
    
Popisná přehlídka a povahový test Napajedla – 10.+11.10.2009 
  
Exteriéry posuzovala: Ing.Ivana Němečková  (psi bez označení), Hana Pisarčíková (psi označení *) 

 
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, lahev s kamínky, cizí pes 
    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 (kokos, smetáček, bota) 

  

  

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 

 
fena GWYNETH BLACK z Kovárny  – nar.14.05.2007, CMKU/BOG/1197/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / CZ), DOV prostý (07.07.2006), SA neg. 
Světový vítěz, InterChampion CIE, Champion SR + PL, Klubový Champion KCHBO, Junior Champion ČR, 
BOB, Národní vítěz, ZOP, ZPU1, ZZO, BH, Obedience Z, FPr1 
o: Corsini Hunter, HD A (terv)   
m: s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0 (gr) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Olga Sováková, 503 46  Blešno 16, tel. 723 393 906, stribrny_rybnik@seznam.cz + Hana Pisarčíková, 
503 47 Blešno 8, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com 
Chovná fena - 58,5/59 cm, typická hlava s méně výrazným stopem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, uloţeno dál od sebe, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový, krk 
dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s předhrudím dle standardu, hřbet, bedra, záď i břicho korektní, 
postoj i úhlení hrudník i pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst 
dlouhá, bohatá, uzavřená, černá s lehkým prolínáním hnědé barvy celkově, pigmentace sytá, typ standardní, 
ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Výrazná reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: hrudník, síla kostry 
Povahový test: 8 - 10 - 3 - 5 - 10 - 15 - 9 - 10 - 10 = 80 bodů / A . Nervózní po střelbě 
 
 
(*) fena NADINE BLACK z Kovárny  – nar.13.09.2007, CMKU/BOG/1278/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Decker / CZ), DOV prostý (01.11.2007) 
CAC, res.CACIB 
o: p.E. Belgerac Zarif, HD A   
m: s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0 (gr) 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Jana Kočová, Pionýrská 493, 330 31  Líně – Sulkov, tel. 377 911 655, 723 580 922, janakocova@volny.cz 
Chovná fena - 60/61 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem a dlouhým stopem, ucho vysoko nasazené 
i nesené, správného tvaru i velikosti, mírně vytočené špičky ven, oko kulatější, správně uloţeno, tmavé, chrup 
úplný, skus nůţkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, uţší, mírně nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní 
linie pevná a rovná, delší, bedra, záď i břicho korektní, postoj i úhlení hrudních končetin korektní, volné lokty, 
postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen i nesen, o 2 cm kratší, srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, černá s prolínáním šedé barvy na kalhotkách, velmi malý bílý znak n ahrudi, pigmentace sytá, ztráta 
na pyskách na úrovni špičáků, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, akcent vpředu, vpředu kříţí 
tlapky, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled elegantní, 
méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha, kvalita srsti 
Povahový test : 10 - 10 - 20 - 5 - 8 - 14 - 10 - 10 - 10 = 97 bodů, přátelská, temperamentní 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=gwyn&gAct=detail&ID=7166
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=nadine&gAct=detail&ID=10382
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fena ORCHIDEA BLACK z Kovárny  – nar.04.02.2008, CMKU/BOG/1302/08 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jahoda / CZ), DOV prostý (25.03.2008) 
Junior Champion SR, BOB, 2x Nejlepší mladý plemene, 5x CAJC, Zw.ml., ZZO 
o: Ch. Brat Black z Kovárny, HD A, ED 0/0   
m: T.s.Ch.Fara „Yazoo“ du Chemin des Sorciéres, HD B, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Monika Tihelková, Kostelík 113, 763 61  Pohořelice, tel. 733 253 938, zjbonda@zjbonda.com 
Chovná fena - 58/60 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ridge na nose, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i velikosti, oko mandlové, větší, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus nůţkový, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, bedra 
rovná, korektní, delší, záď i břicho dle standardu, postoji úhlení hrudník i pánevních končetin korektní, nasazení 
ocasu vyšší, nesení nad úrovní hřbetu v pohybu, o 2 cm kratší, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, srst černá s 
mírným prolínáním hnědé barvy celkově, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ 
standardní, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 - 10 - 20 - 5 - 10 - 15 - 10 - 10 - 10 = 100 bodů, vyrovnaná, přátelská 

  

  

MMAALLIINNOOIISS  
 
pes CAK Bajoal - nar. 08.07.2005, CMKU/BOM/2998/05 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, MVDr.Milan Decker, ČR) 
o: Chamir Korzár, HD A 
m: Jezabel Bono Campo, HD B 
Chovatel: Josef Bartošík, Zlechov 
Majitel: MV-PPČR Strojnická 27, 170 00 Praha 7, tel: 974 841 363 
Drţitel: Martin Menšík, Kostnická 2356, 767 01 Kroměříţ 
Chovný pes, 65/66 cm – těţší hlava s delší čelní partií, širší v mozkovně, tupý čenich, volné pysky, stop tvořen 
pouze nadočnicemi, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, dlouhé, špičaté, široké u 
základny, oko lehce mandlové, šikměji uloţeno, sytě pigmentované. Chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle 
standardu, hrudník mělčí, sudovitý, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, rovná, zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se 
správným postojem, strmější úhlení, měkká nadprstí, pánevní končetiny se správným postojem a strmějším 
úhlením. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, 
oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, vázaná vzadu, typ těţší a hrubší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně 
vyvinutá, v šourku. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, bez elegance, povaha temperamentní, 
agresivní při kontaktu. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: skus, barva oka, barva  
Doplňující poznámky: krýt pouze elegantní feny 
Povahový test: 1 – 3 – 18 – 5 - 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 82 bodů 
 
