
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Samostatná klubová výstava KDO a 
přehlídka chovných psů a fen 

 
 

sobota 27. května 2017 
 

Penzion Artemis – Netřeba-Úžice 
 
 

Rozhodčí: 

MMO – MVDr. Miroslav Kalich CZ 

DO – Ursula Schneider D 

VMO – Ing. Lenka Fialová CZ 

  



MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA MLADÝCH 

1 CHIN ZE ZÁHUMENICE – V1, CAJC 
 23.4.2016, ČLP/MMO/11298  
 o: Portos z Florianova dvora, m: Asta z Angeliky 
 ch: Bárta Zdeněk, maj: Voříšek Jaroslav 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO středně silné kostry, mírně 

obdélníkového rámce, úměrné samčí hlavy, dobře nasazený krk, výborné horní i dolní linie, prostorný dobře 

utvářený hrudník, poněkud méně předhrudí, vlajka dobře nasazená a nesená, zaúhlení i mechanika obojích 

běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 

  



PSI - MEZITŘÍDA 

2 GREG Z RASETOVA DVORA – V1, CAC 
 15.1.2016, ČLP/MMO/11232  
 o: Harry vom Hongarblick, m: Dorka z Horova dvora 
 ch: Tesař Jiří Dr., maj: Doležal Vladimír Ing. 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO, středně silné kostry, 

mírně obdélníkového rámce, úměrné samčí hlavy s dobrým závěsem, dobrá horní i spodní linie, dobře 

nasazená a nesená oháňka, prostorný dobře vyvinutý hrudník i předhrudí, osrstění standardní v línání, 

povaha klidná. Zaúhlení i mechanika obojích běhů správná. 
 

 
 

 

3 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 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO, téměř kvadratického 

rámce, středně silné kostry, úměrné samčí hlavy, s dobrým okem, dobře nasazený krk, měkčí hřbetní linie 

vyklenutá v bedrech, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení obojích běhů správné, volnější lokty. 

Osrstění standardní, povaha temperamentní. 
 

  



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

4 CANDY ZIMNÍ VRCH – V1, CAC 
 13.5.2015, ČLP/MMO/11120  
 o: Marko Eben-Ezer, m: Utta z Otmického polesí 
 ch: Šimbera Stanislav, maj: Janota Ladislav 

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

rámce, úměrné samčí hlavy s dobrým závěsem, dobře nasazený suchý krk, pevná mírně spáditá hřbetní linie, 

dobře utvářený hrudník i předhrudí, výborné dolní linie, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, 

osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 
 

 

5 DAR ISABELLENTAL – VD2 
 2.1.2015, ČLP/MMO/10986  
 o: Dar z Dianina údolí, m: Hesi ze Strážské doliny 
 ch: Umprecht Jakub, maj: Junková Lucie 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO, ušlechtilé hlavy, 

výborné mírně spádité hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, méně předhrudí, dobře zaúhlené hrudní i 

pánevní končetiny, volnější lokty, užší postoj v zádi. Osrstění standardní v línání. 
 

  



PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

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

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes MMO, téměř kvadratického 

rámce, úměrná samčí hlava, dobře nasazený krk, pevná mírně spáditá hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, 

poněkud méně předhrudí, zaúhlení i mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha 

temperamentní.  
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA VÍTĚZŮ 

7 ZANO-DAR VOM MUSTERLAND (FCI) – V1, CAC, KV, BOS 
 3.6.2014, ČLP/MMO/10947, PKR.VII-14546  
 o: Larcchan vom Forstweg, m: Niva Eben-Ezer 
 ch: Rudnicka Agnieszka, maj: Drnec Vladimír 

Posudek: Výška 56 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Plně vyspělý pes MMO, ušlechtilá 

hlava, dobře nasazený krk, pevná spáditá hřbetní linie, dobře nasazená i nesená oháňka, prostorný dobře 

utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná. Osrstění standardní ve výborné 

péči. Povaha klidná. Středně silná kostra, mírně obdélníkový rámec. 
 

