
Popisná přehlídka a povahový test 
Pňov – Předhradí, 25.10.2008 

 
 
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, kanystr s kamínky, 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 

 

 

AUSTRALSKÝ OVČÁK 

 
pes ALEX REDY od Diamantové řeky  
nar. 23.04.2005, CMKU/AUO/43/05 
RTG DKK 1/1 – HD B, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý, MDR 1 mutant/normal 
Champion ČR, JCh.ČR, Klubový Champ.KCHBO, ZZO, ZOP, LA1 
(Goldstar Cauz´n a Ruckus, HD A x Afrodité of Secret Key, HD A) 
chov. Eva Maixnerová 
maj. Irena Kadlecová, 289 41  Oseček 66, tel. 724 076 789, ircze@email.cz 
Přihlášen pouze na nepovinné cviky PT: 
splněn netradiční aport a obrana 1P, 3P 

 
fena ALL BY MYSELF Diandra  
nar. 14.04.2006, Z Reg/AUO/97/06 
RTG DKK: OFA Good, RTG DLK: OFA Normal 
CAC, LA1 
(Windedos Night Flight, HD A, ED 0/0 x s.Ch. Lost Creek Diandra Tracy, OFA Good, ED Normal) 
chov. Martina Hodková 
maj.  MVDr.Miroslava Valterová, Mixova 350,  261 01  Příbram, tel. 775 652 810, valterova.m@seznam.cz 
Chovná fena pokud bude vyšetření očí v souladu s CHŘ, 49 cm, obě oči hnědé, ocas dlouhý/ 
nekupírovaný, hlava typická, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední 
velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký a 
prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny: 
postoj i úhlení hrudních končetin korektní, lopatky správně uloţené, správné délky, př.končetina rovná, silná, 
volné lokty, pánevní končetiny: postoj i úhlení pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, 
rovnoběţná, ocas nekupírovaný - plná délka, srst střední textury a délky, barva dle standardu, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka, pysky, nosní houba plně pigmentovány, pohybová mechanika měkká, volná, 
plynulá, vyváţená, sbíhavá, pohlavní výraz správně vyjádřen, výstavní kondice, celkový vzhled vyváţený, 
střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Bez reakce na střelbu 
Povahový test : 10-10-20-5-10-15-10-10-10 = 100/A 
 
fena CONNIE Mladá Živa – nar. 12.02.2007, Z Reg/AUO/163/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Jahoda / ČR) 
zk. ZZO, ZOP 
(Chupachups del Whymper delle G.Jorasses, HD A x Rubby Colour Dream, HD A) 
chov. MVDr.Veronika Ţivnová 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=alex%20redy&gAct=detail&ID=8814
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=all%20by%20myself&gAct=detail&ID=10031
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=10289


maj.  Zuzana Jašková, Křiby 4714, 760 05  Zlín 5,  tel. 777 144 130, zjaskova@centrum.cz 
Chovná fena - 52 cm, obě oči hnědé, ocas dlouhý/ kupírovaný, hlava typická, ucho poměrně vysoko 
nasazené, korektně nesené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, chrup 
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, 
záď lehce spáditá, hrudní končetiny: lopatky správně uloţené, správné délky, končetina rovná, silná, tlapka 
vytáčená, volné lokty, úhlení korektní, pánevní končetiny: postoj korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběţná, 
úhlení korektní, ocas kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, dilute skvrny, pigmentace 
odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky částečně depigmentované, nosní houba 
depigmentovaná méně neţ 50%, pohybová mechanika volná, plynulá, vyváţená, vzadu sbíhavá, vpředu 
netypická viz postavení hrud.končetin, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled 
vyváţená, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, ţivá, pozorná. Slabá reakce na 
střelbu. 
Povahový test: 10-10-15-5-9-14-10-10-10 = 93  

 

 
 