 
(*) pes RICHIE Bohemia Alké - nar. 02.07.2006, CMKU/BOM/3277/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Junior Champion ČR, Klubový Champion KCHBO, 4xCAJC, 2xCAC, 2xČKŠ, RCAC, zkoušky LA1, LA2 
o: Gino Mateo, HD A 
m: s.ICh.Padmé Bohemia Alké, HD A, ED 0/0 
Chovatel: Alexandra Grygarová, Senešnice 
Majitel: Ivana Patáková, Modřišice 69, 511 01 Turnov + RNDr.Daniela Horáková, Hranická 4, 751 24 
Předmostí, e-mail: tchibo@seznam.cz 
Chovný pes, 61,5/62,5 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, širší čelo, hlava širší v lících, ucho 
vysoko nesené, šířeji nasazené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
tmavé. Chrup úplný, skus klešťový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a 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, 
výraznější úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, základní maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná, prostorná, typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně 
vyvinutá, v šourku. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, přátelská. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test:10 – 10 – 17 – 5 - 10 – 13 – 9 – 10 – 9 = 93/A bodů, lehce flegmatický 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=orchidea&gAct=detail&ID=10837
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=cak&gAct=detail&ID=7681
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=richie&gAct=detail&ID=9689
mailto:tchibo@seznam.cz
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pes ŠERYK od Klapavce - nar. 16.02.2007, CMKU/BOM/3504/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
Výborný 2, zkouška ZOP 
o: ICh.Bruce Vědusk, HD A 
m: Kery od Klapavce, HD C 
Chovatel: Karel Kinzel, Rzy 
Majitel: Lenka Hoffmannová, Francouzská 1188, 742 21 Kopřivnice, tel: 604 358 068, e-mail: 
cernykvet@seznam.cz 
Chovný pes, 59/62 cm – hlava s delší čelní partií, širší čelo, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, správného 
tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup nadpočetný, zdvojená P1 vlevo 
nahoře, skus velmi těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a 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 i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, tvrdá, fauve výrazný 
teplý tón, oranţ, charbonáţ zvýrazněná více, tmavá hruď, krk, černé tlapky, malý bílý znak na hrudi, průměrná 
maska, černé čelo, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní 
výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, v šourku. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: hrudník, hřbet, pigment 
Povahový test:10 – 10 – 20 – 5 – 10  – 14 – 9 – 10 – 10 = 98/A/O1P,1P bodů 
 
 
pes WENTO z Hückelovy vily - nar. 18.05.2008, CMKU/BOM/3974/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr.Vomáčka, ČR)  
o: Cedrik Astape, HD B 
m: Nora z Hückelovy vily, HD A 
Chovatel: Zdeněk Volný, Dub 
Majitel: Zdeněk Čebiš, Jilemnického 949/7, 419 01 Duchcov, tel: 602 403 950, e-mail: zcebis@seznam.cz 
Chovný pes, 64/67 cm – těţší hlava s delší čelní partií, stop tvořen pouze nadočnicemi, náznak římského 
nosu, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené, šířeji nesené, dlouhé a špičaté, oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, světlejší. Chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie zaškrcená a pronesená za kohoutkem, bedra mírně klenutá. Záď 
lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, mírně 
otevřená tlapka, za pohybu vybočené lokty, pánevní končetiny se správným postojem, mírně otevřené tlapky, 
strmější úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón, sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, tmavá hruď a nohy, průměrná maska, pigmentace sytá. 
Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata 
plně vyvinutá, v šourku. Kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní, méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 9 – 20 – 5 - 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů 
 