  



FENY - TŘÍDA DOROSTU 

8 BAILEY BEA Z VARŮ KARLOVÝCH – N2 
 10.10.2016, ČLP/MMO/11417  
 o: Lasko von der Günz, m: Arka od Pramene Rokytky 
 ch: Singer Jiří, maj: Čalkovská Jaroslava 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Sedmiměsíční fena MMO, ušlechtilé 

fenčí hlavy, kratší dobře nasazený krk, měkčí hřbetní linie, mírně vyklenutá v bedrech, dobře utvářený 

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

 
 

 

9 BRIA BRAVE Z VARŮ KARLOVÝCH – VN1 
 10.10.2016, ČLP/MMO/11418  
 o: Lasko von der Günz, m: Arka od Pramene Rokytky 
 ch: Singer Jiří, maj: Štréblová Petra 

Posudek: výška 52 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Sedmiměsíční fena MMO, 

ušlechtilé hlavy, kratší dobře nasazený krk, pevná, mírně spáditá hřbetní linie, dobře nasazená i nesená 

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

standardní, povaha klidná. 

  



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 

10 COLA OD JERMALSKÉHO POTOKA – nenastoupila 
 13.6.2016, ČLP/MMO/11343  
 o: Guro ze Záhumenice, m: Týna z Bijadel 
 ch: Kopencová Eliška, maj: Mertlíková Zuzana 

 

 

11 CHI CHI Z LHOTECKÉ KAŠTANKY – VD2 
 22.5.2016, ČLP/MMO/11354  
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Elsa z Prosecké stráně 
 ch: Kougl Zbyněk, maj: Novotný Stanislav 

Posudek: výška 52 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, fenčí ušlechtilá 

hlava, dobře nasazený krk, pevné rovné hřbetní linie, kratší záď, výše nasazená oháňka, dostatečně vyvinutý 

hrudník, méně předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, volné lokty, užší postoj vpředu i 

vzadu, osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 
 

 

12 VALKA Z FLORIANOVA DVORA – V1, CAJC, BOJ, BOB 
 17.2.2016, ČLP/MMO/11271  
 o: Xito vom Eulenfelsen, m: Jorka z Florianova dvora 
 ch: Šlapanský Luboš MVDr., maj: Szolárová Markéta MVDr. 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, ušlechtilé fenčí hlavy, 

dobře nasazený suchý krk, pevné mírně spádité hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení i 

mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní ve výborné péči, povaha klidná, výborná prezentace. 
 

  



FENY - MEZITŘÍDA 

13 LUSI ZE SKALNÉ PLÁNĚ – disk. 
 26.9.2015, ČLP/MMO/11206  
 o: Tar z Lúckého boří, m: Katy ze Skalné pláně 
 ch: Kuthejl Vojtěch, maj: Kuthejl Vojtěch 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup neúplný – chybí P4 vpravo dole, skus nůžkový. 
 

 
 

 

FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

14 APOLLO Z OSADY SVATOJÁNSKÉ PROUDY – V3 
 6.4.2013, ČLP/MMO/10572  
 o: ICh. Barny vom Untersberg, m: Sandra z Bijadel 
 ch: Cieslar Pavel, maj: Novotný Marcel Ing. 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, fenčí hlava s dobrým 

závěsem, dobře nasazený suchý krk, pevná rovná hřbetní linie, dobře vyvinutý hrudník i předhrudí, zaúhlení 

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

  



15 BERRY Z VLČKOVICKÉHO DVORA – VD 
 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, úměrné fenčí hlavy, 

dobrý závěs, kratší suchý krk, měkčí hřbetní linie, mírně kratší záď, dobře nasazená a nesená oháňka, 

prostorný, dobře utvářený hrudník, dobře vyznačené předhrudí, zaúhlení i mechanika obojích běhů správné. 

