
Zakladatelé linií

• ATLAS Bohemia-Sibelle  , plavý pes, narozen v roce 1971 v prvním vrhu

briardů v ČSSR, ze spojení oboustranně plavých rodičů Roscius des Elfes

de Malouse (Odon Desiree des Elfes de Malouse a Nausicaa) a Sibelle des

Philippiques  (Olivier  des  Elfes  de  Malouse  a  Perrine  des  Elfes  de

Malouse). Je veden v linii na CIB Moustache de la Petite Suisse du Nord

3-3.

 Byl použit v plemenitbě na dvě feny – plavou Jocaste des Philippiques,

Rosciovu vnučku, a černou Anette, dceru Joba de la Plaine St. Just (vnik CIB

Moustache).

Spojení s Jocaste založilo plavou linii, jejíž sytou pigmentaci srsti drží

a dále potomstvu předávají Atlasovy vnučky, zatímco Atlasovi synové byli

použiti převážně na černé feny a v chovu působí jejich černí potomci. První

generace  vykazuje  rozdíly  ve  výšce  (feny  drobnější,  psi  v horní  i  spodní

hranici výšky), v zubním skusu u fen nůžky, u psů převážně kleště. Ve druhé

generaci  se  výška  vyrovnává  směrem  nahoru,  skusy  převážně  nůžky,

ojediněle předkus. Pro předčasný úhyn partnerky dalo spojení 15 potomků,

z nichž 5 působí v chovu v ČSSR, 3 v NDR. Potomstvo linie vykazuje 20 –

25 % světlejšího oka a kolem 20 % vybočeného ocasního háčku a přes 20 %

výše  neseného  ocasu.  Předností  je  pevný  charakter  a  výborné  pracovní

vlastnosti, ve fenách sytá pigmentace srsti s červeným odstínem.

Spojení  s Anette  vykázalo  v černých  jedincích  výskyt  větších  bílých

znaků a jemnější povahu. Chovu dalo plavou Aimee, zatím bez potomstva,

černý  Anyta  působí  v chovu  v NDR.  Pro  výskyt  bílých  znaků  nebylo

opakováno.

V chovu působí v současnosti druhá generace.

• VLADIMIR des Elfes de Malouse  , černý pes, narozen ve Francii v roce

1972, ze spojení plavý Quasimir des Elfes de Malouse (Odon Desiree des

Elfes de Malouse a Maia Mopty des Elfes de Malouse) a černá Reine de

Saba du Roi des Aulnes (Neron de la Chevrerie a Quaprice du Roi des
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Aulnes). Je vnukem CIB Moustache de la Petite Suisse du Nord z otcovy

strany a výborné černé feny Kichnotte de la Chevrerie z matčiny strany.

Získal titul CIB.

Byl  použit  v plemenitbě  na  čtyři  plavé  feny,  sestry  z jednoho  vrhu,

dcery  Roscia  des  Elfes  de  Malouse  (nevlastní  bratr  Vladimirova  otce

Quasimira).  Opakovaný  spojení  dala  38  potomků,  plné  dvě  třetiny  působí

v chovu. Pro předčasný úhyn na leukémii v 5 letech nemohl být plně chovně

využit.  V zahraničí  kryl  holandskou  fenu  Jadran  de  la  Richesse,  potomci

Mosso a Mestra působí v holandském chovu.

Linie je vedena v obou barvách, černé i plavé. Prvá generace vykázala

ve 23 % světlejší oko a v 38 % výše nesený ocas, 11 % zubů v klešťovém

skusu  a  ojedinělý  výskyt  bílých  znaků.  Ve  druhé  generaci  klesá  výskyt

světlejšího oka na 14 %, výše nesený ocas na 23 %, klešťový skus na 6 %, 2

jedinci vykazují předkus. U černě zbarvených jedinců se zvyšuje podíl bílých

znaků na 24 %, plavá barva se vyskytuje v celé škále barevných odstínů od

světlé po načervenalou. Výškově se psi i feny až na malé výjimky pohybují

v horní polovině standardní výšky.

