
  
Popisná přehlídka a povahový test Petrovice nad Orlicí, 29.03.2009 
  
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, 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 (ledvinka, kokos, koště) 
 
Figurant: Stanislav Koráb 
 
Zisk z akce: 2781 Kč 

  

  

  

GGRROOEENNEENNDDAAEELL  
 

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, BOB, CACIB, Klubový vítěz, Národní vítěz, NPwR, CWC, CAC, res.CAC, ČKŠ… 
o: s.r.Usky du Crépuscule des Loups, HD A (terv)  
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   
Chovný pes - 66/64 cm, typická hlava s ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i 
velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník 
hluboký, velmi úzký s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho 
korektní, postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, pigmentace 
sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz správně 
vyjádřen, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, elegance 
PT: 8 - 10 - 20 - 5 / 9 - 12 - 9 - 9 -1 = 83 bodů, temperamentní, neukázněný 
 
 
pes NODDY BLACK z Kovárny – nar.13.09.2007, CMKU/BOG/1277/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR)      
res.CACIB, CAC, VDH-Cha Junior, res.VDH-Cha Junior, ZZO 
o: p.E. Belgerac Zarif, HD A    
m: s.r. s. Int.Ch. New Black Sib z Kovárny, HD A, ED 0/0 
chov.  Hana Pisarčíková 
maj.  Jana Gollová, Bratří Čapků 659/13,  400 01  Ústí nad Labem, tel. 736 121 031, gollovi@email.cz 
Chovný pes - 64/64 cm, typická hlava s ustupujícím čelem, ucho šířeji nasazené, správně nesené, správného 
tvaru a poměrné velikosti, mírně špičaté, oko mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, 
nůžkový skus, kratší krk, hrudník hluboký a prostorný s předhrudím dle standardu, hřbetní linie pevná a rovná, 
bedra korektn, za pohybu mírně klenutá, zád, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin úzký, volné lokty, 
vytáčená tlapka, úhlení korektní, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně nasazen a nesen, 
správné délky, srst dlouhá, bohatá, uzavřená, černá, malý bílý znak na hrudi, pigmentace sytá, pohybová 
mechanika lehká, pružná, prostorná, potřebuje zpevnit, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, varlata OK, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha vyrovnaná, 
temperamentní, hravá, přátelská. Slabá reakce na střelbu. 
Přednosti: povaha, srst 
Povahový test: 10 - 10 - 17 - 5 / 10 - 15 -10 - 10 - 10 = 97 bodů, temperamentní 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=ayrok&gAct=detail&ID=9466
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=noddy&gAct=detail&ID=10381
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MMAALLIINNOOIISS  
 
fena CINDY z Točitého víru – nar. 29.05.2007, CMKU/BOM/3622/07 
RTG DKK 0/0 (MVDr. Snášil / ČR) 
o: Blesk Janchov, HD A    
m: Agi Baillou, HD A 
chov.  Blanka Nová 
maj.  Jan Vaněk, Přáslavice 21, 395 01  Pacov, tel. 737 173 959 
Chovná fena – 57/61 cm, typická hlava s ustupujícím a širším čelem, ucho vysoko nesené , nasazené šířeji, 
správného tvaru a poměrné velikosti, oko mandlové dle standardu, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, prostorný, sudovitý, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, 
zaškrcená za kohoutkem, bedra klenutá, záď a břicho dle standardu, postoj hrudních končetin široký, volné 
lokty, vtáčené tlapky, strmé úhlení, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, celkově kratší nohy, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, světlý 
mahagon, charbonáž zvýrazněna více , černé nohy - vnitřky, hruď, temeno, malý bílý znak na hrudi, maska 
přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, vpředu široká, typ hrubší, pohlavní 
výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled méně elegantní, nekompaktní, povaha 
temperamentní, nervózní, submisivní. Střední reakce na střelbu. 
Povahový test: 7 – 7 – 10 – 4 / 9 - 15 – 9 – 10 – 10 = 81/A/O4,4 bodů, lehká nervozita, silně závislá 
 
