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MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI – TŘÍDA MLADÝCH 
 

677 AURELIUS Z JESENCE – Odstoupil 
 16.6.2018, ČLP/MMO/11865 

 o: Dor Černá hůrka  m: Barbara Zimní vrch 

 ch: Petra Melničáková maj: Petr Janáček 
 

 

 

678 CHALAS ZE SLAVONIC – D4 
 6. 6. 2018, ČLP/MMO/11876 

 o: Falco ze Slavonic m: Berta z Olšoveckých potůčku 

 ch: Ladislav Fanta  maj: Vladimír Škrobánek 
 

Posudek: Pes MMO, jemnější kostry, typově odpovídá spíše feně, jemná hlava, měkčí hřbet, krátká strm. 

záď, dobře utvářený hrudník, málo předhrudí, úhlení i mechanika správná, osrstění standardní, povaha 

klidná, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, výška 54 cm. 
 

 



679 IR ZE ZÁHUMENICE – VD3 
 14. 4. 2018, ČLP/MMO/11804 

 o: Marko Eben-Ezer m: Asta z Angeliky 

 ch: Zdeněk Bárta  maj: Zdeněk Bárta 
 

Posudek: Pes MMO středně silné kostry, obdélníkového rámce, mírně měkčí hřbetní linie, dobře utvářený 

hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná, chrup úplný, 

skus nůžkový, oko hnědé, výška 55cm. 
 

 
 

680 ZAK Z FLORIANOVA DVORA – V1, CAJC, BOJ 
 1.5.2018, ČLP/MMO/11848 

 o: Sedrik z Florianova dvora m: Tarra z Florianova dvora 

 ch: Luboš Šlapanský  maj: David Holub 
 

Posudek: Výška 54 cm, pes MMO hnědobílý, středně silné kostry, obdélníkového rámce, úměrné hlavy, 

pevná rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika obojích běhů správná, 

osrstění standardní, povaha temperamentní, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. 
 

 



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

681 BARNEY Z ROMANOVA CHOVU – V1, CAC, BOB 
 5.12.2015, ČLP/MMO/11222  

 o: Tasso vom Schaumburger Wald  m: Dara Černá hůrka 

 ch: Roman Trojka    maj: Jan Oplt 
 

Posudek: Pes MMO elegantní hlavy, výborná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, zaúhlení i 

mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná, výška 54 cm, oko tmavě hnědé, chrup 

úplný, skus nůžkový. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 
 

682 BARON Z LESA KRÁLOVCE – V1 
 2.4.2015, ČLP/MMO/11052  

 o: Igor z Hatného   m: Brita Alsa Morava 

 ch: Stanislava Midrlová  maj: Ladislav Petrecký 
 

Posudek: Pes MMO, hnědobílý, středně silné kostry, úměrné samčí hlavy, pevná rovná hřbetní linie, dobře 

utvářený hrudník, úhlení i mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní v línání, oko tmavě hnědé, 

chrup neúplný – P1 vpravo dole, skus nůžkový, povaha klidná, výška 53 cm. 
 

 



FENY - TŘÍDA DOROSTU 
 

683 BIGI OD MELUZÍNY – Nenastoupila 
 16.9.2018, ČLP/MMO/11945 

 o: Sedrik z Florianova dvora m: Aura z Bijadel 

 ch: Vladimír Vondryska  maj: Aneta Suchá 

 

 

 

 

 

 

FENY - TŘÍDA MLADÝCH 
 

684 ABRA Z FLORIANOVA DVORA – V2 
 29.5.2018, ČLP/MMO/11858 

 o: Adar od Nezdřevského rybníka  m: Sira z Florianova dvora 

 ch: Luboš Šlapanský   maj: Roman Březina 
 

Posudek: fena MMO, jemnější kostry, kvadratického rámce, bez vad v kostře, osrstění standardní v línání, 

povaha temperamentní, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, výška 50 cm. 
 

