
Žádost o krycí list v případě křížení barev černá x aprikot 
 

Již delší dobu sleduji vývoj při krytí barev černá a aprikot spolu s pozitivy a negativy, které toto křížení přináší.  

V případě krytí aprikot psa/feny s černým fenou/psem je zde v F0 generaci šance pouze 1 procento, že se z tohoto spojení narodí aprikot. Tito velmi vzácní 
aprikoti většinou mívají velmi světlou aprikot barvu, která je ale vyvážena ostatními pozitivy, které krytí přineslo. Předně, jde o zlepšení kostry, hlavy a také 
kvality srsti, která se ve většině případů (i když výjimky existují) zatím bohužel nemůže rovnat kvalitě černých jedinců. 

Pokud se kříží černé štěně z F0 generace s aprikotem dále, zůstává zde pro F1, F2,… generaci poměr štěpení barev přibližně 50 ku 50ti procentům pro obě 
barvy. 

Aprikot jedinci z F1 a dalších generací nevykazují ztrátu barvy a její sytosti jaká je patrná u F0 generace. I když samozřejmě i zde může nastat – ale není to 
pravidlem. 

K těmto závěrům a pozorováním jsem dospěla díky pozorování a rozhovorům s evropskými i českými chovateli. 
 



 

Moonlight shadow of Regenfield, domácky Lilu (budu 
se i nadále držet domáckého jména, protože oficiální 
je příliš dlouhé), pochází z F1 generace. Její matka je 
černá (generace F0 – prvotní křížení aprikot a černé 
barvy) a její sourozenci jsou jak černí, tak aprikot. Lilu 
byla pořízena jako výstavní a chovná fena (v obou 
případech to ale bohužel nevyšlo), posila do mého 
chovu. 

Povahou je fenka nekonfliktní, velmi veselá, ostražitá 
a při kontaktu s cizími psi si spíše zpočátku udržuje 
odstup. Je velmi živá a temperamentní, na 
procházkách k neutahání. Má skvělý vztah k dětem, 
kterým dovolí prakticky cokoli. 

Sama Lilu má tato vyšetření: oftalmologické vyšetření 
očí (upozorňuji, že vyšetření přiložené k bonitaci je již 
prošlé, ale bude obnoveno ještě před případným 
krytím), vyšetření patel  0/0, vyšetření kyčlí A/B, 
vyšetření loktů 0/0, Optigen vyšetření A 
(Normal/Clear). 

Rodokmenová hodnota Lilu je také velmi zajímavá. Sama pochází k maďarsko/švédského spojení a další štěňátka po podobném spojení či stejném psu a 
nebo feně se v Čechách nevyskytují. Předci maďarské feny jsou vedeni na linii Hanellhill z černé strany.  

Vzhledem k jejímu problematickému skusu se při bonitaci dne 14.03.2010 a následném rozhodnutí Chovatelského kolegia, ustavilo, že je ji povolen jeden 
zkušební vrh, aby se zjistilo, zda bude tuto nežádoucí anomálii přenášet na své potomky či ne. 

 



 

Nutno podotknout, že dle vyjádření chovatelky je Lilu jediná z vrhu, u koho 
se tyto problémy se skusem vyskytly. Aprikot sourozenci se velmi úspěšně 
věnovali či věnují výstavám a jsou velmi oceňováni renomovanými 
rozhodčími doma i v cizině. 

 

 



Rodokmen Moonlight Shadow Regenfiled (Lilu) 

Aprikot barva 

Červená barva 

Černá barva 

Nepodařilo se mi zjistit 

Balsons Albert  

Cody von der Herbordsburg  

Madari Royal Sand Baghira 
Quan aus dem Schenckenhaus 

Golden Salomé von Haithabo 

Anjuli von der Herbordsburg 
Gero von der Bollensdorfer Höh 

Gräfin vom Schwärzetal 

Balsons Phabella 

Balsons Martin 
Ole aus dem Schneckenhaus 

Abu Al Khayar Susanna 

Balsons Zenitha 
Rusch Mix Fourcas-Dupré 

Balsons Gabriella 

Regenfield’s Evening Flight  

Attila Laki Black Buratino 

Lochranza Ready Made for Helmlake 
Lochranza Proper Charlie 

Nosilen See You At Lochranza 

Aliza of Hannelhill 
Rusch Mix Faurie De Souchard 

Samsarah of Hannelhill 

Arany Apricot B&C Afrodite  

Arany Apricot Cyrano 
Mozsyházi Ali 

Egerszegi Barackvirág Boni 

Arany Apricot Bianka 
Arany Apricot Mickey Mouse 

Egerszegi Barackvirág Boni 

 