 
fena ALLY Netopýr Strelicia - nar. 09.03.2008, CMKU/BOM/3871/08   
Nadějná 
o: Armin Malimit, HD A 
m: Orsay de Alphaville Bohemia, HD A 
Chovatel: Iveta Pokorná  
Majitel: Monika Tihelková, manţelé Ţákovi, Kostelík 113, 763 61 Pohořelice, tel: 733 253 938, e-mail: 
zjbonda@zjbonda.com 
(Zatím bez výsledku) 58/59 cm – vyšší hlava s čelní partií, široké čelo, více vyplněné líce, mezioční rýha 
v čelní partii, ucho široko nasazené i nesené, velké, dlouhé, špičaté, se skladem na vnější straně, oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, světlé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, 
prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná a korektní. Záď lehce 
spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, zaječí tlapka, 
pánevní končetiny s správným postojem i úhlením, otevřené tlapky. Ocas správně nasazen i nesen, za pohybu 
nesen výše, správné délky. Srst kratší, uzavřená, chybí podsada, fauve výrazný teplý tón, zlatá, charbonáţ 
zvýrazněná méně, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná aţ základní, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice pracovní, 
celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, vyrovnaná, přátelská, hravá. 
Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: horní linie 
Doplňující poznámky: posouzení odloţeno, nutno předvést na další akci, fena momentálně bez podsady 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 - 10 – 15 – 10 – 10 – 9 = 99/A/O1P,2P bodů 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=%C5%A1eryk&gAct=detail&ID=10002
mailto:cernykvet@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=wento&gAct=detail&ID=15872
mailto:zcebis@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ally%20ne&gAct=detail&ID=11290
mailto:zjbonda@zjbonda.com
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fena AMIKA z Cerkasu - nar. 07.07.2007, CMKU/BOM/3661/07  
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Milan Decker, ČR) 
o: Itto z Hückelovy vily, HD A 
m: Arga Calista Elniké, HD A 
Chovatel: Ing. Karel Černoch, Suchdol nad Odrou 
Majitel: Iva Maralíková, Kunčice pod Ondřejníkem 507, 739 13, tel: 739 135 909, e-mail: 
i.v.u.s.k.aa@seznam.cz 
Chovná fena, 59/59 cm – typická hlava s lehce ustupujícím čelem, delší čelní partie, ucho vysoko nasazené i 
nesené, špičatější, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, hnědé. Chrup neúplný, chybí 
1xP2 vlevo dole, skus nůţkový. Krk dle standardu, hrudník mělký, prostorný, s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní, mírně vystouplé 
pánevní kosti. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, 
strmějším úhlením, volné lokty, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně nasazen i 
nesen, kratší o 1 cm. Srst kratší, 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 kostnatá, celkový vzhled méně kompaktní i méně elegantní,  povaha 
temperamentní, hravá, vrčí při dotyku. Reakce na střelbu slabá. 
Povahový test: 6 – 6 – 17 – 3 - 3 – 8 – 10 – 10 – 10 = 73 bodů 
 
 
fena CIKY Malimit - nar. 06.07.2007, CMKU/BOM/3641/07  
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Jaromír Ekr, ČR) 
Velmi dobrá 2 
(Deucce van de Duvetorre – HD A + Atila Malimit – HD A) 
Chovatel: Milan Oliva, Brno 
Majitel: Jaromír Brančík, Nechvalín 86, 696 31 Bukovany, tel: 724 168 719, e-mail: starosta.b@seznam.cz 
Chovná fena, 59/62 cm – typická hlava s méně výrazným stopem, lehce zvýrazněné nadočnicové oblouky, 
ucho vysoko nasazené i nesené, špičatější, delší, širší u základny, oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
hnědé. Chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, sudovitý, s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle 
standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se širokým postojem, sbíhavé tlapky, vybočené lokty, 
strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas výše nasazen, za pohybu vysoko 
nesen, kratší o 2 cm. Srst kratší, uzavřená, méně vyvinutá podsada, v línání, fauve výrazný teplý tón, oranţ, 
charbonáţ zvýrazněná středně, průměrná maska, pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní 
i méně elegantní,  povaha temperamentní, přátelská, nervózní. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 4 – 5 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 9 = 86 bodů 
 
 
(*) fena HARMONY STAR Kwanah - nar. 29.04.2007, CMKU/BOM/3591/07  
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 0/0 (MVDr. Šebek, ČR) 
Champion ČR, Junior Champion ČR, 3xCAJC, Jugendbester, 5xCAC, CACA, RCACA, RCAC, ČKŠ, 2xKrajský 
vítěz, 3xCACIB, 2xRCACIB, 2xBOB, zkoušky ZOP, ZZO, BH, ZPU2, FPr3, IPO-V, ZVV1  
o: s.ICh.WCh.ECh.Prowl Bohemia Alké, HD A 
m: ICh.Ciara Kwanah, HD B 
Chovatel: Zuzana Mrňáková, Liberec 
Majitel: Kateřina Samková, Fučíkova 427, 373 44 Zliv, tel: 725 614 514 
Chovná fena, 55/56 cm – typická hlava s lehce delší čelní partií, více vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus 
těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie 
pevná, rovná, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
se správným postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas správně 
nasazen i nesen, delší o 1 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, oranţ, charbonáţ 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, pigmentace sytá, méně sytá na pyskách. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní,  povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce 
na střelbu výrazná. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, barva, malé kočičí tlapky 
Povahový test: 8 – 10 – 0 – 4 - 10 – 12 – 10 – 7 – 10 = 71/A/O3P,3P bodů 
 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=amika&gAct=detail&ID=11364
mailto:i.v.u.s.k.aa@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ciky%20m&gAct=detail&ID=10872
mailto:starosta.b@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=harmony&gAct=detail&ID=10546
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fena IRIS Vitris Bohemia - nar. 29.06.2008, CMKU/BOM/4025/08  
o: s.r.Ch.Romulus du Domaine de Vauroux, HD A 
m: Hagar Vitris Bohemia, HD B 
Chovatel + majitel: Miroslav Sklenář, P.O.Box 23, 378 10 České Velenice, tel: +436 642 637 868, e-mail: 
vitris@a1.net 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 56,5/56 cm – typická hlava, ucho vysoko nasazené i nesené, 
kulatější, poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované. Chrup úplný, skus 
klešťový. Krk dle standardu, hrudník mělčí, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, 
rovná, bedra za pohybu mírně klenutá. Záď spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem, strmější úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas nízko nasazen, správně 
nesen, kratší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve nevýrazný teplý tón, proţloutlé, charbonáţ 
zvýrazněná středně, téměř úplná maska, pigmentace méně sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, 
prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled 
kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, přátelská, hravá. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: hlava, oko 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 - 10 – 15 – 10 – 9 – 10 = 99 bodů 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 13.12.2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, SA 0, OCD negativní (MVDr.Jaromír Ekr / ČR).  
Chovná fena, 56,5/56 cm 
 
