
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubová výstava KDO při Oblastní výstavě psů 
všech plemen v Náměšti na Hané 

 
 
 
 

sobota 17. června 2017 

Náměšť na Hané 

 

 

 

Rozhodčí: 

MVDr. Luboš Šlapanský 

  



MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA DOROSTU 

326 CAR Z BIJADEL – VN1 
 7.11.2016, ČLP/MMO/11428  
 o: Gino ze Skalné pláně, m: Ura z Bijadel 
 ch: Prach Josef, maj: Štěrba Tomáš 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka hnědá, chrup dosud nevyvinutý. Hnědobílý pes s převahou hnědé, 

ušlechtilý, odpovídajícího typu, ve všech parametrech bez závažných vad.  
 

 
 

  



PSI - MLADÝCH 

327 BODE OD ŠKVORECKÉHO POTOKA – VD4 
 14.5.2016, ČLP/MMO/11346  
 o: Guro ze Záhumenice, m: Ela z Chocholíku 
 ch: Kyncl Roman, maj: Horáková Lucie 

Posudek: Výška 57 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný + P1 nahoře dvakrát, skus nůžkový. Hnědobílý 

pes velkého rámce, ušlechtilá hlava s kratším závěsem, výborná hřbetní linie, oháňka výše nasazená a dobře 

nesená, úměrný hrudník, méně bohaté osrstění. 
 

 
 

 

328 DANNY MILABA – VD2 
 1.6.2016, ČLP/MMO/11322  
 o: Art Zimní vrch, m: Anet Milaba 
 ch: Brtník Milan, maj: Klímová Alice 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka světlehnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes, hlava 

s výraznějším stopem, kratší krk za kohoutkem lehce prohnutý, úměrný hrudník, standardní osrstění. 
 

  



329 GAS ULJA-MORAVA – VD 
 28.5.2016, ČLP/MMO/11318 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Aida z Angeliky 
 ch: Ulrich Jan, maj: Borovička Petr 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný + nahoře P1 oboustranně dvakrát, skus nůžkový. 

Hnědobílý pes, silné kostry, ušlechtilé odpovídající hlavy, rovná hřbetní linie, v zádi lehce přestavěný, 

strmější úhlení zadních běhů, výborné osrstění. 
 

 
 

 

330 GORO ULJA-MORAVA – VD3 
 28.5.2016, ČLP/MMO/11317 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Aida z Angeliky 
 ch: Ulrich Jan, maj: Brhel Libor 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes, středně silné kostry, 

mírně obdélníkového rámce, hlava poněkud těžší, volnější hřbet, hluboký hrudník, výrazné předhrudí, 

standardní osrstění, strmější úhlení zadních běhů. 
 

  



331 VAR Z FLORIANOVA DVORA – V1, BOJ, BOB 
 17.2.2016, ČLP/MMO/11266  
 o: Xito vom Eulenfelsen, m: Jorka z Florianova dvora 
 ch: Šlapanský Luboš, maj: Březina Roman 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes, středně silné kostry, 

kvadratického rámce, ušlechtilá hlava s vyjádřeným samčím typem, bezvadná horní linie, úměrný hrudník, 

výborná mechanika pohybu, standardní osrstění. 
 

  



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

332 ARAMIS Z ROMANOVA CHOVU – VD2 
 8.12.2014, ČLP/MMO/10979  
 o: Lord vom Feldbrand, m: Barbara z Angeliky 
 ch: Trojka Roman, maj: Prosek Michal 

Posudek: výška 54 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědý bělouš, obdélníkového 

rámce, ušlechtilé hlavy, volnější pysk, delší závěs, delší volnější hřbet, výborné osrstění, správná mechanika 

pohybu. 
 

 
 

 

333 DARCON OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY – V1 
 20.5.2015, ČLP/MMO/11142  
 o: Woody od Pstruží říčky, m: Zouy od Pstruží říčky 
 ch: Šmídová Jana, maj: Čiháčková Eva 

Posudek: výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes, kvadratického rámce, 

silné kostry, úměrná hlava, lehce volnější hřbet, hluboký klenutý hrudník, sbíhavý postoj přeních běhů, 

osrstění by mohlo být bohatší. 
 

  



PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

334 CODY ZIMNÍ VRCH – VD2 
 13.5.2015, ČLP/MMO/11121 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Utta z Otmického polesí 
 ch: Šimbera Stanislav, maj: Homola Dalibor 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes většího rámce, 

lehčí kostry, lehčí hlavy, volnější hřbetní linie, úměrný hrudník, kratší osrstění v línání. 
 

