
 

 

 

Samostatná speciální výstava KDO  
 

 

 

sobota 1. října 2016 

Humpolec – Zlatá podkova 
 

 

Rozhodčí: 

MVDr. Miroslav Kalich 



MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA ŠTĚŇAT 

1 BODE OD ŠKVORECKÉHO POTOKA – VN1 
 14.5.2016, ČLP/MMO/11346  
 o: Guro ze Záhumenice, m: Ela z Chocholíku 
 ch: Kyncl Roman Ing., maj: Horáková Lucie 
 

Posudek: Pes MMO, stáří 4 měsíce, vývin odpovídající věku, bez hrubých vad v kostře. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA MLADÝCH 

2 BART FATY LAMBERK – VD1 
 26.10.2015, ČLP/MMO/11213  
 o: Larcchan vom Forstweg, m: Faty od Lovenky 
 ch: Vašíčková Ingrid Ing., maj: Huptichová Gabriela 
 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka: světlé, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO mírně obdélníkového 

rámce, silnější kostry. Samčí hlava mírně širší v mozkovně, dobrý závěs, mírně spáditá hřbetní linie, 

zaúhlení a mechanika běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 



PSI - MEZITŘÍDA 

3 DAR ISABELLENTAL – VD1 
 2.1.2015, ČLP/MMO/10986 
 o: Dar z Dianina údolí, m: Hesi ze Strážské doliny 
 ch: Umprecht Jakub, maj: Junková Lucie 
 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka: světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO jemnější hlavy, 

hřbetní linie za lopatkou mírně pronesená, srpovitě nesená oháňka, dobře utvářený hrudník, mírně 

volnější lokty, úhlení a mechanika běhů správné. 
 

 
 

 

4 IVAR Z BÍLÉ TELČE – VD2 
 10.6.2015, ČLP/MMO/11172 
 o: Dor Ulja-Morava, m: Hiki z Bílé Telče 
 ch: Procházka Petr Mgr., maj: Dufek Libor 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO obdélníkového rámce, 

středně silná kostra, plášť. bělouš, sytý pigment, za lopatkou mírně pronesený hřbet, úměrná samčí 

hlava, dostatečně vyvinutý hrudník, volnější lokty, úhlení a mechanika běhů správná, osrstění 

standardní, povaha klidná. Ne zcela optimální předvedení. 
 

 



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

5 BACK Z HRADU ŽEROTÍN – VD1 
 19.5.2015, ČLP/MMO/11124 
 o: Mick Eben-Ezer, m: Zoja Buremi 
 ch: Pešula Jan, maj: Šubrt Zdeněk 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO úměrné samčí hlavy, 

mírně obdélníkového rámce, bělouš s plotnami, za lopatkou mírně měkčí hřbet, výše nasazená oháňka, 

zaúhlení i mechanika běhů správné, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 
 

 

6 HARIS ZE SLAVONIC – VD2 
 2.5.2015, ČLP/MMO/11093 
 o: Guro ze Záhumenice, m: Enny ze Slavonic 
 ch: Fanta Ladislav Ing., maj: Fanta Ladislav Ing. 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO mírně obdélníkového 

rámce, bělouš s plotnami, úměrná samčí hlava, pevná rovná hřbetní linie, spáditá záď, dobře utvářený 

hrudník, volnější lokty, zaúhlení a mechanika obojích běhů správné, osrstění standardní v línání. Povaha 

klidná. 
 

 



PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

7 FALK Z RASETOVA DVORA – VD2 
 12.5.2014, ČLP/MMO/10823 
 o: Harry vom Hongarblick, m: Dorka z Horova dvora 
 ch: Tesař Jiří Dr., maj: Dušek Pavel 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO bělouš s plotnami, 

středně silné kostry, úměrné samčí hlavy, měkčí hřbetní linie, dobře nasazená oháňka, dobře utvářený 

hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní ve výborné péči, 

povaha klidná. 
 