Rodokmen Moonlight Shadow Regenfiled (Lilu) – obrázkový rodokmen 
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Jako potenciální ženichy jsem s pomocí přátel a chovatelky Lilu vybrala dva potenciální nápadníky. Prvním je Edgar Allan Teschiro, pocházející z mého chovu 
a druhým je Of Hannelhill James Blond od chovatele a majitele Henrika Hannelia. Krycí psy vždy vybírám dle čtyřlístku zdraví, exteriér, povaha a rodokmen. 
Plnochrupost je samozřejmostí.  Dokonce požaduji, aby měl pejsek i něco navíc, ideálně se věnoval některému psímu sportu. S potěšením mohu napsat, že 
oba navrhovaní krycí psi tento čtyřlístek splňují. 

Pes číslo 1, Edgar Allan Teschiro. Tato volba je volbou mou. Vzhledem k tomu, že se jedná o štěně z mé chovatelské stanice, mám určité indicie, jaká mohou 
štěňátka po něm být a co od vrhu očekávat. Tohoto psa jsem vybrala, protože má velmi podobnou hlavu jako Lilu. Jeho předci mají vyrovnanou velikost a 

tato štěňátka neměla žádné problémy se skusem.  Ani on, ani ostatní sourozenci z vrhu E 
nemají problémy s přetočeným ocasem, jaký se vyskytuje u Lilu. V těle je tento pes kompaktní 
s velmi dobrou kvalitou a barvou srsti a elegantním pohybem. 

 

  K povaze mohu uvést také jen superlativy. Klidný ve stresových situacích, zvědavý, hravý, 
veselý, nekonfliktní. Zkrátka takový, jaký mý pravý pudl být. 

 Navíc, díky jeho zajímavému rodokmenu je to i rodokmenová hodnota, která by neměla 
zůstat stranou. Koeficient příbuzenské plemenitby pro toto spojení (spojení s Lilu) je pomocí 
Poodle pedigree vyčíslen na 0,36 % pro 7 generací, což není špatný výsledek. Hlavní 
přispívatelé k COI jsou Quan aus dem Schneskenhaus 0,10 %; Mr. Yellow Fellow 0,06%; Ole 
Aus dem Schneckenhaus 0,06 %; Balsons Jonas 0,05 %; a Balsons Sabina 0,05%. 

Z hlediska zdraví svými vyšetřeními splňuje minimum, které od krycích psů požaduji. Tedy 
pately 0/0; oftalmologické oční vyšetření negativní (zde upozorňuji, že přikládám prošlé 
oftalmologické vyšetření; nové majitele krycího psa slíbili dodat ještě před krytím), vyšetření 
Optigen s výsledkem B (carrier) a plnochrupost, která je potvrzena v bonitační kartě. Ráda 
bych měla k dispozici také vyšetření kyčlí, které jsem se rozhodla považovat také za důležité, 
ale protože ho majitelé nechtějí podstoupit (kvůli uspání psa), plně to respektuji. 



Rodokmen Edgar Allan Teschiro – barvy předků 
Apricot barva 

Červená barva 

Sisterhood Fatboy Slim 

Tinelund's Ala'ala'  

Of Hannelhill Don Diego  
Don Diabolo Von Lambarene 

Zamoskvaretsi Glasha  

Tinelund's Abrakadabra  
Rusch Mix Fishmonger  
Primapore Anna-Conda  

Happy Life Pinellia  

Sisterhood Roger Moore  
Backseat Driver's James Bond  

Kispas Beatrix  

Saxbyn's Ophelia-Orinda  
Vanitonia War Of The Roses  

Balsons Natalie  

Amanda Teschiro  

Antonio z Hrapolu  

Imonty z Hauserova království  
Golden Ben Flodur  

Barbie z Hauserova království  

Fallon Hančin květ 
Fillus v. Vineta  

Aranka Zlatý zázrak  

Agnes z Karlového ranče 
Felleos Aureus Ytaner 

Mr. Marthy v. d. Salana  
Aenea Aurea Ytaner  

Arina Golden od Svatého Josífka 
Falk z Hauserova Království  

Aida Líšeňský dvůr  
 



Rodokmen Edgar Allan Teschiro – obrázkový rodokmen 
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Pes číslo 2, Of Hannelhill James Blond. Tento pes je volbou mou i volbou chovatelky Lilu. Dle vyjádření pana Hannelia, on ani jeho sourozenci nemají 
problémy s ocasem a ani se skusem. Je to pes s delší čenichovou partií než je u Lilu, ale opět, v tomto chovu je velmi dbáno na skus a hezkou hlavu, proto 
nemám obavy, že by se ze strany potenciálního otce mohlo něco nežádoucího přenést na budoucí štěňátka. Má krásnou aprikot barvu a na výstavách je 
velmi ceněn jeho pohyb, elegance a kostra. 