 
 

 

335 IKY Z BÍLÉ TELČE – V1 
 10.6.2015, ČLP/MMO/11170  
 o: Dor Ulja-Morava, m: Hiki z Bílé Telče 

 ch: Procházka Petr, maj: Konečný Martin 

Posudek: Výška 56 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes velkého 

obdélníkového rámce, samčí hlava, volnější ve hřbetě, úměrný hrudník, správná mechanika pohybu, dobré 

osrstění. 
 

  



PSI - TŘÍDA VETERÁNŮ 

336 IRIS Z VLASTECKÉHO VRCHU – VD1 
 14.7.2008, ČLP/MMO/9655 
 o: Vir z Florianova dvora, m: Gábina z Vlasteckého vrchu 
 ch: Kohout Miroslav, maj: Moravcová Kateřina 

Posudek: Výška 57 cm, barva oka hnědá. Hnědobílý pes, velkého rámce, silné kostry, samčí hlava 

s výrazným stopem, hluboký hrudník, bohaté osrstění. 
 

  



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 

337 AIDA ANISOK – V1, CAJC, BOS 
 12.6.2016, ČLP/MMO/11382  
 o: Jas z Florianova dvora, m: Hela ze Záhumenice 
 ch: Kosinová Jitka, maj: Kosinová Jitka 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Světlý hnědý bělouš, typická fena 

obdélníkového rámce, rovné hřbetní linie, ušlechtilá hlava, úměrný hrudník, výborné osrstění. 
 

 
 

 

338 AIRA OD BOAZOVA POLE – nenastoupila 
 25.8.2016, ČLP/MMO/11397 
 o: Art Zimní vrch, m: Aiša od Rybníka Kálek  
 ch: Kováčik Petr, maj: Šantavý Jiří 
  



FENY - MEZITŘÍDA  

339 BERTA Z OLŠOVECKÝCH POTŮČKŮ – VD1 
 16.9.2015, ČLP/MMO/11204 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Amara Alsa Morava 
 ch: Bezděková Pavla, maj: Fanta Ladislav 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fena středně silné kostry, 

ušlechtilá hlava, volný hřbet, méně bohaté osrstění, nepřevádí se. 
 

  



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

340 ANETA ZIMNÍ VRCH – V1 
 7.2.2013, ČLP/MMO/10641 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Utta z Otmického polesí 
 ch: Šimbera Stanislav, maj: Žitná Hela 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá typická fenka, 

středně silné kostry, kvadratického rámce, hlava s výraznějším stopem, rovný hřbet, úměrný hrudník, 

správné osrstění, správná mechanika pohybu, nepředvádí se. 
 

 
 

 

341 BAZALKA Z OLŠOVECKÝCH POTŮČKŮ – V2 
 16.9.2015, ČLP/MMO/11202 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Amara Alsa Morava 
 ch: Bezděková Pavla, maj: Bezděková Pavla 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá typická fenka, 

kvadratického rámce, ušlechtilá hlava s delším závěsem, volnější hřbetní linie, úměrný hrudník, standardní 

osrstění. 
 

  



342 VERA Z FLORIANOVA DVORA – V3 
 17.2.2016, ČLP/MMO/11270  
 o: Xito vom Eulenfelsen, m: Jorka z Florianova dvora 
 ch: Šlapanský Luboš, maj: Vaculík Václav 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fenka obdélníkového 

rámce, střední až lehčí kostry, volnější hřbet, v bedrech lehce klenutá, odpovídající osrstění v línání. 
 

 
 

 

343 VIKTORKA Z FLORIANOVA DVORA – V4 
 17.2.2016, ČLP/MMO/11272  
 o: Xito vom Eulenfelsen, m: Jorka z Florianova dvora 
 ch: Šlapanský Luboš, maj: Ondra Stanislav 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá typická fena, středně silné 

kostry, obdélníkového rámce, úměrný hrudník, správné osrstění, nepředvádí se. 
 

  



FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ 

344 AMANDA MYSTIC BLUE RIVER – VD2 
 1.9.2013, ČLP/MMO/10697  
 o: Fuglevang’s Jack, m: Klára z Vlasteckého vrchu 
 ch: Hrubá Lucie, maj: Kožoušek Adam 

Posudek: výška 50 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá drobnější fenka, 

lehčí kostry, mírně obdélníkového rámce, jemná hlava, kratší krk, lehce v bedrech klenutá, užší hrudník, 

málo výrazné předhrudí, méně bohaté osrstění. 
 