Volnější lokty, užší postavení běhů v pohybu. Osrstění standardní, povaha klidná. 
 

 
 

 

16 BONNIE Z LESA KRÁLOVCE – V2 
 2.4.2015, ČLP/MMO/11056  
 o: Igor z Hatného, m: Brita Alsa Morava 
 ch: Midrlová Stanislava Mgr., maj: Štěpánková Radana 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fenčí hlava s dobrým závěsem, suchý 

dobře nasazený krk, pevná mírně spáditá hřbetní linie, dobře nasazená, vesele nesená oháňka, dobře 

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

povaha klidná. 
 

  



17 ESTY OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY – V1, CAC 
 20.7.2015, ČLP/MMO/11189  
 o: Ares vom Ammertai, m: Xella od Pstruží říčky 
 ch: Šmídová Jana, maj: Černý Václav 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, kvadratického rámce, 

fenčí ušlechtilá hlava, dobře nasazený krk, pevná rovná hřbetní lilnie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, 

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

 
 

 

18 FATIMA ČERNÁ HŮRKA – disk. 
 30.5.2014, ČLP/MMO/10910  
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Cipra Černá hůrka 
 ch: Šuk Jaroslav Ing., maj: Zahradník Pavel 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, předkus. 
 

  



19 INA LAVAL VAL – V4 
 10.10.2014, ČLP/MMO/10952  
 o: Mark z Florianova dvora, m: Chér Laval Val 
 ch: Valenta Ladislav, maj: Valenta Ladislav 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, středně silné kostry, fenčí 

hlava s dobrým závěsem, dobře nasazený, kratší a suchý krk, pevné rovné hřbetní linie, dobře utvářený 

hrudník, méně předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní v línání, povaha 

klidná. 
 

 
 

 

FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ 

20 AIDA Z ROMANOVA CHOVU – VD 
 8.12.2014, ČLP/MMO/10983  
 o: Lord vom Feldbrand, m: Barbara z Angeliky 
 ch: Trojka Roman, maj: Dovol Václav 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, výrazné samičí hlavy, 

dobře nasazený suchý krk, měkčí hřbetní linie, kratší strmější záď, dobře utvářený hrudník i předhrudí, 

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

  



21 ARČI Z BIJADEL – V3 
 10.6.2014, ČLP/MMO/10893  
 o: Gino ze Skalné pláně, m: Ura z Bijadel 
 ch: Prach Josef, maj: Kuthejl Vojtěch 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, fenčí malinko širší hlava 

v mozkovně, dobrý závěs, suchý dobře nasazený krk, pevná rovná hřbetní linie, dobře nasazená oháňka, 

prostorný a dobře utvářený hrudník, zaúhlení a mechanika obojích běhů správné. Osrstění standardní, 

povaha klidná. 
 

 
 

 

22 BONNIE CÍSAŘE LEOPOLDA – V2, Res. CAC 
 30.4.2015, ČLP/MMO/11086  
 o: Woody od Pstruží říčky, m: Ambra z Horova dvora 
 ch: Rubešová Jiřina, maj: Rubešová Jiřina 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, silnější kostry, úměrné 

fenčí hlavy, s dobrým závěsem, suchý dobře nasazený krk, pevné rovné hřbetní linie, dobře utvářený 

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

  



23 HAIDY Z LHOTECKÉ KAŠTANKY – VD4 
 13.4.2014, ČLP/MMO/10836  
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Elsa z Prosecké stráně 
 ch: Kougl Zbyněk, maj: Kougl Zbyněk 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, obdélníkového rámce, 

fenčí hlava s mírně širší mozkovnou, kratší dobře nasazený krk, měkčí hřbetní linie, dobře utvářený hrudník 

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

kondice. 
 