 
pes DARING-DEVIL du Crépuscule des Loups – nar.04.01.2009, CMKU/BOM/3929/-08/08,  
LOF 1 B.BEL 202244/MALINOIS    
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0, SA neg. (vše MVDr.Ekr  / ČR) 
Junior Champion ČR, 2x BIS Baby, 4x BOB, CANT 
o: R.E. Ch. Aramis du Hameau St.Blaise, HD A 
m: s.r. Ch. Vanille du Crépuscule des Loups, HD A 
chov.  Suter Phillipe, Francie 
maj.  Šárka Velčovská, 739 01 Janovice 579, tel. 723 705 142, velcovskas@seznam.cz  + Hana Pisarčíková, 
503 47 Blešno 8, tel. 608 870 565, hana@zkovarny.com  
Chovný pes od 04.07.2009 – 62/62 cm, typická hlava, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené a 
nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko mandlové dle standardu, správně uloženo, sytě 
pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový se středními řezáky v kleštích, krk dle standardu, hrudník hluboký, 
úzký, nedostatečně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho korektní, postoj hrudník 
končetin korektní, volné lokty, úhlení strmější, postoj i úhlení pánevních končetin korektní, ocas správně 
nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý oranž, charbonáž 
zvýrazněná středně dle standardu, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, 
prostorná, typ standardní, ušlechtilý, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, kondice výstavní, celkový 
vzhled kompaktní, elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: typ, kompaktnost, barva 
Povahový test: 9 – 8 – 20 – 5 / 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů, vyrovnaný, temperamentní, trochu 
neukázněný  
 
 
pes D´SONY od Malšovického lesa - nar. 16.11.2006, CMKU/BOM/3445/06 
RTG DKK 0/0 – HD A (MVDr.Jaromír Ekr, ČR) 
o: Xinus du Boscaille, HD A, ED 0   
m: Cessy od Malšovického lesa, HD A 
chov. Eva Dejmková 
maj. Miloslava Gondeková, Polánky n. D. 79, 503 56, Třebechovice pod Orebem, tel: 723 022 084, e-mail: 
p.gondek@seznam.cz 
Chovný pes -  69/71 cm, široká hlava s delší čelní partií, široké mírně ustupující čelo, vysoká mozkovna, ucho 
vysoko nasazené, široko nesené, špičaté, sklad na vnější hraně, oko mírně kulaté a otevřené, správně 
uloženo, světlejší. Chrup úplný, skus nůžkový. Krk dle standardu, hrudník mělký a sudovitý, se správně 
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná, dlouhá, pronesená za kohoutkem, bedra rovná a korektní. Záď silně 
přestavěná, břicho dle standardu. Hrudní končetiny s volnými lokty, širokým postojem, úhlení korektní, pánevní 
končetiny s rozbíhavým postojem, úhlení korektní. Ocas správně nasazen i nesen, správné délky. Srst kratší, 
fauve výrazný teplý tón, mahagon, charbonáž zvýrazněná více po celém těle, úplná maska, pigmentace méně 
sytá. Pohybová mechanika lehká, pružná, typ těžší, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata plně vyvinutá, 
v šourku. Kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, bez elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
vrčí při kontaktu. Reakce na střelbu slabá. 
Doplňující poznámky: krytí fen ideální výšky a výborného typu. 
Povahový test: 10 – 9 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 96/A bodů, temperamentní, vyrovnaný 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=cindy%20z&gAct=detail&ID=10577
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=daring&gAct=detail&ID=11382
mailto:velcovskas@seznam.cz
mailto:hana@zkovarny.com
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=sony%20od&gAct=detail&ID=9949
mailto:p.gondek@seznam.cz
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fena DORIS od Malšovického lesa – nar.16.11.2006, CMKU/BOM/3449/06 
IPO1, SchH/VPG 1      
o: Xinus du Boscaille, HD A, ED 0/0   
m: Cessy od Malšovického lesa, HD A 
chov.  Eva Dejmková 
maj.  Zdeněk Snítil,  Dolní Libchavy 273, 561 16  Libchavy, tel. 604 405 434, snitil.zdenek@seznam.cz  
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 – hlava krátká, široká, s delší čelní 
partií, výrazný stop, výrazné nadočnicové oblouky, ucho vysoko nesené, široko nasazené, velké, sklad na 
vnější hraně, široké u základny, oko otevřené, správně uloženo, světlé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle 
standardu, hrudník hluboký, sudovitý, předhrudí dle standardu, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, dlouhá, 
bedra i břicho korektní, záď přestavěná, volné lokty, strmá nadprstí, vtáčená tlapka, strmější úhlení hrudních 
končetin, postoj pánevních končetin rozbíhavý, úhlení korektní, ocas správně nasazen a nesen, správné délky, 
srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, charbonáž zvýrazněna dle standardu, 
maska téměř úplná, pigmentace méně sytá na pyskách, slabý pigment nosu, pohybová mechanika lehká, 
pružná, typ těžší, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice pracovní, celkový vzhled nekompaktní, bez 
elegance, povaha vyrovnaná, temperamentní. Bez rakce na střelbu. 
Přednosti: povaha 
Poznámky: krytí psem s perfektní pigementací 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 / 10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 98/A/O1,1P bodů, velmi temperamentní až 
neukázněná 
 
