
Zpráva poradce chovu 

2015 
 

CHOVNÍ JEDINCI 

 

Na základě splněných podmínek byla do chovu zařazena jen jedna fena: 

 

 

 

 

ORNELLA MUTI Modrý kaňon 
 

Pohlaví: fena    Číslo zápisu:CMKU/BOB/2804/10   Narozen:  19.12.2010 
 

Otec:  Aryakas Herkules  

matka:   Matylda Kudlaty Tramp 

Chovatel:   Petra Márová 

Majitel:   Jaroslav Bernat a František Tomášek 
 

DKK:   0/0   

Katarakta a PRA:  negativní 

Kohoutková výška:  62 cm   

Oči:   hnědé    

Zuby:   nůžkový skus, plnochrupý      Datum uchovnění: 19.6.2015 

 

 

 

 

 

USKUTEČNĚNÁ KRYTÍ A VRHY 

 
 
KL 
 

 
Fena 

 
Pes 

 
Majitel feny 

 
Chovatelská stanice 

 
Vrh 

3/14 Odyssea Modrý kaňon Asterix Bambini di Praga Simona Fejfarová Od stříbrných dolů 
. 

Nezabřezla 

1/15 Odyssea Modrý kaňon Asterix Bambini di Praga Simona Fejfarová Od stříbrných dolů Nezabřezla 
 

2/15 Coca Cola Bambini di Praga Daimón Bambini di Praga Blanka Roudnická Bambini di Praga Zabřezla, termín porodu 
12. 10. 2015 
 

3/15 Ornella Muti Modrý kaňon Axel Munthe Shaggy Edition Jaroslav Bernat Od Chumbárku Nezabřezla 
 

          

 
 

 

 

 

 

 



KONTROLA VRHŮ 

 

Kontrolu vrhu provádí veterinární lékař podle vlastního výběru chovatele. Kontrola vrhu může být nejdříve provedena v 7 týdnech 

věku štěněte (49. den). Osobně obdržím karty jednotlivých štěňat, kde je uveden zdravotní stav, v tomto věku viditelné exteriérové 

vady a způsob označení štěňat - tetování x čip (všechna štěňata musí být označena jednotně!). 

 

Chovatelská stanice  Chlupatý méďa  

Datum narození  6.9.2014 

Otec   Hotnspicy aus dem Elbe Urstromtsal – RTG DKK 0/0 

Matka   Gema z Dobříšské trati   – RTG DKK 0/0 

Chovatel  Jana Aková 

 

Z tohoto spojení bylo na plemenné knize zapsáno 9 štěňat, 6 psů a 3. feny. 

 

Kontrolu vrhu provedla dne 31. 10. 2014 MVDr. Jana Hyclová, Rajhrad.  

Prohlídka štěňat proběhla ve stáří 55 dní. Všechna štěňata byla shledána zdravá, ve výborné kondici s průměrnou váhou 5,9 kg, 

nůžkovým skusem. U všech psů byla obě varlata sestouplá v šourku. Štěňata byla naočkována a označena mikročipem. 

  

pes  ADONIS       čip 941000017001283  

štěně zdravé, výborná kondice, váha 5,7 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v šourku 

 

pes  ARAMIS      čip 941000017001275 

štěně zdravé, výborná kondice, váha  6,2 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v šourku 

 

pes  ARIES       čip 941000017001215 

štěně zdravé, výborná kondice, váha  6,8 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v šourku  

 

pes  ARMANDO      čip 941000017001219 

štěně zdravé, výborná kondice, váha 5,5 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v šourku  

 

pes  ARTEMIS      čip 941000017001241 

štěně zdravé, výborná kondice, váha  5,7 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v šourku 

 

pes  ARTISAN      čip 941000017001242 

štěně zdravé, výborná kondice, váha  6,6 kg, nůžkový skus, kostra bez deformit, obě varlata sestouplá v šourku  

  

fena   AMÁLKA      čip 941000017001274  

štěně zdravé, výborná kondice, váha  5,6 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit 

 

fena  ANELI       čip 941000017001277 

štěně zdravé, výborná kondice, váha  5,3 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit 

 

fena  ANGEL       čip 941000017001278 

štěně zdravé, výborná kondice, váha  5,7 kg, skus nůžkový, kostra bez deformit 

 

 

 

 

Klára Hájková 