 
 

 

8 IKAR Z BÍLÉ TELČE – V1 
 10.6.2015, ČLP/MMO/11168 
 o: Dor Ulja-Morava, m: Hiki z Bílé Telče 
 ch: Procházka Petr Mgr., maj: Peichl Kamil 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO středně silné kostry, 

téměř kvadratického rámce, úměrné samčí hlavy s dobrým závěsem, pevná a rovná hřbetní linie, dobře 

nasazená a nesená oháňka, dobře utvářený hrudník, méně předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů 

správná, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 

9 BERRY Z VLČKOVICKÉHO DVORA – V1 
 24.5.2015, ČLP/MMO/11167  
 o: Marko Eben-Ezer, m: Xitti z Otmického polesí 
 ch: Pomezný Miloš, maj: Voříšek Jaroslav 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO plášťová bělka, 

středně silné kostry, pevná rovná hřbetní linie, dobře nasazená a nesená oháňka, za pohybu volnější 

v loktech, dobře utvářený hrudník, zaúhlení a mechanika obou běhů správné, osrstění standardní 

v línání, povaha klidná. 
 

 
 

 



FENY - MEZITŘÍDA 

10 ANGELIKA Z ROMANOVA CHOVU – V1, CAC 
 8.12.2014, ČLP/MMO/10985 
 o: Lord vom Feldbrand, m: Barbara z Angeliky 
 ch: Trojka Roman, maj: Peroutková Janouchová Markéta 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO bělka s plotnami, 

ušlechtilá hlava s dobrým závěsem, pevná mírně spáditá hřbetní linie, dobře nasazená oháňka, dobře 

utvářený hrudník i předhrudí, úhlení i mechanika běhů správná, osrstění standardní v línání, povaha 

klidná. 
 

  
 

 

11 CASSI Z LOVČICKÉ HÁJOVNY – V2 
 4.4.2015, ČLP/MMO/11049 
 o: Lasko von der Günz, m: Netty Ebeb-Ezer 
 ch: Němec Jan, maj: Němec Jan 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO obdélníkového 

rámce, jemnější kostry, úměrná fenčí hlava s mírně širší mozkovnou, rovná hřbetní linie, dobře utvářený 

hrudník i předhrudí, zaúhlení správné, spáditější záď, osrstění standardní, povaha klidná, blahobytná 

kondice. 
 

 



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

12 AJKA OD ŠKVORECKÉHO POTOKA – V1, CAC 
 9.6.2014, ČLP/MMO/10899 
 o: Art z Horomyslic, m: Ela z Chocholíku 
 ch: Kyncl Roman Ing., maj: Hála Jiří 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka: světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO plášťová 

bělka, kvadratického rámce, středně silné kostry, fenčí ušlechtilá hlava s dobrým závěsem, dobře 

utvářený hrudník, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha 

temperamentní. 
 

 

 

 

13 GERA MALÁ ADÉLKA – VD2 
 26.4.2014, ČLP/MMO/10860 
 o: Mark z Florianova dvora, m: Kelly Eben-Ezer 
 ch: Vopálka Josef, maj: Huďagiová Irena 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO bělka s plotnami, 

mírně obdélníkového rámce, fenčí ušlechtilá hlava s dobrým závěsem, pevná rovná hřbetní linie, užší 

mírně prostorný hrudník, zaúhlení a mechanika předních běhů správná, zaúhlení pánevních končetin bez 

závad, kulhání na levou pánevní končetinu. Povaha klidná, osrstění standardní. 
 

 



FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ 

14 AGA OD ZBOJNICKÉHO POTOKA – V2, res. CAC 
 7.2.2014, ČLP/MMO/10761 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Kara Reflex Bohemia 
 ch: Pavlíček Petr, maj: Pavlíček Petr 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO tmavá bělka, středně 

silné kostry, mírně obdélníkového rámce, fenčí ušlechtilá hlava s dobrým závěsem, pevná mírně spáditá 

hřbetní linie, dobře nasazená i nesená oháňka, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika 

obojích běhů správná, osrstění standardní v línání, povaha klidná. 
 