 
 

 

24 SIRA Z FLORIANOVA DVORA – V1, CAC, KV 
 8.11.2013, ČLP/MMO/10723  
 o: Brisko von der Grossen Breite, m: Jorka z Florianova dvora 
 ch: Šlapanský Luboš MVDr., maj: Šlapanský Luboš MVDr. 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, kvadratického rámce, 

středně silné kostry, ušlechtilé hlavy s dobrým závěsem, suchý dobře nasazený krk, pevná spáditá hřbetní 

linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika obojích běhů správné, osrstění standardní, 

povaha klidná. Výborná prezentace. 
 

  



FENY - TŘÍDA VÍTĚZŮ 

25 AMMY Z VARŮ KARLOVÝCH – V1, CAC 
 23.3.2014, ČLP/MMO/10797  
 o: Zip Andělský hrad, m: Arka od Pramene Rokytky 
 ch: Singer Jiří, maj: Singerová Alexandra 

Posudek: výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, odpovídající hlavy, 

dobrého závěsu, dobře nasazený krk, pevná mírně spáditá hřbetní linie, dobře nasazená oháňka, prostorný 

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

 
 

 

26 ANGELIKA Z ROMANOVA CHOVU – V2, Res. CAC 
 8.12.2014, ČLP/MMO/10985  
 o: Lord vom Feldbrand, m: Barbara z Angeliky 
 ch: Trojka Roman, maj: Peroutková Janouchová Markéta 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, výrazné fenčí hlavy 

s dobrým závěsem, dobře nasazený krk, pevné rovné hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, 

zaúhlení i mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní v línání, povaha klidná. 
 

  



FENY - TŘÍDA VETERÁNŮ 

27 CIPRA ČERNÁ HŮRKA – V2 
 19.5.2008, ČLP/MMO/9603/12  
 o: Jas z Grygovských skal, m: Zora z Florianova dvora 
 ch: Šuk Jaroslav Ing., CSc., maj: Šuk Jaroslav Ing., CSc. 

Posudek: výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, výrazné fenčí hlavy 

s dobrým závěsem, kratší suchý dobře nasazený krk, pevné hřbetní linie, dobře utvářený hrudník a 

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

 
 

 

28 JORKA Z FLORIANOVA DVORA – V1, BOV 
 11.4.2008, ČLP/MMO/9586  
 o: Jas z Grygovských skal, m: Adra z Florianova dvora 
 ch: Šlapanský Luboš MVDr., maj: Szolárová Markéta MVDr. 

Posudek: výška 52 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena MMO, kvadratického 

rámce, středně silné kostry, výrazné fenčí hlavy s dobrým závěsem, suchý dobře nasazený krk, pevná 

spáditá hřbetní linie, prostorný dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení a mechanika obojích běhů 

správná. Osrstění standardní ve výborné péči, povaha klidná. 
 

  



VELKÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA MLADÝCH 

29 XANNATHOS JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA – V1, CAJC 
 14.3.2016, ČLP/VMO/1971  
 o: Kirki Ciperro, m: Nina Junior od Nezdického potoka 
 ch: Polák Milan Ing., maj: Kratochvílová Zuzana 

Posudek: výška 64 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes černobílý, středně silné kostry, 

hlava typického výrazu. Pevný rovný hřbet, oháňka správně nasazená i nesená, hrudník dostatečně hluboký. 

Vývoj kostry i osrstění odpovídá věku, osrstění standardní. Povaha temperamentní. 
 

 
  



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

30 APACHE TOM Z LACHIMOVA CHOVU – V1, CAC, KV, BOS 
 14.4.2015, ČLP/VMO/1933  
 o: Kirki Ciperro, m: Tiffany Junior od Nezdického potoka 
 ch: Kotalík Michal, maj: Škantová Kateřina 

Posudek: výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes černý bělouš, výrazná samčí 

hlava. Správně nasazený krk, vynikající hřbetní linie, oháňka správně nasazená a nesená. Předhrudí i 

hrudník dostatečně vyvinuty. Úhlení obou párů končetin bez vady. Vynikající mechanika pohybu. Osrstění 

ve výstavní kondici. 
 