Předností  linie  je  dobrá  struktura  a  délka  srsti  a  převážně  klidná

vyrovnaný povaha. V chovu působí v současnosti druhá generace.

• JOB de la Plaine Saint Just  , černý pes, narozen ve Francii v roce 1974,

ze spojení černý Sam de la Plaine St. Just (Quick de la Petite Suisse du

Nord  a  Nina  de la  Plaine  St.  Just)  a  šedá  Uranie  de  la Plaine  St.  Just

(Quidam de la Plaine St. Just a Raska du Clos Aubry). Je pravnukem CIB

Moustache de la Petite Suisse du Nord z otcovy strany.

Byl použit v plemenitbě na dvě skupiny fen:

1) na dcery Vladimira des Elfes de Malouse ze spojení s dcerami Roscia des

Elfes de Malouse

2) na dcery Atlase Bohemia-Sibelle (Rosciův syn) ze spojení s Jocaste des

Philippiques
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Mimo to byl použit v úzké příbuzenské plemenitbě na svou dceru Axu Černá

Hříva pro důkaz přenosu recesivní šedé barvy.

Rozsah jeho působení v chovu byl opravdu široký, do jisté míry proto,

že  do  roku  1980  neměl  konkurenta.  To  je  také  důvod,  proč  jeho  synové

nemohli být v chovu plně využiti, většina fen v chovu jsou Jobovy dcery a

tedy  jejich  sestry  či  polosestry.  Během svého  chovného  působení  dal  164

potomků,  v chovu  působí  49,  13  potomků  je  v zahraničí  (9  v NDR,  2

v Polsku, 2 v Maďarsku).

Linie je vedena v barvě černé i plavé. Prvá generace vykázala světlejší

oko v 19 %, depigmentaci  srsti ve 14 %, výše nesený ocas a vadné točení

ocasu v 15 %, vybočení ocasního háčku v 18 %. Ve druhé generaci vzrostl

podíl světlejšího oka na 47 %, depigmentace srsti na 18 %,, výše nesený ocas

na 20 %, vadné točení ocasu na 18 %, vybočení ocasního háčku kleslo na 12

%. Zubní skus vykazuje v prvé generaci až na malé výjimky nůžky, ve druhé

generaci je podíl klešťového skusu 14 % a 1 případ předkusu. Výška psů se

pohybuje na horní hranici, případně v limitu do 2 cm nad, výška fen kolem

středu  standardní  výšky.  V černé  barvě  proráží  výrazně  v dospělosti

břidlicová, několik černých fen je založeno homozygotně. Plavá barva není

ustálena a kolísá v celé škále odstínů. Charakteristickým projevem u téměř 40

% potomků prvé generace je zdvojení P1.

Předností  linie je dobrá hřbetní  linie, úhlení  končetin  bez vážnějších

nedostatků, dobrá hustota a délka srsti a klidní povaha u většiny potomků.

V chovu působí v současnosti druhá generace.

• ORESTES van den Unrest  , plavý pes, narozen v Holandsku v roce 1978,

ze spojení Varras van Termey (CIB Pantin de Bor a Souffle Reeuwijks) a

Jeska de la Richesse (Valentin de la Petite Suisse du Nord a Rusty van

dem Rieloop).  Jeho děd Pantin je zakladatelem linie, jež je v současnosti

považována za jednu z nejlepších a její potomci působí v několika zemích.

Byl použit v plemenitbě na Vladimirovu dceru Barbelle a její dvě dcery

s cílem vytvořit  pokračování  linie  Pantin  i  v našem  chovu.  Z 33  potomků

zatím žádný nepůsobí v chovu.
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Potomstvo je v barvě černé i plavé. Prvá generace vykazuje ve 33 %

vyšší nesení ocasu a v 16 % rozbíhavý postoj zadních končetin, ve spojení

s Barbelle měkčí povahu a sklon srsti ke zvýšené vlnitosti. Vzhledem k tomu,

že prvá generace není  ještě v chovu,  nelze  blíže stanovit  přínos  holandské

krve pro náš chov.