 
 

 

685 ALMA HUBERTŮV POKLAD – Nenastoupila 
 23.2.2018, ČLP/MMO/11720 

 o: Brix z Horova dvora  m: Bonnie z Lesa Královce 

 ch: Radana Štěpánková  maj: Miroslav Rode 
 

 



686 AMANDA DOR Z JESENCE – VD 
 16.6.2018, ČLP/MMO/11867 
 o: Dor Černá hůrka   m: Barbara Zimní vrch 

 ch: Petra Melničáková  maj: Jakub Kubíček 
 

Posudek: Fena MMO, kvadratický rámec, jemná kostra, úměrná hlava, pevný rovný hřbet, zaúhlení i 

mechanika obojích běhů správná, široký postoj pánevních končetin, méně hrudníku i předhrudí, osrstění 

standardní s výborným pigmentem, oko světle hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, výška 51 cm. 

 

 

687 ANDY ZE SENINKY – VD 
 30.12.2017, ČLP/MMO/11672 
 o: Anakin Badaine  m: Beky z Lovčické hájovny 

 ch: Martin Zeťák  maj: Martin Zeťák 
 

Posudek: Fena MMO, mírně obdélníkový rámec, úměrná fenčí hlava, měkčí hřbetní linie, kratší křížová 

partie, dobře utvořený hrudník i předhrudí, úhlení i mechanika běhů správná, osrstění standardní, povaha 

veselá, chrup úplný, skus nůžkový, oko světle hnědé, výška 51 cm. 
 

 



688 ANNA ANTOANETA Z JESENCE – V4 
 16.6.2018, ČLP/MMO/11868 

 o: Dor Černá hůrka   m: Barbara Zimní vrch 

 ch: Petra Melničáková  maj: Jan Navrátil 
 

Posudek: Fena MMO, jemnější kostry, úměrné hlavy, pevné rovné hřbetní linie, hrudník na hranici 

hloubky, úhlení i mechanika běhů správná, osrstění standardní v línání, povaha klidná, oko hnědé, chrup 

úplný, skus nůžkový, výška 51 cm. 
 

 
 

 

689 AURA Z LIPOVSKÉHO HÁJE – VD 
 4.5.2018, ČLP/MMO/11815 

 o: Marko Eben-Ezer  m: Enny Andělský hrad 

 ch: Jan Sečkař   maj: Jan Sečkař 
 

Posudek: Fena MMO, mírně obdélníkového rámce, jemnější kostry, odpovídající hlavy, pevné rovné 

hřbetní linie, kratší křížová partie, méně hrudníku i předhrudí, povaha klidná, osrstění standardní v línání,  

oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, výška 51 cm. 
 

 



690 CITA Z VARŮ KARLOVÝCH – VD 
 11.7.2018, ČLP/MMO/11930 

 o: Dor Černá hůrka   m: Ammy z Varů Karlových 

 ch: Jiří Singer   maj: Andrea Feneková 
 

Posudek: Fena MMO, obdélníkového rámce, středně silné kostry, ušlechtilé fenčí hlavy, rovná hřbetní linie 

……………, prostorný užší hrudník, méně předhrudí, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, výška 55 cm. 
 

 
 

 

691 IDA ZE ZÁHUMENICE – V1, CAJC, BOS 
 14.4.2018, ČLP/MMO/11809  

 o: Marko Eben-Ezer  m: Asta z Angeliky 

 ch: Zdeněk Bárta   maj: Zdeněk Bárta 
 

Posudek: Fena MMO, kvadratického rámce, úměrné fenčí hlavy, výborná pevná spáditá hřbetní linie, dobře 

utvářený hrudník i předhrudí, úhlení i mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná, 

chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, výška 52 cm. 
 

 



692 IVA ZE ZÁHUMENICE – V3 
 14.4.2018, ČLP/MMO/11807  

 o: Marko Eben-Ezer  m: Asta z Angeliky 

 ch: Zdeněk Bárta   maj: Jaroslav Zapletal 
 

Posudek: Fena MMO, středně silné kostry, mírně obdélníkového rámce, výraznější hlavy, dobře nasazený 

krk, pevná rovná hřbetní linie, dobře utvářený hrudník, úhlení i mechanika obojích běhů správná, osrstění 

standardní v línání, povaha klidná, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, výška 52 cm. 
 

