenta, 742 05 Bartošovice 303, e-mail: valenta40@seznam.cz 
Chovnost odložena, v roce 2009 kontrola vývoje skusu, 57/61,5 cm - hlava s římského nosu a mezioční rýhou 
v čelní partii, vysoko nesené a šířeji nesené ucho, delší, špička vytočená ven, oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nepravidelný, klešťový, vlevo I2+3 předkus. Krk dle standardu, mělký a 
prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, pronesená za kohoutkem, 
bedra rovná a korektní, záď dlouhá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, volné lokty, 
strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné 
délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po 
celém těle, maska přerušená, pigmentace sytá, ztráta vně na pyskách. Pohybová mechanika pruţná, prostorná, 
typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní. Celkový vzhled méně kompaktní, méně 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Reakce na střelbu ţádná.  
 
PT: 10 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98 bodů – temperamentní, trochu neukázněná 
 
 
 
fena SAGA de Alphaville Bohemia  
nar. 4.8.2005, CMKU/BOM/3015/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
Velmi nadějná 1 
(Falcon de Alphaville Bohemia, HD A + Targa des Loups de Genain, HD A) 
chov. Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
maj. Carolina Sbrana, Štefánkova 387, 500 11 Hradec Králové, tel:  775 183 593   
Chovná fena, 59/64 cm - hlava s ustupujícím čelem, výrazný stop, mezioční rýha v čelní partii, z profilu vysoká 
hlava, šířeji nasazené, nesymetricky nesené ucho, velké, dlouhé, měkké ucho, na vnější hraně ucha výrazný sklad, 
oko kulatější, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, hluboký a prostorný 
hrudník se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra s vystouplými pánevními kostmi, záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, správné úhlení, 
pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst kratší, 
uzavřená, méně vyvinutá podsada, v línání, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná 
středně, na hrudi středně velký a prokvetlý bílý znak, maska přerušená, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice pracovní, kostnatá. Celkový 
vzhled méně kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu 
ţádná.  
Mimořádné přednosti: skus, barva, černé ucho. 
PT: 10 - 10 - 20 - 5/10 - 14 - 10 - 10 - 9 = 98/O/1,1P/A bodů - vyrovnaná, temperamentní 
  

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=jenny&gAct=detail&ID=7543
mailto:RancCarissa@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=qella&gAct=detail&ID=9443
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=saga&gAct=detail&ID=7700


 

TERVUEREN 
 
fena AISCHA Open Door 
nar. 28.04.2005, CMKU/BOT/2971/05 
RTG DKK 1/1 – HD B (MVDr.Ekr, ČR) 
Velmi dobrá 4 
(s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A + May I Kiss You z Kovárny, HD C) 
chov.+maj. Irena Rejnková, Pospíšilova 379, 500 03  Hradec Králové, tel.  739 335 259  
Chovná fena – 64/65 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem, ucho správně nasazeno, lehce šířeji neseno, 
správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hrudník 
hluboký a prostorný, se správně vyvinutým  předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra mírně klenutá, záď + 
břicho korektní,  postoj a úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen, za pohybu výše nesen, 
správné délky.  Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón – proţloutlé, charbonáţ zvýrazněná méně,  
maska průměrná, pigmentace sytá; pohybová mechanika pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní - výţivná, celkový vzhled kompaktní, povaha hravá, nedůvěřivá. Bez 
reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: oko 
Doplňující poznámky: krytí psem střední výšky 
 
PT: 3 - 7 - 20 - 5 / 8 - 13 - 10 - 0 - 6 = 72 bodů.  Méně důvěřivá. 
 