 
fena JADE Vitris Bohemia - nar. 03.07.2008, CMKU/BOM/4030/08  
o: s.r.Artiste du Domaine de Vauroux, HD A 
m: Ch.ECh.Deda Rudolfovská skála, HD B 
Chovatel + majitel: Miroslav Sklenář, P.O.Box 23, 378 10 České Velenice, tel: +436 642 637 868, e-mail: 
vitris@a1.net 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 58/58 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho 
vysoko nasazené, šířeji nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový se středními řezáky v kleštích. Krk dle standardu, hrudník hluboký, 
uţší, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie lehce pronesená a měkká, 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 i nesen, kratší o 2 cm. Srst správné délky, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, přerušená maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
nervózní. Reakce na střelbu střední. 
Mimořádné přednosti: typ 
Povahový test: 9 – 8 – 10 – 3 - 10 – 9 – 7 – 10 – 2 = 68 bodů 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 13.12.2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, SA 0, OCD negativní (MVDr.Jaromír Ekr / ČR).  
Chovná fena, 58/58 cm 
 
 
fena JANINA Vitris Bohemia - nar. 03.07.2008, CMKU/BOM/4032/08  
o: s.r.Artiste du Domaine de Vauroux, HD A 
m: Ch.ECh.Deda Rudolfovská skála, HD B 
Chovatel + majitel: Miroslav Sklenář, P.O.Box 23, 378 10 České Velenice, tel: +436 642 637 868, e-mail: 
vitris@a1.net 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2, 56/57 cm – typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup 
úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná, mírně zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, 
břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem i úhlením, pánevní končetiny se správným 
postojem, strmější úhlení. Ocas správně nasazen i nesen, kratší o 3 cm. Srst správné délky, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, téměř úplná  maska, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná, vázaná vzadu, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, přátelská, nervózní. Reakce na střelbu 
slabá. 
Mimořádné přednosti: barva, maska 
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5 - 10 – 15 – 9 – 10 – 2 = 89 bodů 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 13.12.2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0, SA 0, OCD negativní (MVDr.Jaromír Ekr / ČR).  
Chovná fena, 56/57 cm 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=vitris%20b&gPage=2&gAct=detail&ID=16008
mailto:vitris@a1.net
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=vitris%20b&gPage=3&gAct=detail&ID=16012
mailto:vitris@a1.net
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=vitris%20b&gPage=3&gAct=detail&ID=16014
mailto:vitris@a1.net
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fena JET de Alphaville Bohemia - nar. 19.06.2008, CMKU/BOM/4048/08 
RTG DKK 0/0 - HD A, DLK 0/0, SA negativní (MVDr. Jaromír Ekr, ČR) 
o: Ch.Solero des Teutones, HD A, ED A  
m: Targa des Loups de Genain, HD A 
Chovatel: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
Majitel: Jitka + Dušan Pospíchalovi, Lejšovka 11, 503 03 Smiřice, tel: 776 074 666, e-mail: 
malinois@malinois.cz 
Chovná fena, 62/63 cm – typická hlava s nevýrazným stopem, méně vyplněné líce, ucho vysoko nasazené i 
nesené, delší, velké, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus nůţkový. Krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, se správně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, za pohybu 
pronesená, bedra rovná a korektní. Záď silně spáditá, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným 
postojem i úhlením, za pohybu vybočené lokty, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas 
správně nasazen i nesen, při měření a ve statice ocas vtahován pod břicho, správné délky. Srst správné délky, 
uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, černá hruď 
a tmavé nohy, úplná  maska, černé čelo, pigmentace sytá, méně sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, 
pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled méně 
kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, nervózní. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: maska, černé ucho 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 - 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 99/A bodů 
 
 
(*) fena RONJA Bohemia Alké - nar. 02.07.2006, CMKU/BOM/3281/06  
RTG DKK 0/0 – HD A, DLK 1/0 (MVDr. Jaromír Ekr, ČR) 
Junior Champion ČR, Champion KCHBO, 2xCAJC, 10xCAC, 2xRCAC, 2xČKŠ, 2xNárodní vítěz, CACIB, 
2xRCACIB, zkoušky ZOP, ZPU1, ZZO, BH  
o: Gino Mateo, HD A 
m: s.ICh.Padmé Bohemia Alké, HD A, ED 0/0 
Chovatel: Alexandra Grygarová, Senešnice 
Majitel: PharmDr. Boris Vítkovič, Jelínkova 24, 616 00 Brno, tel: 502 524 736 
Chovná fena, 59/63 cm – typická hlava s mírně ustupujícím čelem, výraznější nadočnicové oblouky, ucho 
šířeji nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, 
tmavé. Chrup neúplný, chybí P2 vpravo dole (vet. potvrzení 10.10.2007), skus nůţkový se středními řezáky v 
kleštích. Krk dle standardu, hrudník hluboký, 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 i 
nesen, správné délky. Srst správné délky, otevřená na zádi, fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, 
charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, střední bílý znak na krku a hrdle, přerušená maska, 
pigmentace sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen. Kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, 
nedůvěřivá, vrčí. Reakce na střelbu slabá. 
Mimořádné přednosti: typ 
Povahový test: 4 – 6 – 19 – 4 - 1 – 14 – 8 – 10 – 10 = 76 bodů 
 