 
 

 

693 ZORKA Z FLORIANOVA DVORA – V 
 1.5.2018, ČLP/MMO/11855  

 o: Sedrik z Florianova dvora  m: Tarra z Florianova dvora 

 ch: Luboš Šlapanský   maj: Ruth Zechmeisterová 
 

Posudek: Fena MMO, jemnější kostry, úměrné hlavy, mírně obdélníkového rámce, pevná rovná hřbetní 

linie, odpovídající hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika správná, osrstění standardní v línání, povaha 

klidná, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, výška 51 cm. 
 

 



FENY - MEZITŘÍDA 
 

694 BÁRA ANISOK – VD1 
 2.10.2017, ČLP/MMO/11664  

 o: Jas z Florianova dvora  m: Hela ze Záhumenice  

 ch: Jitka Kosinová   maj: Jitka Kosinová 
 

Posudek: Fena MMO, obdélníkového rámce, středně silné kostry, úměrná fenčí hlava, pevná rovná hřbetní 

linie, méně hrudníku a málo předhrudí, strmější úhlení hrudních končetin, úhlení zadních správné, 

mechanika běhů správná, srst standardní v línání, povaha temperamentní, chrup úplný, skus nůžkový, oko 

hnědé, výška 52 cm. 
 

 
 

 

695 ELIS MILABA – VD2 
 2.8.2017, ČLP/MMO/11618  

 o: Art Zimní vrch   m: Anet Milaba 

 ch: Milan Brtník   maj: Milan Brtník 
 

Posudek: Fena MMO, mírně obdélníkového rámce, pevná hřbetní linie, krátká spáditá záď, volnější lokty, 

méně předhrudí, úhlení i mechanika běhů správná, srst standardní v línání, povaha klidná, chrup úplný, skus 

nůžkový, oko hnědé, výška 51 cm. 
 

 



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

696 BETTY OD RYBNÍKA KÁLEK – V1 
 29.5.2017, ČLP/MMO/11556  

 o: Adar od Nezdřevského rybníka  m: Amy od Dlouhé strouhy 

 ch: Petr Tůma    maj: Martin Panáč 
 

Posudek: Fena MMO, středně silná kostra, mírně obdélníkového rámce, úměrné fenčí hlavy, pevná hřbetní 

linie, dobře utvářený hrudník i předhrudí, mechanika končetin správná, osrstění standardní, povaha 

temperamentní, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavě hnědé, výška 50 cm. 
 

 
 

 

697 CEDRA Z LESA KRÁLOVCE – V2 
 19.3.2017, ČLP/MMO/11519  

 o: Falk z Rasetova dvora  m: Agora Badaine 

 ch: Stanislava Midrlová  maj: Jan Tesař 
 

Posudek: Fena MMO, ušlechtilé hlavy, obdélníkového rámce, bez vad v kostře, ne zcela optimální 

prezentace. Chrup úplný, skus nůžkový, oko světle hnědé, výška 52 cm. 
 

 



NĚMECKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ 
 

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

698 YAGGO VOM KAMPSÜH – VD1 
 3.3.2017, ČLP/DO/8868  

 o: Heinz vom Rodekopp  m: Vina vom Kampstüh 

 ch: Günter Riekewold  maj: Michal Popelář 
 

Posudek: výška 66 cm, pes DO hnědák, obdélníkového rámce, úměrné samčí hlavy, měkčí hřbetní linie, 

dobře utvářený hrudník i předhrudí, úhlení i mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní, povaha 

nedůvěřivá, horší prezentace. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FENY - MEZITŘÍDA 
 

699 BETTY Z ČÍCHOVA – Nenastoupila 
 13.12.2017, ČLP/DO/8858  

 o: Fous z Budišovské doliny  m: Kira z Ka-Mir Bohemia 

 ch: Josef Zimola    maj: Michaela Večeřová 
 

 

 

 

 

 

 



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

700 BERTA Z JESTŘÁBSKÉ – V2 
 17.4.2017, ČLP/DO/8815  

 o: Largo z Ka-Mir Bohemia   m: Aida z Roudenské doliny 

 ch: Ivo Muthsam    maj: Josef Šalda 
 

Posudek: fena DO hnědka s náprsenkou, úměrná hlava, pevná rovná hřbetní linie, dobře vyvinutý hrudník i 

předhrudí, úhlení i mechanika běhů správná, osrstění standardní, povaha klidná, chrup úplný, skus nůžkový, 

oko hnědé, výška 62 cm. 
 