 
 
fena ANGIE de la Terre Sauvage 
nar.09.07.2005, CMKU/BOT/3086/-06/05, MET Terv.5763/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR) 
Junior Champion ČR, res.CACIB, 2x CAC, ZZO 
(p.E. Cabor v.Labayo, HD A + Waterloo-Star Noa, HD B) 
chov. Agnes Gombár, Maďarsko 
maj. Veronika Rietschmiedová, 407 79 Mikulášovice 535 + Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48, 418 04 Bílina, tel.  
731 075 354 , verca.dasty@seznam.cz  
Posouzení odloženo, PT anulován - nezměřena 
 
 
 
pes ASKY Balpoa 
nar. 09.11.2006, CMKU/BOT/1222/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
CAJC 
(s.r.Usky du Crépuscule des Loups, HD A - terv + s.r. p.E. s.Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A – groen) 
chov. Blanka Poláčková 
maj. Michal Babuljak, Malá Skála 127,  468 22  Ţelezný Brod, tel.  604 774 765 , mbabuljak@seznam.cz  
Chovný pes – 67/66 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, méně výrazným stopem a mírně pronesenou línií 
nosu, ucho správně nasazeno a neseno, správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, chrup 
úplný, skus těsný nůţkový, korektní krk, hrudník mělčí, prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní,  postoj hrudních končetin úzký, postoj pánevních končetin 
korektní, úhlení obou párů končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm.  Srst dlouhá, bohatá a 
uzavřená, nevýrazný teplý tón – stříbrná, mírně proţloutlá, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, maska 
základní, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, varlata OK, kondice výstavní, kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, výraz 
 
PT: 10 - 10 - 19 - 5 / 10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 98 bodů. Temperamentní, přátelský. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=aischa&gAct=detail&ID=8595
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=angie&gAct=detail&ID=9893
mailto:verca.dasty@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=asky&gAct=detail&ID=9465
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pes AMIR Aboriginal Mystery 
nar. 20.02.2007, CMKU/BOT/3171/07 
Velmi nadějný  
(Ch.Zealous Juvell z Kovárny, HD A + Alička Bonna Bar-Bar Beskydy, HD A)  
chov. MVDr.Martina Satinová 
maj. Lucie Šárovcová, Blato 72,  530 02  Mikulovice, tel.  603 823 642  
Chovný pes, pokud bude DKK max. 2/2 – 63/63 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem a mírně pronesenou 
línií nosu, ucho správně nasazeno a neseno, správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uloţení, tmavé, 
chrup úplný, skus těsný nůţkový, korektní krk, hrudník mělký s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a 
rovná, rovná bedra, vystouplé pánevní kosti, záď + břicho korektní,  postoj a úhlení obou párů končetin korektní, 
vytáčená tlapka hrudních končetin, ocas správně nasazen a ve statice správně nesen, za pohybu nesen vysoko, 
správné délky.  Srst v línání, fauve výrazný teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, 
střední bílý znak na hrudi, bílý znak na prstech zadních tlapek, maska úplná, pigmentace sytá; pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, varlata OK, 
kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Bez reakce na 
střelbu.  
Mimořádné přednosti: kompaktnost, typ, hřbet 
 
PT: 9 - 10 - 20 - 5 / 10 - 7 - 10 - 10 - 1 = 83 bodů. Lekavý při rušivých vlivech. 
 