 
fena UXA z Hückelovy vily - nar. 14.11.2007, CMKU/BOM/3770/07  
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr. Jahoda, ČR) 
o: Cedrik Astape, HD B 
m: Kora z Hückelovy vily, HD A 
chovatel + Majitel: Zdeněk Volný, Starý Jičín – Dub 30, 741 01 Nový Jičín, tel: 605 548 516, e-mail: 
ring.volny@seznam.cz 
Chovná fena, 59/63 cm – hlava s mírně ustupujícím čelem, delší čelní partie, nevýrazný stop, mezioční rýha 
v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, špičatější, širší u základny, oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, tmavé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový se středními řezáky v kleštích. Krk dle standardu, hrudník 
hluboký, prostorný, mírně sudovitý, s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za 
kohoutkem, bedra rovná a korektní. Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny 
se širokým postojem, zaječí tlapka, správné úhlení, pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas 
správně nasazen, za pohybu vysoko nesen, správné délky. Srst kratší, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý 
tón, světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, tmavá hruď, přerušená maska, pigmentace sytá, méně 
sytá na pyskách. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně 
vyjádřen. Kondice výstavní - pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 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=jet%20de&gAct=detail&ID=16019
mailto:malinois@malinois.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ronja&gAct=detail&ID=9693
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=uxa&gAct=detail&ID=10780
mailto:ring.volny@seznam.cz
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fena YUCCA de Alphaville Bohemia -  nar. 09.06.2006, CMKU/BOM/3314/06 
RTG DKK 0/0 - HD A (MVDr. Jahoda, ČR) 
o: Adar Boveja, HD A 
m: Syrah van de Markhoeve, HD A 
Chovatel: Jitka Pospíchalová, Lejšovka 
Majitel: Nelfi Krausová + Terezie Vaculová, Jana Zrzavého 5, 796 04 Prostějov, tel: 608 615 444  
Chovná fena, 56,5/59 cm – široká hlava s delší čelní partií, stop tvořen pouze nadočnicemi, výrazná mezioční 
rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, dlouhé,  oko lehce mandlové, šikmo 
uloţeno, hnědé. Chrup úplný, skus těsný nůţkový. Krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti. 
Záď lehce spáditá dle standardu, břicho dle standardu. Hrudní končetiny se správným postojem, strmé úhlení,  
pánevní končetiny se správným postojem i úhlením. Ocas vysoko nasazen i nesen, ve statice ocas vtahován 
pod břicho, tvoří háček, správné délky. Srst kratší, uzavřená, méně vyvinutá podsada, fauve výrazný teplý tón, 
světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná  maska, pigmentace 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pruţná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen. Kondice 
pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská. Reakce na střelbu ţádná. 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 - 8 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A/O1P,1P bodů 
 

  

  

TTEERRVVUUEERREENN  
 
(*) pes ABLE BORRO Savage from Moravia – nar.29.05.2007, CMKU/BOT/3261/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / CZ) 
Velmi dobrý, IPO1, ZM, ZVV3, ZPS1 
o: p.E. Cabor v.Labayo, HD A     
m: Brita Tradice, HD B 
chov. Martina Pekařová 
maj. Karel Chlup, Sluneční údolí 160,  569 02  Březová pod Svitavou, tel. 731 110 913 
Chovný pes – 63/67 cm. Hlava kratší a širší, s delší čelní partií, širokým a klenutým čelem, příliš vyplněné líce, 
ucho vysoko nasazené i nesené, masitější, silně ochlupené, kulatější špička, oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, světlé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, korektní krk, mělčí, ale prostorný hrudník s nedostatečně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, delší, záď silně spáditá, korektní břicho. Postoj 
hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj pánevních končetin s mírně vytočenými tlapkami, strmější 
úhlení. Ocas nízko nasazen, správně nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný 
teplý tón – sytý mahagon, charnonáţ zvýrazněná více, maska téměř úplná, pigmentace – ztráta na pyskách 
uvnitř. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vpředu kříţí tlapky. Typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá. Kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a 
méně elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, bez reakce na střelbu. 
Povahový test: 3 - 9 - 20 - 5 - 8 - 14 - 8 - 10 - 7 = 84 bodů 
 