• OMAN des Philippiques  , plavý pes, narozen ve Francii v roce 1978, ze

spojení plavý Majestic Image Pa Chicks (Ch. Ralph des Elfes de Malouse

a Indian Summer Pa Chicks) a plavá Iane Raphaelle des Elfes de Malouse

(CIB Pantin de Bor a Ursule Desiree des Philippiques). Je veden v linii na

CIB Moustache de la Petite Suisse du Nord 4-5, z otcovy strany má 25 %

podíl krve z USA, z matčiny strany je vnukem CIB Pantina de Bor.

V plemenitbě  byl  použit  jen jednou,  a  to  ve spojení  s Vladimirovou

dcerou Aillene Bohemia-Sibelle, z narozených 3 potomků dcera Eiwy působí

v chovu v NDR, její sestra Elis dala v roce 1983 poprvé potomstvo.

Využití  plemeníka  v chovu  je  omezeno  vadou  zubního  skusu  –

předkusem.

• PROF  de  Millepoils  ,  plavý  pes,  narozen  ve  Francii  v roce  1979,  ze

spojení plavý Mustang de la Spirouterie (Invar di Casa Poni a Irise de la

Ferme de Sery)  a Idolée (Quidam de la Plaine St. Just a Tatia du Clos

Aubry). Z otcovy strany je pravnukem CIB Pantina de Bor, oboustranně

vede linii fen krev CIB Moustache de la Petite Suisse du Nord 5-5.

Byl použit v plemenitbě na 3 skupiny fen:

1) čtyři Jobovy dcery, nevlastní sestry, Vladimirovy vnučky

2) Jobovu dceru Carmen, vnučku Atlase

3) Vladimirovu dceru Dobby

Cílem plemenitby je vytvořit základnu pro tvorbu linie Pantin v chovu. Ze 35

potomků zatím žádný nezasáhl do chovu.

Spojení a prvou skupinou fen se ukázalo nevhodné pro výskyt ztráty

třeňáků v každém vrhu. Potomci druhé a třetí skupiny se dosud nezúčastnili

ve  větší  míře  na  svodě  dorostu.  Posouzená  prvá  generace  vykazuje
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nedostatečný  vývoj  kostního  podkladu  paspárků  v 18  %,  ztrátu  zadních

třeňáků ve 25 %, vysoké nesení  ocasu ve 33 %, vybočení ocasního háčku

v 31 %. Přesto, že plemeník má výrazně tmavé oko, je v jeho potomstvu podíl

světlejšího  oka  13  %,  není  tedy  v této  své  přednosti  dominantní.  Sám

vykazuje  drobnější  kostní  podklad  paspárků  a  vysoko  nesený  ocas.  Pro

přenos zubní ztráty jej nelze v chovu plně využít.

• ROSTOCK des Philippiques  , plavý pes, narozen ve Francii v roce 1980,

ze spojení Majestic Image Pa Chicks (Ch. Ralph des Elfes de Malouse a

Indian  Summer  Pa  Chicks)  a  Nemesis  des  Philippiques  (Lupin  des

Philippiques  a  Iasmine  des  Elfes  de  Malouse).  Oboustranně  je  veden

v přímé linii na CIB Moustache de la Petite Suisse du Nord 4-5, ze strany

matky  je  pravnukem  CIB  Pantina  de  Bor  a  Tenna  des  Philippiques,

prosazujícího ve francouzském chovu vynikající pigmentaci oka a srsti.

Byl použit v plemenitbě na 4 skupiny fen:

1) plavou Elis, dcera bratra Omana

2) Drinu, dceru Vladimira

3) dvě polosestry, dcery Joba a vnučky Atlase

4) tři polosestry, dcery Joba a vnučky Vladimira

Je zařazen v linii  Atlase  s cílem vytvořit  samostatnou  pobočnou větev  této

linie.