 
pes ATILLA Aboriginal Mystery 
nar. 20.02.2007, CMKU/BOT/3174/07 
RTG DKK 0/0 - FCI "A" , RTG DLK 0/0 (oboje ČR, MVDr. Ekr) 
Nadějný 
(Ch.Zealous Juvell z Kovárny, HD A + Alička Bonna Bar-Bar Beskydy, HD A)  
chov. MVDr.Martina Satinová 
maj. Vlasta Hofírková, Komenského nám.330,  684 01  Slavkov u Brna, tel.  728 202 093, 
vlasta.hofirkova@seznam.cz  
Nechovný pes – 64/66 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem a náznakem římského nosu, ucho správně 
nasazeno a neseno, správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uloţení, hnědé, chrup úplný, skus těsný 
nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie rovná, volnější, vystouplá 
páteř, bedra + záď + břicho korektní,  postoj a úhlení obou párů končetin korektní, volné lokty, ocas správně 
nasazen a nesen, o 2 cm delší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón – světlý oranţ, charbonáţ 
zvýrazněná dle standardu středně, velký bílý znak na hrudi, bílý znak na krku, bílý znak na třech tlapkách + levá 
přední končetina bílý znak zepředu těsně pod zápěstí, zezadu do poloviny nadloktí, maska téměř úplná, 
pigmentace sytá na pyskách, ztráta na všech drápech; pohybová mechanika pruţná a prostorná, dosud volný v 
hleznech, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, varlata OK, kondice výstavní, kostnatá, celkový vzhled 
elegantní a méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu.  
Doplňující poznámky:  bílý znak mimo toleranci standardu 
 
PT: 10 - 10 - 20 - 5 / 10 - 13 - 10 - 10 - 10 = 98/A bodů (A: kokos, plast, pálka). Vyrovnaný, temperamentní. 
 
 
 
fena APOKALYPSÓ Aboriginal Mystery 
nar. 20.02.2007, CMKU/BOT/3175/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR) 
Velmi nadějná 2 
(Ch.Zealous Juvell z Kovárny, HD A + Alička Bonna Bar-Bar Beskydy, HD A)  
chov. MVDr.Martina Satinová 
maj. Lada Tlučhořová, Ţireč 5, 544 04  Dvůr Králové nad Labem, tel.  603 811 221 , Lada.Tluchorova@seznam.cz  
Chovná fena – 58/60 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem, ucho správně nasazeno a neseno, správného tvaru 
i velikosti, oko správného tvaru i uloţení, hnědé, chrup neúplný – chybí 1xP2 vpravo dole, skus nůţkový, 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, vytáčená tlapka hrudních končetin, ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky.  Srst bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle 
standardu středně,  malý bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, 
pruţná a prostorná, akcent vpředu, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská. Slabá 
reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: kompaktnost, typ, hřbet.  Doplňující poznámky: krytí plnochrupým psem 
 
PT: 10 - 10 - 19 - 5 / 10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 98/A bodů (A: tyč, pálka, kokos). Vyrovnaná, temperamentní. 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=amir&gAct=detail&ID=10601
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=atil&gAct=detail&ID=10604
mailto:vlasta.hofirkova@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=apokal&gAct=detail&ID=10605
mailto:Lada.Tluchorova@seznam.cz


 
fena ARWEN Aboriginal Mystery 
nar. 20.02.2007, CMKU/BOT/3176/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 1/1 (obojí MVDr.Duchek, ČR) 
Velmi nadějná 1 
(Ch.Zealous Juvell z Kovárny, HD A + Alička Bonna Bar-Bar Beskydy, HD A)  
chov. MVDr.Martina Satinová 
maj. Kateřina Uhlířová, Tyršovo náměstí 58, 277 32  Byšice, tel.  777 254 648 , epsiny@gmail.com  
Chovná fena – 60/61 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem a náznakem římského nosu, ucho správně 
nasazeno a neseno, správného tvaru, větší, oko správného tvaru i uloţení, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, 
korektní krk, hrudník méně hluboký a prostorný, se správně vyvinutým  předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
rovná bedra, vystouplé pánevní kosti, záď + břicho korektní,  postoj a úhlení obou párů končetin korektní, mírně 
vytáčená tlapka hrudních končetin, ocas správně nasazen a nesen, stáčen špičkou vlevo, o 1 cm delší.  Srst v 
línání, uzavřená, fauve výrazný teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně,  maska téměř 
úplná, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá a přátelská. Slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, pohyb 
 
PT: 10 - 10 - 18 - 5 /  10 - 13 - 9 - 10 - 10  = 95 bodů. Vyrovnaná, temperamentní. 
 