 

 

 

15 CASSIE OD PŘÍSEČNICKÉ PŘEHRADY – V1, CAC,VSV, BOB 
 13.6.2013, ČLP/MMO/10609 
 o: Zip Andělský hrad, m: Herta Eben-Ezer 
 ch: Souček Zbyněk, maj: Mišta Miroslav 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO hnědobílá, fenčí 

hlavy, dobře nasazený krk, pevná mírně spáditá hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, zaúhlení a 

mechanika obojích běhů správná, středně silná kostra, mírně obdélníkový rámec, povaha klidná. 
 

 



VELKÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA ŠTĚŇAT 

16 BOJAR Z DERKOVA DVORA – VN1 
 20.4.2016, ČLP/VMO/1981 
 o: Avar Suchá Dora, m: Agi ze Staroměstských vrchů 
 ch: Derka Jan, maj: Semeráková Světlana 
 

Posudek: Pes VMO černobílý, stáří 5 měsíců, vývin odpovídá věku, bez hrubých vad v kostře. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA MLADÝCH 

17 CARUS DRYWALLEY – V1 
 6.5.2015, ČLP/VMO/1941 
 o: Orson Svatoborský revír, m: Brixa Drywalley 
 ch: Kocourek Milan, maj: Čížková Ivana 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes VMO středně silné kostry, 

mírně obdélníkového rámce, hlava s výraznějším stopem mírně širší v mozkovně, dobře nasazený krk, 

pevná rovná hřbetní linie, dobře nasazená i nesená oháňka, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení 

a mechanika obojích běhů správná, osrstění v línání, povaha klidná. 
 

 



PSI - MEZITŘÍDA  

18 CÉSAR DRYWALLEY – V1, CAC 
 6.5.2015, ČLP/VMO/1939 
 o: Orson Svatoborský revír, m: Brixa Drywalley 
 ch: Kocourek Milan, maj: Peřina Bohumír 
 

Posudek: Výška 63 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes VMO černobílý, úměrná 

samčí hlava, dobře nasazený krk, pevná mírně spáditá hřbetní linie, dobře nasazená oháňka, dobře 

utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správné, osrstění standardní v línání, 

povaha klidná. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

19 ARM OD RYBNÍKA ŽABINCE – V1, CAC, VSV, BOS 
 13.5.2013, ČLP/VMO/1811 
 o: Bruno ze Sivického lesa, m: Buffy ze Staroměstských vrchů 
 ch: Kulhánek Petr, maj: Rychlá Kristýna 
 

Posudek: Výška 65 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes VMO černobílý, ušlechtilé 

samčí hlavy s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, pevná spáditá hřbetní linie, dobře nasazená i 

nesená oháňka, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika obojích běhů správné, osrstění 

standardní ve výborné péči, povaha klidná, výborná prezentace. 
 

 



20 CEDRYK DRYWALLEY - Nenastoupil 
 6.5.2015, ČLP/VMO/1940 
 o: Orson Svatoborský revír, m: Brixa Drywalley 
 ch: Kocourek Milan, maj: Chvátal Pavel 

 

PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

21 HEKTOR OD HOŘENICKÉ TVRZE – V1, CAC 
 5.2.2014, ČLP/VMO/1856 
 o: Darco von der Waldschnepfe, m: Chanel z Janošovy louky 
 ch: Škarytka Jaroslav, maj: Svoboda Jakub 
 

Posudek: Výška 65 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes VMO černobílý, samčí 

výraznější hlavy, středně silné kostry, mírně obdélníkový rámec, dobře nasazený krk, pevná spáditá 

hřbetní linie, dobře nasazená a nesená oháňka, hrudník i předhrudí bez vad, výborné zaúhlení i 

mechanika pohybu, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 
 

PSI - TŘÍDA VÍTĚZŮ 

22 ORSON SVATOBORSKÝ REVÍR – V1, CAC 
 9.9.2011, ČLP/VMO/1708 
 o: Arthus vom Rittersberg, m: Leontýnka od Nezdického potoka 
 ch: Fialová Lenka Ing., maj: Fialová Zuzana Ing. 
 