 

  



31 CÉSAR ZE SIVICKÉHO LESA – VD2 
 19.10.2014, ČLP/VMO/1881  
 o: Orson Svatoborský revír, m: Blanka ze Sivického lesa 
 ch: Ryšánek Zdeněk, maj: Slanina Václav 

Posudek: výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Černý bělouš, středně silné kostry. 

Hlava samčího výrazu, mírně obdélníkového rámce, oháňka správně nasazená i nesená. Předhrudí méně 

výrazné, hrudník by mohl být vyvinutější. Mechanikaa obou párů končetin bez vady, u hrudních končetin 

širší postoj. Standardní osrstění. 
 

  



PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

32 ALAN Z MIKETOVA DVORA – VD3 
 13.7.2015, ČLP/VMO/1953  
 o: Fox z Městce, m: Quinet Svatoborský revír 
 ch: Miketová Gabriela, maj: Zuzánek Zdeněk 

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

celkově pes jemnější v kostře, pevný hřbet, správně nasazená i nesená oháňka, pevný hřbet, užší v hrudníku. 

Celkově hrudník není ještě dostatečně vyvinutý. Mechanika pohybu korektní, osrstění standardní. 
 

 

  



33 QADIRI SVATOBORSKÝ REVÍR – V2, Res. CAC 
 17.4.2013, ČLP/VMO/1797/15  
 o: Arthus vom Rittersberg, m: Leontýnka od Nezdického potoka 
 ch: Fialová Lenka Ing., maj: Výravská Terezie 

Posudek: výška 66 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Černý bělouš, hlava samčího výrazu, 

pevný rovný hřbet, hrudník dostatečně hluboký, úhlení i mechanika obou párů končetin korektní, osrstění 

standardní. 
 

 
  



34 VELLEN JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA – V1, CAC 
 2.3.2014, ČLP/VMO/1863  
 o: Milan Junior od Nezdického potoka, m: Nirvana Svatoborský revír 
 ch: Polák Milan Ing., maj: Shejbal Josef 

Posudek: výška 66 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Černý bělouš, silné kostry, výrazné 

samčí hlavy, spíše obdélníkového rámce, mechanika i zaúhlení obou párů končetin korektní, osrstění 

v línání. Povaha klidná. 
 

 
  



PSI - TŘÍDA VÍTĚZŮ 

35 ARM OD RYBNÍKA ŽABINCE – V1, CAC 
 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. Černý bělouš, výrazné samčí hlavy, 

delšího rámce, oháňka za pohybu výše nesená, hřbetní linie delší, úměrná k tělu, předhrudí a hrudník 

dostatečně vyvinuty. Zaúhlení obou páru končetin bez vady. Výborná mechanika pohybu, standardní 

osrstění. Povaha klidná. 
 

 
  



36 NEO SVATOBORSKÝ REVÍR – V2 
 2.1.2010, ČLP/VMO/1616/15  
 o: ICh. Kirki Ciperro, m: Chera ze Selmického revíru 
 ch: Fialová Lenka Ing., maj: Zimová Jarmila 

Posudek: výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Černobílý pes, typická hlava, pevný 

hřbet, hluboký hrudník, korektní mechanika pohybu, osrstění v línání. 
 

 

  



PSI - TŘÍDA VETERÁNŮ 

37 LASSY SVATOBORSKÝ REVÍR – V1, BOV 
 15.12.2007, ČLP/VMO/1463  
 o: Kirki Ciperro, m: Chera ze Selmického revíru 
 ch: Fialová Lenka Ing., maj: Zima Michal 

Posudek: Pes silné kostry, typický představitel plemene. 
 