GROENENDAEL 
 
fena ARISIES Balpoa  
nar. 09.11.2006, CMKU/BOG/1225/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Jahoda / ČR), DOV prostý (12/2006) 
Junior Champion ČR, Klubový šampion KCHBO, BOB, Klubový vítěz, Vítěz spec.výstavy, CACIB, CAC, 
CWC, NSwR ….  
CSAU, TAN, zk. ZZO 
(s.r.Usky du Crépuscule des Loups, HD A (terv) x s.r. s. T.s. p.E.Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A, 
ED 0/0 (groen)) 
chov. + maj. Blanka Poláčková, Velké Chvalovice 93,  289 11 Pečky, tel. 604 733 536, balpoa@balpoa.net 
Chovná fena - 59/57 cm, typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko mandlové správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný s mírně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, 
záď i břicho dle standardu, postoj hrudních končetin uţší, volné lokty, korektní úhlení, postoj i úhlení 
pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, o 1 cm kratší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, 
černá, s prolínáním hnědé za ušima, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, 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: pohyb, typ, výraz 
Povahový test: 9 - 10 - 20 - 5 - 10 - 14 - 10 - 10 - 10 = 98/A (plast, taška). Temperamentní, přátelská, hravá 
 
pes AYROK Balpoa  
nar. 09.11.2006, CMKU/BOG/1223/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Jahoda / ČR), DOV prostý (12/2006) 
Junior Champion ČR, CACIB, Klubový vítěz, CAC, res.CAC, CWC 
(s.r.Usky du Crépuscule des Loups, HD A (terv) x m: s.r. s. T.s. p.E.Ch. Ursine du Clos des Agapornis, HD A, 
ED 0/0 (groen)) 
chov. + maj. Blanka Poláčková, Velké Chvalovice 93,  289 11 Pečky, tel. 604 733 536, balpoa@balpoa.net   
Posouzení odloženo - nezměřen 
 
 

LAEKENOIS 
 
fena CIUNA od Suché Hory 
nar. 08.07.2005, CMKU/BOL/32/05 
RTG DKK?, DOV prostá 
Champion Slovenska, Junior Champion ČR 
(Ch.Derrick v.d.Schillingswarthe, HD A, ED 0/0 x s.Ch. Valkohampaan Diamante, HD A) 
Chovatel: Hana Frimmelová 
Majitel: Petr Kotlán, Obůrka 93,  678 01  Blansko, tel. 602 545 634, petrys@ot-net.com 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2,  56/60 cm. Typická hlava s ustupujícím a širším čelem a 
delší čelní partií, ucho široko nasazené i nesené,  správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní.  Postoj hrudních 
končetin úzký, volné lokty, vytáčená tlapka, korektní úhlení. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní. 

mailto:zjaskova@centrum.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=arisies&gAct=detail&ID=9468
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http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ciuna&gAct=detail&ID=2060


Ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1 cm. Srst delší, uzavřená, hrubá, zvlněná, fauve výrazný  teplý tón 
- oranţ, charbonáţ dle standardu, stínování na čenichu a ocasu, hlava a ocas osrstěné dle standardu, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika vpředu i vzadu sbíhavá, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, celkově delší, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, klidná, slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test:  7 – 8 – 18 – 5/10 – 12 – 10 – 10 – 8 = 88/A  (plast, taška, talíř). Klidnější. 
 
 
 

MALINOIS 
 
Pes ASSO Happy Arenda 
nar. 28.1.2002, CMKU/BOM/1962/02 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
(Beryl Foxly Bohemia, HD A + Ailin Mirava, HD A) 
Chovatel: Věra Grbavčicová 
Majitel: Martin Kropáček, ČSA 3119, 272 01 Kladno, korespondence na adresu: Ke Kyjovu 145, 156 00 
Praha 5 – Zbraslav, tel: 776 346 682, e-mail: markdog@seznam.cz 
Chovný pes, 65/73,5 cm – typická hlava s klenutým čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru, delší, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup neúplný, chybí I1 vpravo dole, skus 
klešťový. Krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná a pronesená, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní 
končetiny s volnými lokty, širším postojem, úhlení korektní, pánevní končetiny s širším postojem, úhlení 
korektní. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve 
výrazný teplý tón, rudé, charbonáţ zvýrazněná středně, střední bílý znak na hrudi a všech 4 tlapkách, téměř 
úplná maska, pigmentace méně sytá, se ztrátou na pyskách. Pohybová mechanika pruţná, prostorná, 
vysoký akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku. 
Kondice pracovní aţ kostnatá, celkový vzhled méně elegantní, nekompaktní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva.  
Doplňující poznámky: krytí kvadratických fen. 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5/8 – 13 – 10 – 10 – 9 = 94/A bodů, temperamentní, vyrovnaný 
 