 
fena HARPY de Alphaville Bohemia – nar.13.10.2007, CMKU/BOM/3736/07 
RTG DKK 0/0  (MVDr.Ekr / ČR)     
o: Falcon de Alphaville Bohemia, HD A 
m: Précis de Alphaville Bohemia, HD A 
chov.  Jitka Pospíchalová 
maj.  Žaneta Vaňková, Jiráskova 93, 506 01 Jičín, tel. 725 556 555 
Chovná fena – 61/60 cm, typická hlava s ustupujícím čelem, náznak římského nosu, mezioční rýha v čelní 
partii, ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru, dlouhé, kulatá vnější hrana, oko mírně 
trojúhleníkovité, uloženo široko, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový se středními řezáky v kleštích, 
krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie zaškrcená za kohoutkem, 
méně výrazný kohoutek, bedra i břicho korektní, záď přestavěná v pohybu, postoj hrudních končetin korektní, 
volné lokty, strmější úhlení, postoj pánevních končetin korektní, strmé úhlení, ocas správně nasazen, nesen 
vysoce, vyšší v pohybu, delší o 4 cm, srst správné délky, uzavřená, v línání, fauve výrazný teplý tón, mahagon, 
charbonáž zvýrazněna více, černé nohy + hruď, střední bílý znak na hrudi, maska téměř úplná, černé čelo, 
pigmentace méně sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice pracovní, celkový vzhled elegantní, méně kompaktní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: povaha 
Povahový test: 9 – 10 – 20 – 5 – 10 – 13 – 10 – 10 – 10 = 97/A bodů, temperamentní, trochu nervózní  
 
 
pes CHEEKY de Alphaville Bohemia – nar.14.01.2008, CMKU/BOM/3819/08 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0, SA neg. (vše MVDr.Ekr / ČR)     
o: Rocksyde du Calvaire aux Acacias   
m: Queen de Alphaville Bohemia, HD A 
chov.  Jitka Pospíchalová 
maj.  Bc.Markéta Píšová, Petrovice 31, 517 21  Týniště nad Orlicí, tel. 731 575 565, 494 377 481, 
maky.m@seznam.cz  
Chovný pes – 65/65 cm, hlava s delší čelní partií, výrazným stopem, volné pysky, mezioční rýha v čelní partii, 
ucho vysoko nasazené a nesené, správného tvaru a poměrné velikosti, oko mírně trojúhelníkové, správně 
uloženo, sytě pigmentované, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorní 
s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní linie pevná a rovná, bedra, záď i břicho korektní, postoj hrudník 
končetin korektní, volné lokty, úhlení strmější, postoj pánevních končetin korektní, strmější úhlení, ocas 
správně nasazen a nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, fauve výrazný teplý tón, sytý mahagon, 
charbonáž zvýrazněná více po celém těle, černé nohy, hruď a čelo, malý bílý znak na hrudi, maska téměř 
úplná, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehkrá, pružná, kratší vzadu, typ standardní, pohlavní výraz 
vyjádřen správně, varlata OK, kondice pracovní, celkový vzhled kompaktní, méně elegantní, povaha 
vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: povaha 
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 / 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100/ A bodů, temperamentní, vyrovnaný 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=doris&gAct=detail&ID=9953
mailto:snitil.zdenek@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=harpy&gAct=detail&ID=11385
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=cheeky&gAct=detail&ID=11383
mailto:maky.m@seznam.cz
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fena PO-PO vom Haus Penz – nar.14.07.2006, VDH/DMC 06/0331, CMKU/BOM/4239/-09/06 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR)      
o: Flic vom Mecklenburger Büffel, HD A  
m: Josie vom Haus Penz, HD A 
chov.  Andreas Penz, Německo 
maj.  Hana Kosáková, Hřbitovní 235, 411 72  Hošťka, tel. 604 131 012, ranccarissa@seznam.cz 
Chovná fena – 60/65 cm, hlava s mírně ustupujícím čelem, mezioční rýha v čelní partii, ucho vysoko nasazené 
i nesené, poměrné velikosti, špičaté, sklad na vnější hraně, oko kulatější, správné uloženo, sytě pigmentované, 
chrup úplný, skus klešťový, obě I3 v předkusu, krk dle standardu, hrudník hluboký, mělčí, nedostatečně 
vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra kelnutá za pohybu, vystouplné pánevní 
kosti, záď i břicho korektní, postoj hrudních končetin korektní, volné lokty, tlapka vytáčená, úhlení strmé, posoj 
pánevních končetin korektní, dlouhá stehenní kost, nasazení a nesení ocasu korektní, správné délky, srst 
správné délky, v línání, fauve výrazný teplý tón, světle žlutá, charbonáž zvýrazněná méně, maska průměrná, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní – elegantní, povaha temperamentní, přátelská, 
submisivní. Střední reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 9 – 12 – 5 / 10 – 11 – 9 – 10 – 10 = 86 bodů, trochu flegmatická 
 