 

 

 

345 BARBARA ZIMNÍ VRCH – VD3 
 13.2.2014, ČLP/MMO/10774 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Utta z Otmického polesí 
 ch: Šimbera Stanislav, maj: Melničáková Petra 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fenka lehčí kostry, 

obdélníkového rámce, fenčí hlava s dlouhou mordou, rovný hřbet, úměrný hrudník, málo bohaté osrstění. 
 

  



346 CIRA ZIMNÍ VRCH – V1 
 13.5.2015, ČLP/MMO/11123 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Utta z Otmického polesí 
 ch: Šimbera Stanislav, maj: Kovařík Jaroslav 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fena středně silné kostry, 

lehce obdélníkového rámce, fenčí hlava s delším závěsem, rovný hřbet, méně hluboký hrudník, správná 

mechanika pohybu. 
 

  



VELKÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

937 ARON VOM NOORNDÖRP – V1, CAC, BOS 
 16.6.2015, ČLP/VMO/1960  
 o: Nick von Hoxfeld, m: Alva von Königsdamm 
 ch: Brümmer Tim und Telse, maj: Mokrý Jaroslav 

Posudek: výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný + P1 vlevo nahoře 2×, skus nůžkový. Černý bělouš, 

typický pes, středně silné mírně obdélníkové kostry, typická hlava, delší rovná hřbetní linie, úměrný 

hrudník, správná mechanika pohybu, bohaté osrstění. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

938 DAR OD SPÁLENÉ SKÁLY – V1 
 23.3.2014, ČLP/VMO/1859  
 o: Char z Janošovy louky, m: Bryta od Novořeckých rybníků 
 ch: Merta Jaromír, maj: Fajdeková Kateřina 

Posudek: výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný + P1 vpravo nahoře 2×, skus nůžkový. Černý bělouš, 

lehčí kostra, mírně obdélníkového rámce, samčí hlava, rovný hřbet v bedrech klenutý, hrudník méně 

hluboký, plošší, správné osrstění. 
 

  



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

939 BORA Z LESA HABRŮVKY – V1, CAC, BOB 
 14.3.2015, ČLP/VMO/1919  
 o: Darco von der Waldshnepfe, m: Areta z Bobrovského údolí 
 ch: Mokrý Jaroslav, maj: Záloha Jaroslav 

Posudek: výška 62 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Černý bělouš, typická fenka, středně 

silné kostry, kvadratického rámce, ušlechtilá hlava, bezvadná horní i dolní linie, výborné osrstění. 
 

  



NĚMECKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ 
PSI - TŘÍDA MLADÝCH 

358 NERON Z KA-MIR BOHEMIA – V1, CAJC, BOJ 
 18.3.2016, ČLP/DO/8747  
 o: Jerik z Ka-Mir Bohemia, m: Hera z Ka-Mir Bohemia 
 ch: Kalich Miroslav, maj: Hejna Václav 

Posudek: výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědák, středně silná kostra, 

kvadratický rámec, ušlechtilá hlava, rovný hřbet, správná mechanika pohybu, standardní osrstění. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

359 HAKO Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V1, CAC 
 20.3.2015, ČLP/DO/8727  
 o: Jerik z Ka-Mir Bohemia, m: Gessi z Budišovské doliny 
 ch: Doležal Milan, maj: Doležal Milan 

Posudek: výška 67 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědý bělouš, silná kostra, samčí 

hlava, v pohybu volnější hřbet, hluboký hrudník, výborné osrstění. 
 

  



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 

360 ANABELA Z LESA OULIŠTĚ – VD1 
 11.4.2016, ČLP/DO/8766, 
 o: Grim od Paletky, m: Aida z Písek 
 ch: Věcek Jan, maj: Wünsche Miroslav 

Posudek: výška 63 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědá typická fena, středně 

silná kostra, rovný hřbet, úměrný hrudník, strmější úhlení zadních běhů, méně bohaté osrstění. 
 

 
 

 

FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

361 NERA Z KA-MIR BOHEMIA – VD1 
 18.3.2016, ČLP/DO/8750  
 o: Jerik z Ka-Mir Bohemia, m: Hera z Ka-Mir Bohemia 
 ch: Kalich Miroslav, maj: Opravil Lukáš 

Posudek: výška 63 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Světlý bělouš, typická fena středně 

silné kostry, typická hlava, volný hřbet, standardní osrstění. 
 

 