 
Pes ASTERIX Extra Temperament 
nar. 5.2.2007, CMKU/BOM/3486/07 
RTG DKK 2/1 – HD C (MVDr.Stanislav Doškář, ČR) 
Zkouška způsobilosti psa k pouţití u Obecní policie 
(Deucce van de Duvetorre, HD A + Baria Fany Eciloten, HD A) 
Chovatel: Monika Konečná 
Majitel: Jiří Krunt, Ţiţice – Osluchov 26, 273 25 Zvoleněves, e-mail: pitobox@seznam.cz 
Chovný pes, 64/72 cm – těţší a širší hlava s delší čelní partií, mezioční rýha v čelní partii,  ucho vysoko 
nasazené i nesené, velké, dlouhé se skladem na vnější hraně, oko lehce otevřené, správně uloţeno, světlé. 
Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký a prostorný, se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pronesená,  klenutá bedra. Záď přestavěná, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
s vybočenými lokty, správným postojem, úhlení korektní, pánevní končetiny se správným postojem, strmé 
úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný 
teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, černá hruď, tmavé nohy, střední a 
dlouhý bílý znak na hrudi, úplná maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku. Kondice 
pracovní, celkový vzhled nekompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní. Reakce na střelbu ţádná. 
Doplňující poznámky: krytí pouze kvadratických fen s tmavým okem. 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 4/8 – 11 – 10 – 9 – 10 = 91/A/O1,1P bodů, temperamentní, neukázněný 
 
 
Pes BOND de Alphaville Bohemia 
nar. 17.12.2006, CMKU/BOM/3464/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
(Switt II du Calvaire aux Accasias,  HD A + Targa des Loups de Genain, HD A) 
Chovatel: Jitka Pospíchalová 
Majitel: František Libich, Kordinů 84, 294 71 Benátky nad Jizerou, tel: 723 252 449 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=asso%20happy&gAct=detail&ID=5961
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Nechovný pes, 67/64 cm – hlava s delší čelní partií, dlouhý a méně výrazný stop, ucho široko nasazené i 
nesené, velké, dlouhé, kulaté oko, správně uloţeno, světlé. Chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový, střední 
řezáky v předkusu. Krk dle standardu, hrudník mělčí, uţší, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní 
linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle 
standardu. Hrudní končetiny s volnými lokty, sbíhavým postojem, strmé úhlení, pánevní končetiny 
se správným postojem, za pohybu sbíhavým, správné úhlení. Ocas správně nasazen, za pohybu správně 
nesen, ve statice stále vtahován pod břicho, správné délky. Srst kratší, uzavřená, v línání, s méně vyvinutou 
podsadou, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více po celém těle, černá hruď, 
tmavé nohy, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku. 
Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, příliš 
nedůvěřivá. Reakce na střelbu ţádná. 
Doplňující poznámky: nekorektní skus, kumulace vad exteriéru a povahy. 
Povahový test: 6 – 3 – 20 – 4/10 – 11 – 6 – 10 – 9 = 79 bodů, temperamentní, nejistý při vlivech 
  