 
fena VEGA z Hückelovy vily – nar.07.12.2007, CMKU/BOM/3781/07 
o: Cedrik Astape, HD B     
m: Micra z Hückelovy vily, HD A 
chov.  Zdeněk Volný 
maj.  Miroslav Burda, Cihlářská 4039, 430 03 Chomutov, tel. 728 481 733, miroslavburda@atlas.cz  
Chovná fena po absolvování RTG DKK, pokud bude výsledek max. 2/2 – 56/61 cm, typická hlava s mírně 
ustupujícím čelem, náznak římského nosu, volné koutky, ucho vysoko nasazené i nesené, poměrné velikosti, 
špičatější, oko mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový se středními 
řezáky v kleštích, krk dle standardu, náznak laloku, hrudník hluboký, prostorný, mírně sudovitý, předhrudí dle 
standardu, hřbetní linie pevná, zaškrcená za kohoutkem, bedra i břicho korektní, záď lehce přestavěná 
v pohybu, postoj hrudních končetin širší, volné lokty, otevřená tlapka, postoj i úhlení pánevních končetin 
korektní, celkově kratší nohy, ocas správně nasazen i nesen, správné délky, srst správné délky, uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón, světlý mahagon, charbonáž zvýrazněna více, černé nohy a hruď, maska základní, 
pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz vyjádřen 
správně, kondice pracovní, celkový vzhled méně kompaktní a elegantní, povaha vyrovnaná, temperamentní, 
přátelská. Výrazná reakce na střelbu. 
Povahový test: 10 – 10 – 0 – 4 / 9 – 15 – 10 – 8 – 10 = 76 bodů, silná reakce na střelbu, neukázněná 
 
