
 
 
 
 
 
 
 

24. Samostatná klubová výstava KDO  
Konopiště 

 
 
 
 

sobota 7. května 2022 

Konopiště 

 

 

 

Rozhodčí: 

MMO – Jana Šmídová 

VMO, DO – Ing. Lenka Fialová 

  



MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA ŠTĚŇAT 
 

1 ARGO Z KLABAVSKÉHO REVÍRU – VN1 
 10.12.2021, ČLP/MMO/12801 
 o: Fred z Rasetova dvora, m: Brita od Meluzíny 
 ch: JUDr. Petra Weiglová, maj: Bc. Stanislava Koščová 
 

Posudek: pětiměsíční pejsek, jemnější kostry, typické samčí hlavy, ucho dobře osrstěné, nasazené, krásné 

tmavé oko, srst a tělesný rámec ve vývinu. 
 

 

 

 

PSI - TŘÍDA MLADÝCH 
 

2 AFRON SVATOBORSKÝ REVÍR – V4 
 8.2.2021, ČLP/MMO/12567 
 o: Giňo z Kulatého kopce, m: Deep In My Heart Royal Rives 
 ch: Ing. Lenka Fialová, maj: Jan Březina 
 

Posudek: Výška 56 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes samčího výrazu, 14 měsíců starý, 

ušlechtilé hlavy, ucho správně nasazené, nesené a osrstěné, v pohybu i postoji horní linie korektní, méně 

výrazné předhrudí, přední i zadní končetiny správně úhlené, osrstění standardní. 
 

 

3 AMON OD ŽALOVSKÝCH VLAŠTOVIČEK – VD 
 7.2.2021, ČLP/MMO/12508 
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Afra od Smilovského rybníka 
 ch: Petra Laštovková, maj: Jan Březina 
 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. 14ti měsíční typický pes, samčí hlava, 

slecho správně nasazené, méně osrstěné, správné horní i dolní linie, méně předhrudí, přední i zadní 

končetiny správně úhlené, méně bohaté osrstění předních nohou, krásná vlajka. 
 

 

4 ARMSTRONG SASOVSKÉ ÚDOLÍ – V 
 20.7.2021, ČLP/MMO/12748 
 o: Art Zimní vrch, m: Alicia Luna Volans 
 ch: Tomáš Mátl, maj: Štěpánka Dongresová 
 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý plášťový pes, ušlechtilé 

samčí hlavy, ucho správně nasazené a nesené, správné horní i dolní linie, přední a zadní končetiny správně 

úhlené, osrstění by mohlo být o něco bohatší. 
 

 

5 BARNEY OD JELENÍHO LESA – VD 
 25.6.2021, ČLP/MMO/12711 
 o: Chin ze Záhumenice, m: Artemis z Dlouhé jámy 
 ch: Jana Gajdošíková, maj: Pavel Vrchota 
 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Robustnější pes, samčí hlava, širší 

lebka, ucho správně nasazené a dobře osrstěné, horní a dolní linie korektní, přední končetiny v pohybu 

mírně sbíhavé, zadní končetiny korektní, dobré osrstění. 
 

 

6 DAK Z VARŮ KARLOVÝCH – diskvalifikace 
 27.5.2021, ČLP/MMO/12666 
 o: Chin ze Záhumenice, m: Ammy z Varů Karlových 
 ch: Jiří Singer, maj: Štěpánka Čonková 
 

Posudek: Výška 59 cm. Diskvalifikace pro nestandardní výšku. 



 7 DASTY Z VARŮ KARLOVÝCH – V3 
 27.5.2021, ČLP/MMO/12665 
 o: Chin ze Záhumenice, m: Ammy z Varů Karlových 
 ch: Jiří Singer, maj: Milan Vávra 
 

Posudek: Výška 56 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. 11ti měsíční pes, samčí hlava, ucho 

dobře nasazené, mohlo by být lépe osrstěné, horní a dolní linie korektní, pes delšího rámce, v pohybu užší 

pohyb předníchh i zadních končetin, postoj korektní, dobře osrstěn. 
 

 

8 FAUN Z FLORIANOVA DVORA – V1, CAJC, BOJ, BOS 
 3.7.2021, ČLP/MMO/12737 
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Sira z Florianova dvora 
 ch: MVDr. Luboš Šlapanský, maj: Bohuslav Mužák 
 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. 10ti měsíční ušlechtilý pes, horní i 

spodní linie korektní, užší pohyb předních i zadních končetin, nádherné osrstění celého těla, ucha a vlajky. 
 

 

9 FRED Z BIJADEL – V2 
 14.1.2021, ČLP/MMO/12476 
 o: Sedrik z Florianova dvora, m: Haidy z Rasetova dvora 
 ch: Adam Prach, maj: Pavel Cieslar 
 

Posudek: Výška 56 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes ušlechtilé samčí hlavy, ucho 

dobře nasazené, výborně osrstěné, horní i dolní linie korektní, končetiny v pohybu i postoji korektní, 

nádherně osrstěný, tvrdý pigment. 
 