Potomstvo  dosud  neprošlo  hodnocením  na  svodě  s výjimkou  vrhu

plavé Daycy ze třetí skupiny, kde byla konstatována výborná pigmentace a

struktura srsti, tmavé oko a klidná povaha. Ve čtvrté skupině a s plavou Elis

dal ve vrzích kromě černé a plavé barvy barvu šedou, spojenou se světlým

okem. Konečný výběr partnerek bude stanoven až po kontrole potomků všech

skupin fen na svodě dorostu.

• SIBELLE des Philippiques  , plavá fena, narozena ve Francii v roce 1969,

ze  spojení  Olivier  des  Elfes  de  Malouse  (CIB  Moustache  de  la  Petite

Suisse  du  Nord  a  Kichnotte  da  la  Chevrerie)  a  Perrine  des  Elfes  de
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Malouse  (Odon  Desiree,  syn  Moustacha  a  Maia  Mopty  des  Elfes  de

Malouse). Je vedena oboustranně v linii Moustache 2-3.

Je prvním briardem, zapsaným v plemenné knize ČSSR a ve spojení

s francouzským   plemeníkem  Rosciem  des  Elfes  de  Malouse  dala  chovu

zakladatele linie, plavého Atlase Bohemia-Sibelle, naši nejlepší linii v chovu.

Sama je zakladatelkou chovu v první chovatelské stanici briardů v ČSSR a

její  dcery  ve  spojení  s černým Vladimirem des  Elfes  de  Malouse  se  staly

spoluzakladatelkami jeho linie.

Pro předčasný úhyn po prvém vrhu nemohla být v chovu plně využita.

• JOCASTE  des  Philippiques  ,  plavá  fena,  narozena  ve  Francii  v roce

1974,  ze  spojení  plavý  Tennes  des  Philippiques  (Roscius  des  Elfes  de

Malouse  a Perrine  des Elfes de Malouse)  a  Igée  des  Elfes  de Malouse

(Romulus des Elfes de Malouse  a Raphaelle des Elfes de Malouse).  Je

oboustranně  vedena  v linii  Moustache 4-4.  Její  otec  Tennes  udržuje  ve

francouzském chovu sytou pigmentaci a strukturu srsti.

Stala  se  partnerkou  plavého  Atlase  Bohemia-Sibelle  a

spoluzakladatelkou jeho linie. Stejně jako předchozí fena uhynula předčasně,

takže nemohla být plně využita v chovu.

(Z dostupných materiálů sestavila MVDr. Blanka Miholová,  tehdejší

hlavní poradkyně chovu, r. 1984)
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VLADIMIR des Elfes de Malouse

 
MOUSTACHE
de la Petite 

ODON DESIREE  Suisse du Nord
des Elfes de Malouse

KICHNOTTE
de la Chevrerie

QUASIMIR
des Elfes 
de Malouse

LARRON
de Vassouy

MAIA MOPTY 
des Elfes de Malouse  JUNON

des Elfes
de Malouse

KEEP
de la Chevrerie

NERON
de la Chevrerie

KICHNOTTE
de la Chevrerie

REINE DE SABA
du Roi
des Aulnes

MARKI
de la Chevrerie

QUQPRICE
du Roi des Aulnes

ODINE
des Bois 
de Sailhes
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JOB de la Plaine Saint Just

 
MOUSTACHE
de la Petite 

QUICK Suisse du Nord
de la Petite
Suisse du Nord NINON

de la Haute Tour
SAM
de la Plaine 
Saint Just

MUSSO
des Rues

NINA 
de la Plaine KATIA
Saint Just du Val

du Multien

MUSSO
des Rues

QUIDAM
de la Plaine 
Saint Just KATIA

du Val
URANIE du Multien
de la Plaine 
Saint Just

NIKEL
de la Plaine 

RASKA Saint Just
du Clos du Aubry

NANIE
de la Bardouillere
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OMAN des Philippiques