 
 
fena ATU Ketunpolun 
nar. 28.08.2005, CMKU/BOT/3059-05/05, FIN 44841/05 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR) 
Champion ČR, Junior Champion ČR, CACIB, Národní vítěz, ZVV1 
(Int.Ch.Kensis v.d.Weiwakers, HD A + Int.Ch.Mustantuiskun Wanilla Twist, HD A) 
chov. Piia Salonen, Finsko 
maj. Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48, 418 04 Bílina, tel.  608 179 966 , beata@deabei.com   
Chovná fena – 61/61 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem, širší v lících, ucho správně nasazeno a neseno, 
správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uloţení, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový se střeďáky v 
kleštích, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým  předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, 
ale delší,  bedra + záď + břicho korektní,  postoj a úhlení hrudních končetin korektní, postoj pánevních končetin 
korektní, úhlení strmější, ocas správně nasazen a nesen, správné délky.  Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně,  střední bílý znak na hrudi, maska 
přerušená, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Bez 
reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, hrudník 
 
PT: 10 - 9 - 20 - 5 / 10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 98/A bodů (tyč, pálka, kokos). Vyrovnaná. 
 
 
 
fena FUTURE FAME z Kovárny 
nar. 15.01.2006, CMKU/BOT/3085/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr, ČR), DOV prostý 3/2006 
Junior Champion ČR, BOB, Národní vítěz, CACIB, ZZO, ZOP 
(s.Ch. Lubanja´s Vision, HD A + s.Ch. Innah Adina z Kovárny, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Ing.Markéta Řeřuchová, 671 52  Hluboké Mašůvky 211, tel.  728 120 987 , reruchova@email.cz  
Chovná fena – 57/59 cm.  Typická hlava s velmi mírně ustupujícím čelem, ucho správně nasazeno i neseno, 
správného tvaru i velikosti, oko správného tvaru i uloţení, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový se 
středními řezáky v kleštích, korektní krk, hrudník mělký, prostorný, se správně vyvinutým  předhrudím, hřbetní linie 
pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní,  postoj a úhlení obou párů končetin korektní, mírně vytáčená tlapka 
hrudních končetin, ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1 cm.  Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně,  malý bílý znak na hrudi, maska úplná, 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: typ, výraz, oko, kompaktnost, povaha 
 
PT: 10 - 10 - 20 - 5 / 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů.  Vyrovnaná, temperamentní. 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=arwen&gAct=detail&ID=10606
mailto:epsiny@gmail.com
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=atu&gAct=detail&ID=9064
mailto:beata@deabei.com
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=future&gAct=detail&ID=9658
mailto:reruchova@email.cz


 
pes JUVE Deabei 
nar. 24.02.2004, CMKU/BOT/2822/04 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0  (obojí MVDr.Ekr, ČR), DOV prostý 2/2008, BAER +/+ 
res.CACIB, CAC, res.CAC 
(R.E. Ragtime de la Clairiére aux Louves, HD A + Catty Carin Sen Vysočiny, HD A) 
chov. Ing. Beata Štýbrová 
maj. Eva Baronová, Křešice 1, 257 26  Divišov, baronka@sestria.cz  
Chovný pes – 63/67 cm.  Typická hlava s ustupujícím čelem, téměř neznatelným stopem, a náznakem římského 
nosu, ucho správně nasazeno a neseno, delší a špičaté, oko správného tvaru, správně uloţeno, světlejší, chrup 
úplný, skus těsný nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
volnější, delší a mírně přestavěný hřbet, vystouplé pánevní kosti, záď + břicho korektní,  postoj a úhlení obou párů 
končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, o 1 cm kratší.  Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón – světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska 
průměrná, tmavší čelo, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ standardní,  pohlavní 
výraz správně vyjádřen, varlata OK, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, přátelská, 
klidná. Slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: srst 
 
PT: 10 - 10 - 16 - 5 / 10 - 12 - 7 - 3 - 10 = 83 bodů. Nedůvěřivý. 
 