 
Pes JERRY LEE z Labského přívozu 
nar. 27.12.2004, CMKU/BOM/2864/04 
RTG DKK 2/2 – HD C (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Champion ČR, 2xCAC, BOB, Krajský a Oblastní vítěz, zkoušky ZM, ZVV1, ZZO, IPO-V, ZMT, BH, FPr1, 
ZOP, ZPU1 
(Gal Gold Ba-Ka-Ra, HD A + Axa z Labského přívozu, HD C) 
Chovatel: Kamila Filipová 
Majitel: Marie Brigantová, Kojetická 16, 400 03 Ústí nad Labem, tel: 607 179 304 
Chovný pes, 62/65 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup nadpočetný, 
zdvojená P1 vlevo nahoře, skus nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký a méně 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 s volnými lokty, správným postojem, kulatá 
tlapka, úhlení strmější, pánevní končetiny se správným postojem, úhlení korektní, kulatá tlapka. Ocas 
správně nasazen i nesen, delší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, rudé, 
charbonáţ zvýrazněná více, bílý znak na předních tlapkách, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně 
vyvinutá, v šourku. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně elegantní, kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha, barva.  
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/A bodů, temperamentní, vyrovnaný 
 
 
Fena ANGELA Steinerwood 
nar. 15.2.2006, CMKU/BOM/3153/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 – ED A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR), DOV Prostý 
Champion SK, Junior Champion ČR, Champion KCHBO, 2xCAJC, 16xCAC, 2xRCACIB, 4xCACIB, 5xČKŠ, 
Klubová vítězka, Vítězka speciální výstavy, BOS, 2xVDH-Cha, 4xBOB, zkoušky ZZO, ZOP 
(s.r.WCh.Ch.Alexandre du Hameau St-Blaise, HD A + WCh.Ch.Dominika Rudolfovská skála, HD B) 
Chovatel: Jiří Steiner 
Majitel: Ing. Radka Niedermirtlová, Kovanická 75, 290 01 Poděbrady – Přední Lhota, tel: 606 308 897, e-
mail: r.nieder@seznam.cz 
Chovná fena, 58,5/59,5 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko 
nasazené, šířeji nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. 
Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. 
Hrudní končetiny s volnými lokty, správným postojem, vytáčená tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny 
s správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, téměř úplná maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu střední. 
Mimořádné přednosti: typ.  
Povahový test: 9 – 10 – 10 – 3/8 – 14 – 8 – 9 – 10 = 81/O1,1P bodů, přátelská, rezervovaná po střelbě 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=jerry%20lee&gAct=detail&ID=7535
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Fena AILIN z Oxanova dvora 
nar. 3.10.2006, CMKU/BOM/3396/06 
výborná, Vítěz třídy, Krajský vítěz 
(Ch.Tr.Airo Happy Arenda, HD A + Breya Tufra, HD A) 
Chovatel: Jaroslava Kalousová 
Majitel: Marie Brigantová, Kojetická 16, 400 03 Ústí nad Labem, tel: 607 179 304 
Posouzení odloženo - nezměřena. 
 
 
 

TERVUEREN 
 
 
fena ALMA Heritage 
nar. 14.01.2007, CMKU/BOT/3167/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / ČR) 
(JCh.Xcalibur de Cadre Noir, HD A + Ch.Hellene Britany Sixty Six, HD C) 
chov. Jana Kočová 
maj. Marcela Chlumská, Kbel 93,  294 71  Benátky nad Jizerou, tel. 731 285 058 
Posouzení odloženo – při měření a prohlídce zubů agresivní chování 
 
 
fena ANETA Vakutex 
nar. 05.02.2003, CMKU/BOT/2723/03 
RTG DKK?, Velmi dobrá 
(Querido v.Güldenwerth, HD B + Perri Rudolfovská skála, HD A) 
chov. Marie Vargová 
maj. Jana Závrská, 471 11  Manušice 28, zavrska@osbd.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2,  57/59 cm.  Typická hlava, ucho šířeji nasazené, vysoko 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup 
úplný, skus nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní línie pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho.  Volné lokty, strmá nadprstí, jinak korektní úhlení 
hrudních končetin, u pánevních končetin sevřené hlezno, rozbíhavý postoj od hlezen k tlapkám a korektní 
úhlení. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, nevýrazný teplý tón 
– proţloutlé, charbonáţ zvýrazněná více, černá hruď, celočerná hlava s brýlemi, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, vzadu nepravidelná, standardní typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá,  bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: pigment oka 
PT:  7 – 10 – 20 – 5/10 – 14 – 8 – 10 – 1 = 85 b. Bez projevu, závislá. 
 