 
ODON DESIREE
des Elfes 

RALPH  de Malouse
des Elfes de Malouse

MAIA MOPTY
des Elfes

MAJESTIC de Malouse
IMAGE
Pa Chicks

REBEL 
DE MARPHA

INDIAN SUMMER Proud
Pa Chicks  

UNCHAINED
MELODY
Pa Chicks

ODET
des Elfes

PANTIN de Malouse
de Bor

KATIA
de Bournety

IANNE 
RAPHAELLE
des Elfes
de Malouse ROMULUS

des Elfes 
URSULE de Malouse
DESIREE
des Philippiques QUADES

des Haras 
de Saint
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ROSTOCK des Philippiques

 
ODON DESIREE
des Elfes 

RALPH  de Malouse
des Elfes de Malouse

MAIA MOPTY
des Elfes

MAJESTIC de Malouse
IMAGE
Pa Chicks

REBEL 
DE MARPHA

INDIAN SUMMER Proud
Pa Chicks  

UNCHAINED
MELODY
Pa Chicks

TENNES
des Philippiques

LUPIN
des Philippiques

IGÉE
des Elfes 

NEMESSIS de Malouse
des Philippiques

PANTIN
de Bor 

IASMINE
DESIREE
des Elfes URSULE
de Malouse DESIREE 

des Philippiques

10



ORESTES van den Unrest

 
ODET
des Elfes 

PANTIN  de Malouse
de Bor

KATIA
de Bournety

VARRAS
van Termey

QUARES 

SOUFFLE  
Reeuwijks  

ORIGINALE
W.70
Reeuwijks  

MON AMI 
MAMBO
de la Petite Suisse

VALENTIN du Nord
de la Petite Suisse

                    du Nord SELF
de la Jacquourelle

JESKA 
RAPHAELLE
de la Richesse

NOYON
des la Joie 

RUSTY d´ Elise
van dem Rieloop 

NORINE
de la Haute Tour
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PROF de Millepoils

 
PANTIN
de Bor 

UNGAR  
di Casa Poni

SHEHEREZADE
du Roi des Aulnes

MUSTANG
de la Spirouterie 

QUADILOU
de Elfes

IRISE de Malouse
de la Rerme de Sery  

QUEDA
des Elfes
de Malouse

MUSSO
des Rues

QUIDAM
de la Plaine 
Saint Just KATIA

IDOLE du Val du Multien

QUERIDO
des Elfes

TATIA de Malouse
du Roi des Aulnes

RACHEL
du Clos du Aubry
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SIBELLE des Philippiques

 
DAGO
des Hirsutes 

MOUSTACHE
de la Petite Suisse du Nord

HERMINE
de la Chevrerie

OLIVIER
des Elfes
de Malouse

FANFARON 
des Hirsutes

KICHNOTE
de la Chevrerie

FANNY
des Hirsutes

MOUSTACHE
de la Petite 

ODON DESIREE Suisse du Nord
des Elfes de Malouse

KICHNOTE
de la Chevrerie

PERRINE 
des Elfes
de Malouse LARRON

de Vassouy 
MAIA MOPTY
des Elfes de Malouse
 JUNON

des Elfes
 de Malouse
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JOCASTE des Philippiques

 
ODON DESIREE
des Elfes 

ROSCIUS de Malouse
des Elfes 
de Malouse NAUSICAA

TENNES

ODON DESIREE
 des Elfes

PERRINE de Malouse
des Elfes
de Malouse MAIA MOPTY

des Elfes
de Malouse

OGMIUS
des Elfes

ROMULUS de Malouse
des Elfes de Malouse

JUDELLE
des Elfes

de Malouse
IGÉE 
des Elfes
de Malouse ODON DESIREE

des Elfes
RAPHAELLE de Malouse
des Elfes de Malouse
 MAIA MOPTY

des Elfes
de Malouse
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