 
(*) fena ANIE LEE Savage from Moravia – nar.29.05.2007, CMKU/BOT/3269/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ) 
2x r.CACIB, 3x CAC-SK, 2x CWC, res.CAC-SK 
o: p.E. Cabor v.Labayo, HD A     
m: Brita Tradice, HD B 
chov. + maj. Martina Pekařová, Dolnoveská 34,  763 16 Fryšták, tel. 737 428 560, m.pekarova@quick.cz 
Chovná fena – 60/61 cm. Typická hlava dle standardu, klenutější čelo, delší stop, mírně liščí profil. Ucho 
vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, hlouběji uloţeno, 
hnědé, chrup úplný, skus nůţkový. Korektní krk, prostorný, ale mělčí hrudník s méně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní línie pevná a rovná, bedra korektní v postoji, mírně klenutá za pohybu, záď silně spáditá a kratší, břicho 
korektní. Správný postoj hrudních končetin, volné lokty, strmější úhlení, korektní postoj i úhlení pánevních 
končetin. Ocas správně nasazen a ve statice správně nesen, za pohybu nesen vysoko, správné délky. Srst 
bohatá, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – sytý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více – po celém 
těle, velmi malý bílý znak na hrudi, přerušená maska, černé čelo. Pigmentace méně sytá vně i uvnitř na 
pyskách. Pohybová mechanika lehká, pruţná a prostorná, vpředu kříţí tlapky. Typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, 
přátelská, bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: povaha 
Povahový test: 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=yucca&gAct=detail&ID=9718
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=savage%20&gAct=detail&ID=10665
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=savage%20&gAct=detail&ID=10673
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(*) fena ANNY GRACE Savage from Moravia – nar.29.05.2007, CMKU/BOT/3270/07 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (MVDr.Ekr / CZ) 
Výborná, ZOP, ZZO, ZM 
o: p.E. Cabor v.Labayo, HD A     
m: Brita Tradice, HD B 
chov. Martina Pekařová 
maj. Stanislav a Miluše Slívovi, Kaštanová 1103,  739 34  Šenov u Ostravy, tel. 605 543 881, 
slivnik@centrum.cz 
Chovná fena – 58/59,5 cm. Typická hlava dle standardu, mírně delší čelní partie, mírně ustupující čelo. Ucho 
vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, špička vytočená ven, oko lehce mandlové, 
správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus nůţkový. Korektní krk, prostorný, ale mělčí hrudník s méně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra rovná, delší, záď + břicho dle standardu. Správný 
postoj hrudních končetin, strmější úhlení,  rozbíhavý postoj pánevních končetin s lehce vytočenými tlapkami, 
korektní úhlení. Ocas správně nasazen a nesen, stáčen špičkou vpravo, kratší o 2 cm. Srst dlouhá, bohatá, 
uzavřená, fauve výrazný teplý tón – světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná více – po celém těle, černé boky, 
malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, černé čelo. Pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká a 
pruţná, krátká vzadu, kříţí tlapky vpředu i vzadu. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, příliš nedůvěřivá, ale 
ovladatelná, slabá reakce na střelbu. 
Povahový test: 8 - 7 - 17 - 4 - 7 - 13 – 5 - 10 - 10 = 81 bodů / A. Nervózní. 
 
 
(*) fena BEAUTY TIME Heritage – nar.18.09.2007, CMKU/BOT/3299/07 
RTG DKK 1/0 – HD B (MVDr.Decker / CZ) 
BIS dorost, Výborná, Velmi nadějná 
o: Winjammer´s It Was In the Starts, HD A 
m: Ch. Hellene Britany Sixty Six, HD C 
chov. + maj. Jana Kočová, Pionýrská 493, 330 31  Líně – Sulkov, tel. 377 911 655, 723 580 922, 
janakocova@volny.cz 
Chovná fena – 58,5/58 cm. Typická hlava dle standardu s mírně ustupujícím čelem, nevýrazným stopem a 
náznakem římského nosu, ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový. Korektní krk, mělčí a uţší hrudník 
s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, mírně vystouplá páteř, bedra + záď + břicho dle 
standardu. Správný postoj a strmé úhlení hrudních končetin, rozbíhavý postoj, mírně vytočené tlapky a strmější 
úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen a nesen, delší o 1 cm. Srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve 
výrazný teplý tón – sytě ţlutá, charbonáţ zvýrazněná středně, úplná maska, sytá pigmentace, pohybová 
mechanika lehká a pruţná, vpředu kratší. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, 
kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha temperamentní, hravá, přátelská, 
neukázněná, slabá reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, výraz, oko 
Povahový test: 7 - 9 – 15 - 5 - 10 - 11 – 10 - 10 - 0 = 77 bodů.  
 
 
(*) fena CRAZY Novterpod – nar.02.05.2007, CMKU/BOT/3573/07 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / CZ) 
CAJC 
o: s.r. s. Int.Ch. Aianys Casper Bohemia, HD A (malinois)  
m: s. a. Ch. Aktij Novterpod, HD A (malinois) 
chov. Jitka Novotná 
maj. Dana Straková, Těšov 185, 687 34  Uherský Brod 3, tel. 606 175 667, dana.strakova@gjak.cz 
Chovná fena – 60/61 cm. Hlava s delší čelní partií, výraznější stop, příliš vyplněný čenich. Ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus těsný nůţkový. Korektní krk, mělčí a uţší hrudník s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra + záď + břicho dle standardu. Správný postoj i úhlení hrudních 
končetin, rozbíhavý postoj pánevních končetin, korektní úhlení. Ocas správně nasazen a nesen, při dotyku 
stahován, kratší o 1 cm. Srst bohatá, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – sytý mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, tmavší čelo. Pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná. Typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, 
celkový vzhled kompaktní a méně elegantní, povaha klidná, v útlumu, výrazná reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Povahový test: 4 - 5 – 4 - 3 - 10 - 12 – 8 - 8 - 10 = 64 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=savage%20&gAct=detail&ID=10674
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=beauty%20t&gAct=detail&ID=10718
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=crazy&gAct=detail&ID=10582
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fena CHEERY CHERRY z Kovárny – nar.08.09.2006, CMKU/BOT/3149/06 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / CZ)DOV prostý (25.10.2006) 
Velmi nadějná 1, Výborná 1, Vítěz třídy, ZOP, ZVOP, ZZO 
o: Ch. Anthony du Domaine des Chodes, HD A   
m: Ch. Happy Adina z Kovárny, HD A 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Silvie Hučíková, Za Školkou 607/13B,  717 00 Ostrava – Bartovice, tel. 604 576 421, sicherry@seznam.cz 
Chovná fena – 61/62 cm. Hlava typická, velká v poměrech, širší čelo, náznak římského nosu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, špičaté, delší. Oko kulaté, správně uloţeno, hnědé, chrup úplný, skus velmi těsný nůţkový, 
korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra + záď + 
břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, úhlení strmé, postoj a úhlení pánevních končetin korektní, 
ocas správně nasazen a nesen, kratší o 2 cm. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón – 
mahagon, charbonáţ zvýrazněná více, malý bílý znak na hrudi, maska průměrná, pigmentace sytá. Pohybová 
mechanika lehká, pruţná a prostorná, akcent vpředu, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výţivná, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní, povaha temperamentní, přátelská, nervózní, 
nedůvěřivá, se slabou reakcí na střelbu. 
Povahový test: 1 - 5 – 19 - 5 - 8 - 15 – 10 - 10 - 0 = 73 bodů.  
 