 
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, 2x CAJC, ZZO 
(p.E.Cabor v.Labayo, HD A + s.r. Waterloo-Star Noa, HD B) 
chov. Agnes Gombár, Maďarsko 
maj. Veronika Reitschmiedová, 407 79 Mikulášovice 535 + Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48,  418 04  Bílina, 
tel. 731 075 354, verca.dasty@seznam.cz 
Chovná fena, 56/56 cm. Typická hlava, nevýrazný stop, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené, 
nesymetricky nesené, kolmá vnitřní hrana a překlápěné do středu, hluboké, oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový se střeďáky v kleštích, korektní krk, hrudník hluboký, uţší, s 
nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho.  Úzký postoj + 
volné lokty + měkká záprstí a korektní úhlení hrudních končetin. Korektní postoj a strmé úhlení pánevních 
končetin. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý 
tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika 
vzadu vázaná a krátká, vpředu kulhá, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
PT:  7 – 8 – 20 – 5/10 – 15 – 9 – 10 – 8 = 92/A (plast, taška, talíř). Temperamentní, vyrovnaná 
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pes DART od Malšovického lesa 
nar. 16.11.2006, CMKU/BOM/3443/06 
RTG DKK? 
(Xinus du Boscaille, HD A, ED 0/0, malinois + Cesy od Malšovického lesa, HD A, malinois) 
chov. Eva Dejmková 
maj. Tomáš Michalička, Drtinova 11, 500 15  Hradec Králové, michalicka@atm-zemniprace.cz 
Chovný pes po dořešení rodokmenu, pokud bude DKK max. 2/2, 66/75 cm- Těţká hlava, velká 
v poměru k tělo, delší čelní partie, čelo široké a klenuté, výrazný stop, volné pysky, ucho široko nasazené i 
nesené, špičaté, sklad na vnější hraně, oko kulaté, světlé, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, hrudník 
hluboký a prostorný s nedostatečně vyvinutým předhrudím, stoupající hřbetní línie, korektní bedra, vystouplé 
pánevní kosti, korektní břicho a záď, volné lokty a vytáčená tlapka hrudních končetin, korektní úhlení, 
sevřené hlezno a strmé úhlení pánevních končetin, ocas správně nasazen a nesen, standardní délky. Srst 
kratší s méně vyvinutou podsadou, fauve – výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, 
úplná maska, černé čelo, sytá pigmentace, pohybová mechanika lehká a pruţná, vzadu vázaná (viz úhlení), 
typ těţký a hrubý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku, kondice pracovní, 
celkový vzhled nekompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce 
na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Doplňující poznámky: krytí elegantní kvadratické feny s perfektní hlavou 
PT: 8 – 10 – 20 – 5/10 – 10 – 10 – 10 – 10 = 93 / A (plast, taška, talíř). Temperamentní, hůře se vyrovnává 
s vlivy 
 
Pes má rodokmen vystavený ČKS prostřednictvím klubu CMC na varietu, kterou CMC nezastřešuje, tudíž 
pro tervuereny nemůže vydávat rodokmeny. Chybná je rovněž zkratka zápisu. 
 
 
fena FAROUCHE INNAH z Kovárny 
nar. 15.01.2006, CMKU/BOT/3083/06 
RTG DKK? 
(s.Ch.Lubanja´s Vision, HD A + s.Ch. Innah Adina z Kovárny, HD A, ED 0/0) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Linda Franclová, Na Šťáhlavce 16, 160 00 Praha 6, tel. 724 133 652, lindafranclova@mac.com 
Chovná fena, pokud bude DKK max. 2/2, 57/57 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký, uţší, s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho.  Volné lokty, rozbíhavé tlapky, korektní 
úhlení hrudních končetin, korektní postoj i úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky. Srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná méně, téměř úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, 
typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a  
elegantní, povaha temperamentní, hravá,  nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, oko 
PT:  4 – 8 – 18 – 5/9 – 14 – 10 – 8 – 4 = 80 b. Trochu rezervovaná a utlumená. 
 