 
 

 

701 NARA Z KA-MIR BOHEMIA – V1, CAC, BOB 
 18.3.2016, ČLP/DO/8749  

 o: Jerik z Ka-Mir Bohemia  m: Hera z Ka-Mir Bohemia 

 ch: Miroslav Kalich  maj: Libor Hrabovský 
 

Posudek: výška 61 cm, fena DO tmavá bělka, mírně obdélníkového rámce, středně silné kostry, úměrné 

samičí hlavy, pevná spáditá hřbetní linie, dobře utvořený hrudník i předhrudí, zaúhlení i mechanika běhů 

správná, osrstění standardní, povaha veselá, oko tmavě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový. 
 

 



VELKÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 

 
PSI - TŘÍDA MLADÝCH 
 

810  CYR Z MIKETOVA DVORA – V1, CAJC, BOB 
 14.3.2018, ČLP/VMO/2080  

 o: Britt od Spálené skály  m: Quinet Svatoborský revír 

 ch: Gabriela Miketová  maj: Petr Pospíšil 
 

Posudek: Pes VMO, středně silné kostry, kvadratického rámce, odpovídající hlava, pevná spáditá hřbetní 

linie, dobře utvořený hrudník i předhrudí, úhlení i mechanika obojích běhů správná, osrstění standardní ve 

výborné péči, povaha klidná, oko hnědé, chrup úplný skus nůžkový, výška 62 cm. 
 

 
 

 

811 LESAN Z JABLOŇOVÉ ZAHRADY – VD2 
 5.2.2018, ČLP/VMO/2073  

 o: Darco von der Waldschnepfe  m: Dixi vom Garmhauser Hof 

 ch: Ladislav Perný    maj: Filip Zavadil 
 

Posudek: Pes VMO, ušlechtilá hlava, pevný rovný hřbet, strmější úhlení hrudních končetin, mechanika 

obojích běhů správná, hrudník užší, málo předhrudí, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, výška 65 cm. 
 

 



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 
 

812 CASEY Z MIKETOVA DVORA – Nenastoupila 
 14.3.2018, ČLP/VMO/2087  

 o: Britt od Spálené skály   m: Quinet Svatoborský revír 

 ch: Gabriela Miketová   maj: Gabriela Miketová 
 

 

813 CINDA Z NEKÁZANCE – V1, CAJC, BOJ 
 8.5.2018, ČLP/VMO/2095  

 o: Bruno ze Sivického lesa  m: Uriana Junior od Nezdického potoka 

 ch: Jan Pikula   maj: Lukáš Vlasák 
 

Posudek: Fena VMO, středně silné kostry, téměř kvadratického rámce, úměrné hlavy, bez vad v kostře, 

výborná prezentace, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé, výška 60 cm. 
 

 
 

 

814 ERA Z VLKANEČSKÉHO REVÍRU – VD2 
 21.6.2018, ČLP/VMO/2101  

 o: Aron vom Noorndörp  m: Ellis od Spálené skály 

 ch: Jiří Volenec   maj: Alena Vatrtová 
 

Posudek: Fena VMO, středně silné kostry, obdélníkového rámce, pevná hřbetní linie, prostorný dobře 

utvořený hrudník, zaúhlení a mechanika hrudních končetin správná, užší postoj v hleznech. Výška 62 cm. 
 

 



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

815 AIDA Z LESA HABRŮVKY – V1, CAC, BOS 
 8.2.2014, ČLP/VMO/1852  

 o: Ozar od Nezdického potoka  m: Areta z Bobrovského údolí 

 ch: Jaroslav Mokrý    maj: Jakub Škrobánek 
 

Posudek: fena VMO, jemnější kostry, úměrné hlavy, téměř kvadratického rámce, pevná hřbetní linie, 

zaúhlení i mechanika obou běhů správná, dobře utvářený hrudník i předhrudí, osrstění standardní, povaha 

temperamentní, oko hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, výška 60 cm. 
 

 