 

10 IRY Z KULATÉHO KOPCE – neposouzen 
 13.3.2021, ČLP/MMO/12580 
 o: Chin ze Záhumenice, m: Chaisy z Kulatého kopce 
 ch: Václav Šesták, maj: Petra Klusová 
 

Posudek: Výška 58 cm, barva oka světle hnědá. Nemůže být posouzen, nelze prohlédnout chrup. 
 

 

11 KASS Z BÍLÉ TELČE – VD 
 13.2.2021, ČLP/MMO/12524 
 o: Greg z Rasetova dvora, m: Jessi z Bílé Telče 
 ch: Mgr. Petr Procházka, maj: Michal Zázvorka 
 

Posudek: Výška 57 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes typické samčí hlavy, ucho 

správně nasazené, nesené, mírný klabonos, mírně spáditá horní linie, předhrudí a spodní linie korektní, 

sbíhavé přední končetiny v pohybu, zadní končetiny v pohybu strmější. 
 

 

 

 

  



PSI - MEZITŘÍDA  
 

12 AMIGO Z DRAHOVSKÝCH LUK – VD3 
 30.5.2020, ČLP/MMO/12371 
 o: Barney z Romanova chovu, m: Arabela z Dlouhé jámy 
 ch: Mgr. Jana Tůmová, maj: Tomáš Rychtar 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes v blahobytné kondici, 

typická hlava, bílohnědé zbarvení, ucho dobře nasazené, mohutný široký hrudník, horní a dolní linie 

korektní, nádherné osrstnění, v pohybu vybočuje levý loket, korektní zadní končetiny. 
 

 

13 CALLIMERO Z LOUŠTÍNSKÉHO VRCHU – VD2 
 26.1.2021, ČLP/MMO/12479 
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Aira z Louštínského vrchu 
 ch: Lukáš Krov, maj: Eva Nečadová 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes samčí hlavy, ucho 

správně nasazené, méně osrstěné, horní i dolní linie korektní, užší pohyb předních i zadních končetin, 

standardní osrstění, krásný pigment, poslední obratel ocasu zálomek. 
 

 

14 PAPAGENO OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY – V1, CAC, KV 
 28.7.2020, ČLP/MMO/12442  
 o: Dar z Prosecké stráně, m: Bagi od Pstruží říčky 
 ch: Jana Šmídová, maj: Veronika Fojtů 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes s pláštěm, krásné 

samčí hlavy, krásně osrstěné uši, korektní spodní i horní linie, pes je dobře nasvalen, přední i zadní 

končetiny korektní, tmavý pigment. 
 

 

  



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 

15 BADY ZÚGOV DVOR – V1, CAC 
 15.7.2020, ČLP/MMO/12700, SPKP 434 
 o: Gólyadombi Csibész Alex, m: Besi Isabellentall 
 ch: Ján Mészáros, maj: Petra Marková 
 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes samčího výrazu, ucho 

dobře nasazené a osrstěné, horní i dolní linie korektní, přední a zadní končetiny korektní, zadní končetiny 

v pohybu užší, absence praporců a kalhotek. 
 

 
 

 

16 CESAR Z VARŮ KARLOVÝCH – V2, Res. CAC 
 11.7.2018, ČLP/MMO/11922 
 o: Dor Černá hůrka, m: Ammy z Varů Karlových 
 ch: Jiří Singer, maj: Joanna Izabela Matowicka  
 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Světlý bělouš, samčí hlava, dobrého 

rámce, horní i dolní linie korektní, přední a zadní končetiny v postoji i v pohybu korektní, pevný osvalený 

pes, výborného osrstění v línání. 
 

 

17 CLARK Z VARŮ KARLOVÝCH – VD 
 11.7.2018, ČLP/MMO/11923 
 o: Dor Černá hůrka, m: Ammy z Varů Karlových 
 ch: Jiří Singer, maj: Libor Chrastil 
 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka tmavá, chrup úplný, skus nůžkový. Tmavý bělouš, samčí hlava, horní i 

dolní linie korektní, postoj předních končetin – vybočení obou tlapek v záprstí, prošlapy, zadní končetiny 

korektní, osrstění standardní, dobrý pigment, dobře nasvalen. 
 

 

18 DRAGO OD LORETSKÉ SKÁLY – VD 
 10.4.2020, ČLP/MMO/12277 
 o: Fred z Rasetova dvora, m: Gaja z Kulatého kopce 
 ch: Richard Kovářík, maj: Libor Kvídera 
 

Posudek: Výška 56 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Mohutný pes, typické samčí 

hlavy, ucho správně nasazené a osrstěné, strmější zadní končetiny, přední končetiny korektní, horní i dolní 

linie korektní, standardní osrstění, dobrý pigment. 