Posudek: Výška 65 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes VMO, samčí ušlechtilá 

hlava, dobře nasazený krk, pevná rovná hřbetní linie, středně silná kostra, obdélníkový rámec, dobře 

utvářený hrudník a předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha 

klidná. 
 

 



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 

23 BERNIE Z LESA HABRŮVKY – VD1 
 14.3.2015, ČLP/VMO/1921 
 o: Darco von der Waldshnepfe, m: Areta z Bobrovského údolí 
 ch: Mokrý Jaroslav, maj: Buličková Jarmila 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka: tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena VMO černobílá, 

ušlechtilé hlavy s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, vyklenutá hřbetní linie, mírně plošší hrudník, 

méně předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, kratší akce pánevních končetin, osrstění 

standardní, povaha veselá. 
 

 
 

 

FENY - MEZITŘÍDA 

24 REBECCA SVATOBORSKÝ REVÍR – V1, CAC, VSV, BOB 
 10.2.2015, ČLP/VMO/1900 
 o: Orson Svatoborský revír, m: Urbi Junior od Nezdického potoka 
 ch: Fialová Lenka Ing., maj: Fialová Zuzana Ing. 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena VMO černobílá, ušlechtilé 

fenčí hlavy s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, pevné spádité hřbetní linie, středně silná kostra, 

obdélníkový rámec, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, 

osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

25 CEDRA Z BOBROVSKÉHO ÚDOLÍ – V2 
 23.4.2013, ČLP/VMO/1790 
 o: Bruno ze Sivického lesa, m: Fany z Jabloňové zahrady 
 ch: Zalaba Dušan, maj: Lejsek Jan 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena VMO, fenčí hlavy 

s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, pevná rovná hřbetní linie, dobře nasazená a nesená oháňka, 

dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, 

povaha klidná. 
 

 

 

 

26 URBI JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA – V1, CAC 
 29.11.2012, ČLP/VMO/1770/14 
 o: Kalle v.d. Stommeerpolder, m: Nina Junior od Nezdického potoka 
 ch: Polák Milan Ing., maj: Fialová Lenka Ing. 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka: tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena VMO ušlechtilé 

hlavy s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, pevné mírně spádité hřbetní linie, dobře utvářený hrudník 

i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 



FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ 

27 DEBBY OD SPÁLENÉ SKÁLY – V1 
 23.3.2014, ČLP/VMO/1861 
 o: Char z Janošovy louky, m: Bryta od Novořeckých rybníků 
 ch: Merta Jaromír, maj: Fryšová Adéla Bc. 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena VMO mírně 

obdélníkového rámce, středně silná kostra, fenčí hlava s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, pevná 

hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, méně předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, 

osrstění standardní v línání. Povaha klidná. 
 

 



NĚMECKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ 
 

PSI - TŘÍDA DOROSTU 

28 ARDI Z ČÍCHOVA – VN1 
 15.1.2016, ČLP/DO/8743 
 o: Fous z Budišovské doliny, m: Kira z Ka-Mir Bohemia 
 ch: Zimola Josef, maj: Ševčík David 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný + P1 vlevo dole, skus nůžkový. Pes DO tmavý 

bělouš, výrazné samčí hlavy, dobře nasazený krk, pevná rovná hřbetní linie, dobře nasazená a nesená 

oháňka, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění 

standardní, povaha klidná, středně silná kostra, mírně obdélníkový rámec. 
 

 
 

 

29 ARNY Z ČÍCHOVA – VN2 
 15.1.2016, ČLP/DO/8742 
 o: Fous z Budišovské doliny, m: Kira z Ka-Mir Bohemia 
 ch: Zimola Josef, maj: Hons Jiří 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes DO hnědák s náprsenkou, 

samčí hlavy, dobře nasazeného krku, pevné rovné hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, 

zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha temperamentní, kostra středně 

silná, mírně obdélníkový rámec. 
 