 
  



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 

38 XARA JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA – V1, CAJC, BOJ, BOB 
 14.3.2016, ČLP/VMO/1975  
 o: Kirki Ciperro, m: Nina Junior od Nezdického potoka 
 ch: Polák Milan Ing., maj: Vertichová Andrea 

Posudek: výška 60 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Světlá, bělouš fena, mírně 

obdélníkového rámce, správná horní linie, dostatečně vyvinutý hrudník, výborná mechanika pohybu, 

osrstění úměrné věku, povaha klidná. Fena se dobře prezentuje. 
 

 
  



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

39 CITA DRYWALLEY – V1, CAC 
 6.5.2015, ČLP/VMO/1943  
 o: Orson Svatoborský revír, m: Brixa Drywalley 
 ch: Kocourek Milan, maj: Kocourek Milan 

Posudek: výška 59 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena tmavý černý bělouš, typická 

fenčí hlava, kratší závěs, horní i spodní linie bez vady, korektní mechanika pohybu, osrstění standardní, 

povaha temperamentní. 
 

 
  



FENY - TŘÍDA VÍTĚZŮ 

40 SAMANTHA SVATOBORSKÝ REVÍR – V1, CAC, KV 
 5.3.2015, ČLP/VMO/1913  
 o: Nugát Junior od Nezdického potoka, m: Nura Svatoborský revír 
 ch: Fialová Lenka Ing., maj: Teska Josef Mgr. 

Posudek: výška 59 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena černobílá, středně silné kostry, 

správné horní i dolní linie, správné zaúhlení i mechanika obou párů končetin. Standardní osrstění, povaha 

klidná. Fenka se dobře prezentuje. 
 

 
  



NĚMECKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ 
 

PSI - TŘÍDA MLADÝCH 

41 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 MVDr., maj: Hejna Václav 

Posudek: výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Krásný pes, málo chyb, silný, pevná 

kostra, velice dobrá struktura srsti, lehce zvlněný vzadu, standardní délka. Klidné vedení. Typický německý 

dlouhosrstý ohař, samčí vzezření. 
 

  



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

42 MAX OD DEVÍTI LIP – VD1 
 5.10.2014, ČLP/DO/8706  
 o: Yeli vom Sämmenhof, m: Alma ze Střípků 
 ch: Samec Jan, maj: Komenda František 

Posudek: výška 66 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Temperamentní, většího rámce 

s dobrým pohybem, ideální osrstění, dělá dojem mladého psa, užšího rámce, typický dlouhosrstý ohař. 
 

  



PSI - TŘÍDA VÍTĚZŮ 

43 ARES Z PÍSEK – V1, CAC, KV, 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 tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pěkný, typický pes, dobré 

stavby těla, v kondici, krásný, poněkud mírně překrmený pes, vše hezké, proporce, vedení klidné, povaha 

klidná. 
 

  



 

FENY - TŘÍDA MLADÝCH 

44 ALFA VOM DHRONTAL – VD1 
 26.4.2016, ČLP/DO/8802, VDH/DL-229/16  
 o: Kilgus vom Alten Hafen, m: Neadertal's Amely 
 ch: Müller Olaf Dr., maj: Horák Zdeněk 

Posudek: výška 63 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Typická mladá fena, ještě 

nehotová, úhlení v pořádku, hřbet volný, ještě roste, srst a její struktura velmi dobrá, přiléhavá nahoře, 

praporce ještě budou lepší. Přátelská povaha. 
 

 
  



FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ 

45 FELY SKŘIVÁNČÍ ROKLE – V1, CAC, KV, BOS 
 14.5.2014, ČLP/DO/8680  
 o: Fous z Budišovské doliny, m: Gira od Šumického potoka 
 ch: Tlustý Miroslav, maj: Tlustý Miroslav 

Posudek: výška 61 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Jemnější, elegantní, líbivá fena, 

krásná, typický fenčí výraz, vše v pořádku. Praporce i srst – správná délka. Typický dlouhosrstý ohař, hlava 

i tělo. Pigment pěkný. 
 

 