 
TTEERRVVUUEERREENN  
 
 
fena COURTNEY Ráj pod Zvičinou – nar.30.03.2007, CMKU/BOT/3210/07 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR)   
CAJC    
o: Ch. Cidd-Kid z Henrisaru, HD A   
m: Becky Ráj pod Zvičinou, HD A 
chov.  + maj. Ing.Jaroslava Bryknarová, 507 82  Pecka 242,  tel. 602 126 933, jara.bryknar@centrum.cz  
Chovná fena – 57/57 cm. Hlava s delší čelní partií, ustupujícím, širším a klenutějším čelem, široká v lících, 
ucho vysoko nasazené i nesené, správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, 
světlejší. Chrup úplný, skus nůžkový, korektní krk, hluboký a prostorný hrudník s nedostatečně vyvinutým 
předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, dlouhá, bedra + záď + břicho korektní. Hrudní končetiny s volnými 
lokty a strmým úhlením, korektní postoj i úhlení pánevních končetin. Celkově kratší nohy. Ocas správně 
nasazen a nesen, ve statice mírně vtahován pod břicho, délka nelze změřit. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, 
fauve výrazný teplý tón – sytý oranž, charbonáž zvýrazněné méně, malý bílý znak na hrudi, téměř úplná 
maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká a pružná, vpředu pádluje. Typ standardní, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled méně kompaktní a méně elegantní. Povaha nervózní, příliš 
nedůvěřivá, se střední reakcí na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 3 – 6 – 13 – 3/8 – 11 – 8 – 2 – 6 = 60 bodů, projevy bázlivosti 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=po-&gAct=detail&ID=17944
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=vega&gAct=detail&ID=10797
mailto:miroslavburda@atlas.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=courtney&gAct=detail&ID=10618
mailto:jara.bryknar@centrum.cz
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pes CHARIS z Labského přívozu – nar.30.01.2004, CMKU/BOT/2572/04 
RTG DKK 0/0 (MVDr.Ekr / ČR)      
IPO3, VPG2, FPr3, ZVV1, ZM 
o: Gal Gold Ba-Ka-Ra, HD A (malinois)  
m: Axa z Labského přívozu, HD C (malinois) 
chov.  Kamila Filipová 
maj.  Leoš Lichtenberk, Kociánova 877, 562 01  Ústí nad Orlicí, tel. 724 584 491, leos.licht@seznam.cz 
Chovný pes po dořešení rodokmenu (rodokmen na varietu Malinois) – 62/67 cm, hlava těžká, krátká, delší 
čenichová partie, široké čelo, příliš vyplněné líce, ucho vysoko nesené, šířeji nasazené, poměrné velikosti, 
kulatá špička, oko úzké, správně uložené, tmavé, chrup úplný, 1x fraktura I2LD – doloženo, viditelný zbytek 
zubu, skus nůžkový, krk kratší, hrudník hluboký a prostorný, předhrudí dle standardu, hřbetní linie zaškrcená za 
kohoutkem, dlouhá, bedra korektní, záď silně přestavěná, břicho korektní, postoj hrudních končetin široký, 
volné lokty, úhlení korektní, postoj pánevních končetin široký, úhlení korektní, nasazení a nesení ocasu 
korektní, správné délky, srst bohatá, uzavřená, kratší, fauve výrazný teplý tón, rudé, charbonáž zvýrazněna dle 
standardu středně, malý bílý znak na hrudi, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika pružná, 
prostorná, typ těžší, celkově silné kosti, pohlavní výraz vyjádřen správně, varlata OK, kondice výstavní, 
pracovní, celkový vzhled nekompaktní, povaha temperamentní, vrčí při kontaktu. Bez reakce na střelbu. 
Přednosti: barva 
Povahový test: 10 – 7 – 20 – 4 / 2 – 14 – 10 – 10 – 10 = 87/A/O1,1P bodů, vrčí při konktatku, temperamentní 
 
pes KABOR Dog Arabat – nar.19.05.2007, CMKU/BOT/3243/07 
RTG DKK 1/0 (MVDr. Jahoda / ČR)  
Junior Champion ČR, Národní vítěz, BOB, 2x CACIB, BIS Junior, ZOP, BH, ZPU1 
o: Ch. Cron de el Segadal, HD C   
m: s.Ch. Adafy Oridix, HD A 
chov. Alexandra Burláková 
maj. Hana Abrahámová, Zahradní 273, 672 01  Moravský Krumlov, tel. 739 205 791, 
Abrahamova.Hana@seznam.cz  
Chovný pes – 66/66 cm. Typická hlava s mírně ustupujícím čelem, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované. Chrup úplný, 
skus nůžkový, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník s méně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a 
rovná, bedra + záď + břicho korektní. Hrudní končetiny s volnými lokty, užším postojem a strmějším úhlením, 
korektní postoj i úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen a nesen, správné délky. Srst dlouhá, 
bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – oranž, charbonáž zvýrazněné středně, přerušená maska, ztráta 
pigmentace uvnitř pysků. Pohybová mechanika lehká, pružná a 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, nervóznější při kontaktu, s výraznou reakcí na střelbu. 
Přednosti: typ, hříva, výraz 
Povahový test: 10 – 9 – 8 – 4/9 – 13 – 10 – 10 – 10 = 83/A bodů. Po střelbě stažený ocas, trochu nervózní 
 
 
pes LUTIN z Kovárny – nar.22.05.2007, CMKU/BOT/3258/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), DOV prostý (7/2007)      
CAJC, 2x VTM, ZZO, ZOP 
o:  s.r. Usky du Crépuscule des Loups, HD A 
m: s.r. Ch. Bjarkarima Vega, HD A, ED 0/0 
chov. Hana Pisarčíková 
maj. Lenka Krejčová, Struha 790,  517 54  Vamberk, tel. 603 229 797, lenacek@seznam.cz 
Chovný pes – 68/66 cm.  Typická a štíhlá hlava, mírně ustupující čelo, ucho vysoko nasazené i nesené, 
správného tvaru i poměrné velikosti, oko lehce mandlové, správně uloženo, světlejší. Chrup úplný, skus 
nůžkový, korektní krk, hluboký a úzký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a 
rovná, bedra + záď + břicho korektní. Hrudní končetiny s volnými lokty, korektním postojem i úhlením, korektní 
postoj i úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen, ve statice správně nesen, v pohybu nesen vysoko, 
delší o 3-4 cm. Srst dlouhá, uzavřená, fauve výrazný teplý tón – mahagon, charbonáž zvýrazněné více, velmi 
malý bílý znak na hrudi, téměř úplná maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná. 
Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice 
výstavní, celkový vzhled elegantní. Povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, bez reakce na střelbu. 
Přednosti: přátelská povaha – předvedení v kruhu 
Povahový test: 8 – 10 – 20 – 5/7 – 14 – 10 – 6 – 8 = 88/A bodů. Lehce nervózní. 
 