 



PSI - MEZITŘÍDA 

30 GEDY ZE ZLATÉHO KOUTA – V1, CAC 
 4.3.2015, ČLP/DO/8721 
 o: Erny ze Zlatého kouta, m: Nixe von der Riedleite 
 ch: Březina Pavel, maj: Březinová Anna 
 

Posudek: Výška 65 cm, barva oka: světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes DO bělouš s hnědou 

hlavou a plotnami, výrazná samčí hlava, dobře nasazený krk, pevná rovná hřbetní linie, dobře nasazená 

a nesená oháňka, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení obojích běhů správné, osrstění 

standardní, povaha klidná. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

31 ALAN ZE SEDLECKÉ STRÁNĚ – V1, CAC 
 28.12.2014, ČLP/DO/8707 
 o: Uran vom Sämmenhof, m: Arka z Horního Plechamru 
 ch: Bronec Jaroslav, maj: Prášil Stanislav 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes DO hnědák, pevné kostry, 

kvadratického rámce, výrazné samčí hlavy, dobře nasazeného krku, pevné spádité hřbetní linie, dobře 

utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha 

klidná. 
 

 



PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

32 DIRK OD SILNÝCH DUBŮ – VD2 
 3.5.2014, ČLP/DO/8687 
 o: Grim od Paletky, m: Uzi z Mechova 
 ch: Stárek Petr, maj: Koprnický Ladislav 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka: světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes DO hnědák 

s náprsenkou, úměrné samčí hlavy, dobře nasazený krk, rovné hřbetní linie, dostatečně hluboký užší 

hrudník, méně předhrudí, volnější lokty, zaúhlení a mechanika běhů správná, osrstění standardní 

v línání, povaha klidná. 
 

 
 

 

33 VOX OD SMOLENSKÉ PŘEHRADY – V1, CAC 
 3.11.2013, ČLP/DO/8643 
 o: Hubert z Předních hájů, m: Sára od Smolenské přehrady 
 ch: Dvořáček Jaroslav, maj: Vondra Michal 
 

Posudek: Výška 65 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes DO bělouš s plotnami, 

výrazné samčí hlavy, dobře nasazený krk, pevné a rovné hřbetní linie, dobře nasazená oháňka, dobře 

utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 



PSI - TŘÍDA VÍTĚZŮ 

34 ARES Z PÍSEK – V1, CAC, VSV, BOB, BIS 
 26.12.2012, ČLP/DO/8606/15 
 o: Ugo vom Sämmenhof, m: Nata z Mechova 
 ch: Kalina Jiří, maj: Doležal Stanislav 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes DO středně silné kostry, 

samčí ušlechtilá hlava, dobře nasazený krk, pevné mírně spádité hřbetní line, dobře nasazená i nesená 

oháňka, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika běhů správná, povaha klidná. 
 

 



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

35 DIXA OD SILNÝCH DUBŮ – V1, CAC, VSV 
 3.5.2014, ČLP/DO/8691 
 o: Grim od Paletky, m: Uzi z Mechova 
 ch: Stárek Petr, maj: Dalešický Miloš 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena DO hnědka s náprsenkou, 

ušlechtilá hlava s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, pevný rovný hřbet, dobře nasazená oháňka, 

dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika běhů správná, osrstění standardní, v línání, 

povaha klidná. 
 

 
 

 

FENY - TŘÍDA „ČESTNÁ“ 

36 KIRA Z KA-MIR BOHEMIA 
 4.6.2012, ČLP/DO/8589/16 
 o: Ogar z Grygovských skal, m: Freia von Buchheim 
 ch: Kalich Miroslav MVDr., maj: Zimola Josef 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka: hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena DO hnědka, silnější kostry, 

fenčí hlava s dobrým závěsem, pevné rovné hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, zaúhlení a mechanika 

běhů správná, osrstění standardní v línání. 
 

 