 

(*) fena KISS OF DEW Randy Dog – nar.03.06.2008, CMKU/BOT/3391/08 
res.CAC 
o: Int.Ch.Cron de el Segadal, HD C   
m: Drop of Dew Randy Dog, HD A 
chov.  Renata Tvrdá 
maj.  Petra Faitová, Luční 340/7,  268 01  Hořovice, tel. 728 827 454, Akkela@seznam.cz 
Chovná fena, pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 61/62 cm. Hlava typická dle standardu s ustupujícím čelem, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, 
chrup úplný, skus těsný nůţkový. Korektní délka krku, méně osvalen, hluboký a prostorný hrudník se správně 
utvářeným předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, delší, bedra rovná a korektní, záď více spáditá, břicho dle 
standardu. Postoj hrudních končetin širší, volné lokty, korektní úhlení. Postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní. Ocas správně nasazen, nesen i správné délky. Srst dlouhá, bohatá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón 
– světlý mahagon, charbonáţ zvýrazněná středně, velký bílý znak na hrudi, bílý znak na předních tlapkách 
přesahuje prsty – prokvetlý, odlínalý, maska téměř úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, 
pruţná, vpředu široká, vzadu kratší. Typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice 
výstavní, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá a přátelská, bez 
reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: hrudník 
Doplňující poznámky: krytí psem bez bílých znaků 
Povahový test: 10 - 10 – 20 - 5 - 7 - 15 – 10 - 9 - 9 = 95 bodů.  Vyrovnaná 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 29.11.2009: 
RTG DKK 0/0 – HD A  (MVDr.Jaromír Ekr / ČR).  
Chovná fena, 61/62 cm 
 
 
fena PERFECTLY UNIQUE z Kovárny – nar.26.03.2008, CMKU/BOT/3349/08 
DOV prostý (13.05.2008, 16.09.2009) 
2x CAC, ČKŠ, res.CACIB, ZOP 
o: p.E. Juvell Or Na v. Moned, HD A   
m: s.r. s. T.s. Ch.Unique Eleanor z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov. + maj. Hana Pisarčíková, 503 47 Blešno 8, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com 
Chovná fena pokud bude RTG DKK max. 2/2 – 59/57 cm. Typická hlava dle standardu, ucho vysoko 
nasazené i nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, tmavé, chrup úplný, 
skus nůţkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník se správným předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, 
bedra + záď + břicho dle standardu. Postoj hrudních končetin korektní, strmější úhlení, postoj pánevních 
končetin korektní, úhlení korektní. Ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, v pohybu nesen vysoko, 
stáčen špičkou vlevo + tvoří háček, delší o 3 cm. Srst dlouhá a bohatá, v línání, fauve výrazný teplý tón – 
oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, 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, přátelská, hravá, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, maska, povaha 
Povahový test: 9 - 10 – 19 - 5 - 10 - 15 – 10 - 10 - 10 = 98/A bodů.  Vyrovnaná, temperamentní. 
 

Chovnost splněna absolvováním RTG DKK dne 07.03.2010: 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0  (MVDr.Jaromír Ekr / ČR).  
Chovná fena, 59/57 cm 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=cheery&gAct=detail&ID=9942
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=kiss%20of&gAct=detail&ID=11621
mailto:Akkela@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=perfect&gAct=detail&ID=11630
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(*) pes REIKI Bohemia Alké  – nar.02.07.2006, CMKU/BOT/3276/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Ekr / CZ) 
Velmi nadějný 1, Velmi dobrý 1, ZOP, ZZO 
o: Gino Mateo, HD A (malinois)   
m: s. Int.Ch. Padmé Bohemia Alké, HD A, ED 0/0 (malinois) 
chov. Alexandra Grygarová 
maj. Bohuslav Kouřil, Drásovská 85, 666 03 Hradčany, tel. 602 130 037, ciruna@centrum.cz 
Chovný pes – 63/69 cm. Těţká hlava s delší čelní partií, širokým a ustupujícím čelem a příliš vyplněnými 
lícemi. Ucho široko nasazené, vysoko nesené, správného tvaru i velikosti, oko lehce mandlové, správně 
uloţeno, tmavé, chrup úplný, skus těsný nůţkový, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný s méně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, delší, bedra + záď + břicho korektní. Postoj hrudních končetin širší, 
úhlení korektní. Postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení strmější. Ocas správně nasazen a nesen, kratší o 
2 cm. Srst dlouhá, bohatá, otevřená na zádi, fauve výrazný teplý tón – oranţ, charbonáţ zvýrazněná středně, 
střední bílý znak na hrudi, průměrná maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pruţná, kratší, 
vpředu kříţí tlapky, typ těţší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled méně kompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, 
bez reakce na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva, povaha 
Povahový test: 10 - 10 – 20 - 5 - 10 - 12 – 10 - 10 - 10 = 97/A bodů.  Vyrovnaný, temperamentní. 
 