 
fena Munchanga´s FIRST 
nar. 21.03.2006, CMKU/BOT/3161/-06/06, LOSH 0994370 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Snášil, ČR) 
CAJC, CAC, CACIB, LA2 
(s.r.Ch. Amigo of the Home Port, HD B + Ckali van´t Roedelhof, HD?) 
chov. Carl de Rouck, Belgie 
maj. Monika Prokopová, Na Nivě 1449, 666 02  Předklášteří, tel. 603 119 137, kure_monika@centrum.cz 
Chovná fena, 57/58 cm. Typická hlava, ustupující čelo a delší, méně výrazný stop, ucho šířeji nasazené, 
vysoko nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko mandlové, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, 
skus nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký, uţší, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná 
a rovná, korektní bedra, záď i břicho.  Volné lokty, vytáčená tlapka a korektní úhlení hrudních končetin. 
Korektní postoj i úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky, zálomek na 
ocase. Srst v línání, uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná méně, malý bílý znak 
na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, vpředu vysoký akcent, typ 
standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice v línání, celkový vzhled kompaktní, povaha  
temperamentní, nervózní, příliš nedůvěřivá, plachá při doteku,  bez reakce na střelbu. 
PT:  8 – 1 – 20 – 5/10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 89/A (plast, taška).  Fena silně ovlivněna psovodem. 
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fena HITA Randy Dog 
nar. 06.06.2006, CMKU/BOT/3128/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
(s.Ch.Heavenly Vision z Kovárny, HD A + Bonna Randy Dog, HD B) 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Iva Burešová, 267 54  Praskolesy 77 
Posouzení odloženo – agresivita v kruhu 
 
 
fena CHANGE Randy Dog 
nar. 17.05.2007, CMKU/BOT/3240/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
CAJC, res.CAC, CWC, NSwR 
(s.Int.Ch. Chewy Dog Arabat, HD A + Bonna Randy Dog, HD B) 
chov. + maj. Renata Tvrdá, 268 01  Kotopeky 4, tel. 777 003 885, randydog@volny.cz  
Chovná fena, 60/60 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus 
nůţkový, korektní krk, hrudník hluboký a prostorný, s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie 
pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho.  Širší postoj hrudních končetin, vybočené lokty a korektní úhlení, 
sevřené hlezno, a strmé úhlení pánevních končetin (fena po úraze, veter.zpráva doloţena). Ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky. Srst v línání, fauve výrazný teplý tón – sytý oranţ, charbonáţ zvýrazněná 
středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika vzadu vázaná 
(úraz), typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice v línání, celkový vzhled 
kompaktní a  elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá,  přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha – předvedení v kruhu 
PT:  10 – 10 – 18 – 5/10 – 14 – 10 – 8 – 10 = 95/A (plast, taška, talíř). Temperamentní. 
 
 
fena CHARA Randy Dog 
nar. 17.05.2007, CMKU/BOT/3242/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr, ČR) 
Velmi dobrá 
(s.Int.Ch. Chewy Dog Arabat, HD A + Bonna Randy Dog, HD B) 
chov. Renata Tvrdá 
maj. Lenka Ohnejsorgová, Křiţatecká 146, Janov,  435 42  Most  
Chovná fena, 56/63 cm. Typická hlava s širší mozkovnou, delším stopem, náznakem římského nosu a příliš 
vyplněnými lícemi, ucho široko nasazené i nesené, špičaté, špička vytočená ven, oko lehce otevřené, 
správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, nízko nasazený krk, hrudník hluboký a prostorný, 
se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho.  Korektní postoj 
a úhlení hrudních končetin, kratší nadprstí a volné lokty. Korektní postoj i úhlení pánevních končetin, kratší 
stehenní kost. Ocas správně nasazen a nesen, delší. Srst v línání, uzavřená, fauve výrazný teplý tón – 
světlý oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, průměrná maska, pigmentace sytá, 
pohybová mechanika lehká, pruţná a méně prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice v línání, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha  temperamentní, hravá,  
nervózní při kontaktu, bez reakce na střelbu. 
PT:  7 – 5 – 20 – 4/7 – 10 – 8 – 7 – 0 = 68 b. Lehce bázlivá, ale vyrovnává se. 
 