Z hlediska rodokmenové hodnoty je tento pes také zajímavý, i když ne 
tolik jako pes č. 1. Jeho rodokmen je poznamenaný příbuzenskou 
plemenitbou na psa Of Hannelhill Russlan, který se v jeho rodokmenu 
vyskytuje hned 3 x. Proto má taká na můj vkus James Blond vyšší 
koeficient příbuzenské plemenitby, COI je 12,86 % v 6ti generacích. 

James Blond má tato vyšetření:  oftalmologické oční vyšetření 
s negativním výsledkem, Optigen test s výsledkem A (Normal/Clear), 
patela test 0/0 a kyčle jsou A/A plus je plnochrupý. 

 Koeficient příbuzenské plemenitby COI pro spojení s Lilu je 0,58 % opět 
ze 7mi generačního rodokmenu. Hlavními přispivateli jsou: Ole aus dem 
Schneckenhaus 0,36 %; Lyca Dime Store Nove DP 0,13 % a Mr. Yellow 
Fellow 0,12 %. 



Rodokmen OF Hannelhill James Blond 

Aprikot barva 

Červená barva 

Krémová barva 

Nepodařilo se mi zjistit 

Vito Of Hannelhill 

 Bujan Solnechni Luch Slavjanskiy Tanets 

 Pearl Of The North Able Hooligan 

 Ole Aus Dem Schneckenhaus 

Laion Ledy Gold Lain 

Bujan Solnechni Luch Brilliantovaja 

Of Hannelhill Ruslan 

Tiffany V.D. Peissnitzinsel 

 Zamoskvaretsi Victoria 

Of Hannelhill Ruslan 

 Rambo-Persey 

 Zamoskvaretsi Glasha 

Zamoskvaretsi Dusja 

 Balingo Of Moonlight 

Grunja-Jagodka 

All Attraction Of Hannelhill 

Of Hannelhill Ruslan 

 Rambo-Persey 

Persey-Reve 

Lessy-Bon 

 Zamoskvaretsi Glasha 

 Corado Fleur Orange 

Grunja-Jakodka 

Barclay Lyca Wild Attraction 

 Lyca Novel Attraction 

 Royale Arizona Sun TP 

Lyca Piece Of The Puzzle TP 

 Barclay Lyca Wild Connection 

 Lyca Novel Connection TP 

Simi Lyca Wild Thing 

 



Rodokmen OF Hannelhill James Blond – obrázkový rodokmen 
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Oba dva potenciální ženiši jsou aprikot barvy a mým dlouhodobým chovatelským záměrem je z černé Lilu opět vykřížit jedince s aprikot barvou, kteří budou 
dále pokračovat v chovu. Při malém průzkumu se ukázalo,  že tento vrh má - dle vyjádření oslovených osob znalých problematiky skusu a křížení barev – 
velmi velký potenciál a štěňátka z tohoto spojení jsou považována za přínos do chovu aprikotů. Názory na budoucí skus štěňat se různí, nejčastěji převládá 
názor, že se vyskytne jedno štěně, které bude mít stejný problém jako jeho matka. 

Předpokládám, že černí jedinci z tohoto spojení budou prodáni jako domácí mazlíčci. Lidé jenž o ně mají zájem nemají v úmyslu se s nimi ukazovat na 
výstavách a ani se zapojit  do chovu nějak cíleně (v případě černé feny se nedá vyloučit jeden vrh pro potěšení, ale v minulosti se tak vyjadřovali i jiní zájemci 
a nynější majitelé mých odchovů a ani jeden se k tomu zatím nemá, aby to uskutečnil). Proto nepředpokládám, že by nějaký černý jedinec z tohoto spojení 
pokračoval dále v chovu. 

Od těchto štěňátek si slibuji vyrovnané a typicky pudlí povahy, zdravé jedince s nádherným exteriérem, kteří budou dalším přínosem pro chov pudlů 
v Čechách a Evropě.  

 

Závěrem bych chtěla shrnout, že křížení barev černá a aprikot vnímám jako velký přínos pro budoucí aprikoty. Je takto možné přenést kvalitní věci, kterých 
se vysoce cení na černých pudlech i do ostatních barev. Krytí Lilu a aprikot psa má za účel poskytnout velký potenciál, který v sobě tato fena nese, dalším 
aprikot generacím a zároveň doufám, že se její skusová anomálie díky pečlivému výběru krycích psů, nepřenese na její potomky. 