 
 
pes MOLOKO Deabei 
nar. 01.10.2006, CMKU/BOT/3153/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0  (obojí MVDr.Ekr, ČR) 
Junior Champion ČR, BOB, CACIB, Národní vítěz, ZZO 
(Ch.Domburg Dressed to Impress at Talamo, HD  odp. A + s.JCh.Anee Oridix, HD A) 
chov. Ing. Beata Štýbrová 
maj. Mgr.Jana Habustová, Hrnčířská 20, 779 00 Olomouc, tel.  607 825 189 , habustova@seznam.cz  
Chovný pes – 66/67 cm.  Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, méně výrazným stopem, římským nosem a 
pronesenou línií nosu, ucho správně nasazeno a neseno, správného tvaru i velikosti, oko úzké, správně uloţeno, 
tmavé, chrup úplný, skus nůţkový – I1 vlevo i vpravo náznak předkusu, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, 
se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní,  postoj hrudních 
končetin korektní, úhlení strmější, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, o 1 
cm delší.  Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná dle 
standardu středně, maska přerušená, pigmentace sytá; pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská. Slabá reakce na střelbu.  
Mimořádné přednosti: hrudník, hřbet 
 
PT: 9 - 10 - 19 - 5 / 8 - 12 - 6 - 10 - 5 = 84 bodů. Temperamentní. 
 
 
fena Q´VILLEMINE MIA Sixty Six 
nar. 24.11.2005, CMKU/BOT/3066/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
Junior Champion ČR, 3x CAC, 2x ČKŠ 
(JCh.Xcalibur de Cadre Noir, HD A + Mia-Dylan v.d.Lamar, HD C) 
chov. Iva Kuncmanová 
maj. Iva Kuncmanová, Dvorská 166, 503 11 Hradec Králové + Hana Petrová, Hrubý Jeseník 34, 289 32  
Oskořínek, tel.  724 360 770 , kuncmanova@sixtysix.cz    
Chovná fena – 60/63 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, téměř ţádným stopem a náznak římského nosu, 
ucho správně nasazeno a neseno, správné velikosti, špičatější, oko správného tvaru i uloţení, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus těsný nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie rovná, měkká,  bedra + záď + břicho korektní,  postoj a úhlení obou párů končetin korektní, vybočené 
lokty, ocas správně nasazen, ve statice nesen pod břichem, delší o 2 cm.  Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, maska přerušená, ztráta pigmentace v koutcích; pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, ale pádluje, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice příliš výţivná, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha nervózní, nedůvěřivá, bojácná. Slabá reakce 
na střelbu.  
Mimořádné přednosti: typ, výraz 
 
PT: 3 - 4 - 16 - 5 / 8 - 9 - 8 - 5 - 0 = 58 bodů. V útlumu. 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=juve&gAct=detail&ID=8449
mailto:baronka@sestria.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=moloko&gAct=detail&ID=9140
mailto:habustova@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=vilem&gAct=detail&ID=8689
mailto:kuncmanova@sixtysix.cz


 
pes ZEALOUS JUVELL z Kovárny 
nar. 05.04.2005, CMKU/BOT/2950/07 
(p.E. Juvell Or Na v.Moned, HD A + Ch.Arnica Ráj pod Zvičinou, HD A) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Markéta Píšová, Petrovice 31, 517 21 Týniště nad Orlicí, tel. 731 575 565, maky.m@seznam.cz  
Pouze doplnění nepovinného cviku PT. 
(Chovnost splněna dne 15.10.2006, Chovný pes, 62/56 cm, PT 100/A) 
 
PT:   nepovinný cvik obrany O: 1P,1P = celkový výsledek PT 100/A/O1,1P 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=zealous&gAct=detail&ID=8572
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=zealous&gAct=detail&ID=8572
mailto:maky.m@seznam.cz