 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=charis&gAct=detail&ID=7044
mailto:leos.licht@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=kabor&gAct=detail&ID=10647
mailto:Abrahamova.Hana@seznam.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=lutin&gAct=detail&ID=9986
mailto:lenacek@seznam.cz
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pes MAIKO Deabei – nar.01.10.2006, CMKU/BOT/3151/06 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR), BAER +/+     
Velmi dobrý 
o:  Ch.Domburg Dressed to Impress at Talamo, HD A  
m: s.JCh.Anee Oridix, HD A 
chov. Ing.Beata Štýbrová 
maj. Petr Zajíc, Rychnovská 4419,  468 01  Jablonec nad Nisou, tel. 602 276 682, petr-zajic@volny.cz 
Chovný pes – 66/66 cm. Mírně ustupující čelo, chybějící stop, náznak římského nosu, ucho vysoko nasazené i 
nesené, špičaté a delší, oko lehce mandlové, správně uloženo, sytě pigmentované. Chrup úplný, skus nůžkový, 
krátký krk, hluboký a úzký hrudník s nedostatečně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie klenutá, bedra korektní, 
záď silně spáditá, břicho korektní. Hrudní končetiny s volnými lokty, korektním postojem a strmějším úhlením, 
korektní postoj i úhlení pánevních končetin. Ocas správně nasazen a nesen, korektní délky. Srst dlouhá a 
bohatá, otevřená, fauve výrazný teplý tón – světlý oranž, charbonáž zvýrazněné středně, průměrná maska, 
sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pružná a prostorná. Typ standardní a ušlechtilý, pohlavní výraz 
správně vyjádřen, obě varlata v šourku – plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní a 
elegantní. Povaha temperamentní, hravá, se slabou reakcí na střelbu 
Přednosti: typ 
Povahový test: 7 – 9 – 19 – 5/10 – 14 – 10 – 10 – 10 = 94/A bodů. Temperamentní, sociální. 
 
 
 
pes PROT Deabei – nar.26.08.2007, CMKU/BOT/3282/07 
RTG DKK 0/0, RTG DLK 0/0 (obojí MVDr.Ekr / ČR)      
BOB, CACIB, CAC, CAJC 
o: s.r. Ch. Corsini Valentino, HD A   
m: s.r. s. Int.Ch. Delphine Erlander, HD A 
chov. +  maj. Ing.Beata Štýbrová, Štěpánov 48,  418 04 Bílina, tel. 608 179 966, beata@deabei.com  
Chovný pes – 65/64 cm. Ustupující čelo, méně výrazný stop, římský nos, více vyplněný čenich, ucho vysoko 
nasazené i nesené, poměrné velikosti, špička vytáčená ven, oko lehce mandlové, správně uloženo, tmavé. 
Chrup úplný, skus těsný nůžkový – I1 vpravo dole v předkusu, kratší krk, hluboký a prostorný hrudník se 
správně vyvinutým předhrudím, hřbetní línie pevná a rovná, bedra + záď + břicho korektní. Hrudní končetiny 
s volnými lokty, korektním postojem i úhlením, korektní postoj i úhlení pánevních končetin. Ocas správně 
nasazen a nesen, o 1cm delší. Srst dlouhá, bohatá a uzavřená, fauve výrazný teplý tón – mahagon, charbonáž 
zvýrazněné středně, úplná maska, sytá pigmentace. Pohybová mechanika lehká, pružná a 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, se slabou reakcí na 
střelbu 
Přednosti: kvalita srsti, hrudník 
Povahový test: 10 – 10 – 19 – 5/9 – 15 – 10 – 10 – 10 = 98/A bodů. Temperamentní, vyrovnaný. 
 
 

http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=maiko&gAct=detail&ID=9138
mailto:petr-zajic@volny.cz
http://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&gNameT=1&gName=prot%20d&gAct=detail&ID=10699
mailto:beata@deabei.com