 
pes IAN GOLIAT Sixty Six 
nar. 29.03.2003, CMKU/BOT/2780/03 
RTG DKK : HD B (MVDr.Smatana, SK) 
CAJC, Výborný, Velmi dobrý 
Chovný pes, 64/65 cm. Typická hlava s delší čelní partií, ustupujícím, širším a silně ochlupeným čelem, 
ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, korektní bedra, záď i břicho.  Vybočené lokty a korektní 
úhlení hrudních končetin, u pánevních končetin sevřené hlezno a korektní úhlení. Ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá, otevřená, fauve výrazný teplý tón, charbonáţ zvýrazněná více -  
po celém těle, černé boky a hruď, přerušená maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika vázaná, vzadu 
krátká, standardní typ, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku, kondice 
výstavní, celkový vzhled méně elegantní, povaha temperamentní, hravá,  se slabou reakcí na střelbu. 
PT:  5 – 9 – 16 – 4/10 – 12 – 9 – 8 – 9 = 82 b. Nevýrazný projev. 
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fena MAUD Deabei 
nar. 01.10.2006, CMKU/BOT/3156/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR) 
Junior Champion ČR, BOB, res.CACIB, CAC, ZZO, ZOP, ZPU1, FPr1 
Chovná fena, 58/58 cm. Typická hlava s ustupujícím čelem, méně výrazným stopem a náznakem římského 
nosu, ucho vysoko nasazené i nesené,  poměrné velikosti, s kolmou vnitřní hranou a překlápěné do středu, 
oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, hrudník 
hluboký, uţší, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a klenutější, bedra klenutá za pohybu, 
záď strmá, korektní břicho.  Postoj a úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, sevřené hlezno a 
korektní úhlení pánevních končetin. Ocas níţe nasazen, správně nesen, fena si nenechá změřit délku. Srst 
uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak 
na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika vzadu krátká, vpředu vysoký akcent, typ 
standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice v línání, celkový vzhled kompaktní a  
elegantní, povaha temperamentní, hravá,  feně jsou nepříjemné dotyky na zadní část těla, slabá reakce na 
střelbu. 
Mimořádné přednosti:  
PT:  8 – 9 – 15 – 5/9 – 14 – 8 – 10 – 10 = 88 / A  (plast, taška, talíř). Lehce nervózní. 
 
 
fena UNA CHARLOTTE MIA Sixty Six 
nar. 23.02.2007, CMKU/BOT/3184/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Decker, ČR) 
Velmi dobrá 2 
(JCh.Kallo Deabei, HD A + Ch.Charlotte Mia Sixty Six, HD B 
chov. Iva Kucnmanová 
maj. Stanislava Matušková, Malé Dubičné 41,  373 71  Rudolfov, tel. 721 286 094 
Chovná fena, 62/62 cm. Hlava aţ hypertypická, s ustupujícím čelem, méně výrazným stopem, náznakem 
římského nosu, slabou spodní čelistí a neparalelními líniemi, ucho vysoko nasazené i nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, světlejší, chrup úplný, skus nůţkový, kratší 
krk, hrudník mělký a úzký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, korektní bedra, 
záď silně spáditá, korektní břicho.  Vybočené lokty a strmé úhlení hrudních končetin, sevřené hlezno a 
dlouhá stehenní kost pánevních končetin. Ocas správně nasazen a nesen, kratší o 1 cm. Srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve nevýrazný teplý tón – proţloutlé, charbonáţ zvýrazněná více, střední bílý znak na 
hrudi, téměř úplná maska, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, vzadu úzká, 
jemnější typ kostry, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní, povaha vyrovnaná, přátelská, klidná, v útlumu, bez reakce na střelbu. 
PT:  3 – 9 – 20 – 5/9 – 13 – 8 – 9 – 0 = 76 b. Nevýrazný projev. 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=maud&gAct=detail&ID=9143
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=una%20char&gAct=detail&ID=10412