 

(*) pes SAPHIR ZEALOUS z Kovárny – nar.22.05.2008, CMKU/BOT/3382/08 
RTG DKK 0/0 – HD A, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Jahoda / CZ) DOV prostý (09.05.2009) 
Junior Champion ČR, Junior Champion SR,  Světový vítěz BO mladých 2009, BOB, Vítěz Slovenska,  
3x CAC, ČKŠ, 2x Nejlepší mladý plemene, 8x CAJC, CSAU, TAN 
o: Int.Ch.Zealous Juvell z Kovárny, HD A, ED 0/0  
m: Urbi Eleanor z Kovárny, HD A 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Kateřina Čechová, Jarcová 242, 757 01  Valašské Meziříčí, tel. 608 142 378, katkacechova@seznam.cz 
Chovný pes – 64/63 cm. Typická hlava dle standardu s mírně ustupujícím čelem a delším stopem, ucho vysoko 
nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloţeno, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůţkový, korektní krk, hrudník mělčí a uţší se správně vyvinutým předhrudím, 
hřbetní linie pevná a rovná, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď více spáditá, břicho korektní. Postoj 
hrudních končetin uţší, úhlení korektní. Postoj a úhlení pánevních končetin korektní. Ocas správně nasazen a 
nesen, správné délky. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – světlý mahagon, charbonáţ 
zvýrazněná středně, malý bílý znak na hrudi, úplná maska, černé čelo, sytá pigmentace. Pohybová mechanika 
lehká, pruţná a prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – 
plně vyvinutá, kondice spíš kostnatá, celkový vzhled kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: typ, černé ucho, pigment, pohyb 
Poznámka: krytí od 22.11.2009 
Povahový test: 10 - 10 – 17 - 5 - 10 - 15 – 10 - 10 - 10 = 97/A bodů.  Přátelský. 
 

 

(*) fena WILMA NATHALIA MIA Sixty Six  – nar.01.10.2007, CMKU/BOT/3316/07 
Výborná 1 
o:  Hattrick Aton Sixty Six, HD A    
m: Kl.Ch.Nathalia Mia Sixty Six, HD A 
chov. Monika Tihelková 
maj. Monika Tihelková + Koláček Jiří , Kostelík 113, 763 61  Pohořelice, tel. 733 253 938,    
 zjbonda@zjbonda.com 
Nechovná – 65/67 cm. Hlava typická dle standardu s ustupujícím čelem, nevýrazným stopem, římským nosem 
a špičatým čenichem. Ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce 
mandlové, správně uloţeno, sytě pigmentované. Chrup úplný, skus nůţkový. Kratší a méně osvalený krk, 
hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie rovná, měkká, bedra a záď korektní, 
volnější břicho, postoj hrudních končetin široký, měkká nadprstí, korektní úhlení. Postoj pánevních končetin 
uţší, strmější úhlení. Ocas správně nasazen a nesen, delší o 2 cm. Srst dlouhá, bohatá, lehce zvlněná na 
hřbetě, fauve – výrazný teplý tón, sytě zlaté, charbonáţ zvýrazněná méně, maska průměrná, ztráta pigmentace 
na pyskách uvnitř a v koutcích. Pohybová mechanika těţká, mimochodní. Typ těţší, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, kondice příliš výţivná, celkový vzhled méně kompaktní, díky tloušťce bez elegance, povaha klidná, 
příliš nedůvěřivá, v útlumu, se slabou reakcí na střelbu. 
Mimořádné přednosti: barva 
Dopňující poznámky: nechovná pro kumulaci vad exteriéru a povahy +  silně přes hranici standardu co do 
výšky 
Povahový test: 1 - 4 – 17 - 5 - 2 - 14 – 9 - 5 - 0 = 57 bodů.  Bázlivá, v útlumu. 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=reiki&gAct=detail&ID=9688
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=saphir&gAct=detail&ID=10956
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=wilma&gAct=detail&ID=10712
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(*) fena WINKI NATHALIA MIA Sixty Six  – nar.01.10.2007, CMKU/BOT/3317/07 
Výborná 4, Velmi nadějná 3 
o:  Hattrick Aton Sixty Six, HD A    
m: Kl.Ch.Nathalia Mia Sixty Six, HD A 
chov. Monika Tihelková 
maj. Monika Tihelková + Huszer Jiří , Kostelík 113, 763 61  Pohořelice, tel. 733 253 938, 
zjbonda@zjbonda.com 
Odloženo – nezměřena. 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gCmku=1&gSearch=&gNameT=1&gName=winki&gAct=detail&ID=10713