 



19 HORAN Z ROMANOVA CHOVU – V3 
 23.1.2020, ČLP/MMO/12216 
 o: Renoir du Clos des Renards, m: Dixi z Angeliky 
 ch: Roman Trojka, maj: Jan Hýbner 
 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes, samčí hlava, 

krásně nasvalen, pevná horní linie, korektní spodní linie, korektní v postoji i v pohybu, pes dobře osrstěn, 

pěkný pigment, ucho správně nasazené a osrstěné. 
 

 

20 CHORCHE MALÁ ADÉLKA – VD 
 19.4.2020, ČLP/MMO/12335 
 o: Sedrik z Florianova dvora, m: Gita Malá Adélka 
 ch: Josef Vopálka, maj: Jiří Mičkal 
 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílý pes, samčí hlava, krásné 

ucho dobře osrstěné, mírně nahrbený v bedrech jak v postoji, tak i v pohybu, rozbíhavý postoj předních 

končetin, nádherné osrstění a krásný pigment. 
 

 

21 ORKÁN OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY – VD4 
 8.4.2020, ČLP/MMO/12352 
 o: Brix z Horova dvora, m: Elva od Pstruží říčky 
 ch: Jana Šmídová, maj: Pavel Filka 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Drobnější hnědobílý pes krásné 

hlavy, ucho dobře nasazené a osrstěné, korektní horní i dolní linie, korektní v postoji i v pohybu, výborně 

osrstěn. 
 

 

  



PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 
 

22 ALEX Z HANUŠOVA LOMU – V2, Res. CAC 
 29.4.2018, ČLP/MMO/11830 
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Ejzy Černá hůrka 
 ch: Dušan Hanuš, maj: Jan Žitný 
 

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

hlavy, ucho dobře nasazené a osrstěné, horní i dolní linie korektní, korektní v pohybu i v postoji, standardní 

osrstění. 
 

 

23 ARON OD JESENČANSKÉHO POTOKA – VD3 
 7.4.2020, ČLP/MMO/12309 
 o: Gery Ulja-Morava, m: Gaarč od Pstruží říčky 
 ch: Jiří Kvasník, maj: Kateřina Tillingerová 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Dvouletý pes, psí hlava, slecho 

dobře nasazené a osrstěné, mírně klenutý hřbet, dolní linie korektní, užší pohyb zadních končetin, nádherné 

osrstění, tmavý pigment. 
 

 

24 BARYK Z DLOUHÉ JÁMY – V1, CAC 
 19.8.2019, ČLP/MMO/12148 
 o: Ero vom Arberwald, m: Tamesis Ebe-Ezer 
 ch: MVDr. Martina Steidlová, maj: MVDr. Martina Zídek Steidlová 
 

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

krásné hlavy, ucho dobře nasazené i osrstěné, kompaktní dobře nasvalený krásný pes, pevné horní i dolní 

linie, korektní v postoji i v pohybu, standardní srst v línání, velmi dobře předveden. 
 

 
 

  



FENY - TŘÍDA ŠTĚŇAT 
 

25 EBBY DIXIE Z VARŮ KARLOVÝCH – VN1 
 7.11.2021, ČLP/MMO/12864 
 o: Aston Martin JanMarket's Garden, m: Bona Jammy z Varů Karlových 
 ch: Jiří Singer, maj: Lenka Sedláčková 
 

Posudek: Barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Půlroční štěně, fenka, typická hlava, srst ve 

vývinu, tělesná konstituce ve vývinu, krásný tmavý pigment, temperamentní, veselé zvíře. 
 

 

FENY - TŘÍDA MLADÝCH 
 

26 AGA Z HANAČOVA – V1, CAJC 
 21.11.2020, ČLP/MMO/12471 
 o: Barney z Romanova chovu, m: Zorka z Florianova dvora 
 ch: MUDr. Ruth Gratclová, maj: Ing. Vlastimil Houdek 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fena hnědobílé barvy, 

krásná hlava s dobrým a dobře osrstěným uchem, horní i dolní linie korektní, v pohybu a v postoji korektní, 

krásné osrstění. 
 

 

27 BEATRIC OD JELENÍHO LESA – VD 
 25.6.2021, ČLP/MMO/12714 
 o: Chin ze Záhumenice, m: Artemis z Dlouhé jámy 
 ch: Jana Gajdošíková, maj: Kristýna Bubeníčková 
 

Posudek: Výška 55 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fena, fenčí hlava, horní 

linie klenutá, spodní linie korektní, užší hrudník, chybějící předhrudí, standardní osrstění, tmavý pigment, 

ucho dobře osrstěné a nasazené, užší pohyb zadních končetin. 
 

 

28 BERNIE KIM Z OTĚŠÍNA – diskvalifikace 
 17.4.2021, ČLP/MMO/12645 
 o: Falco ze Slavonic, m: Bella Venaricas 
 ch: Jaroslav Šíma, maj: Jaroslav Šíma 
 

Posudek: Výška 57,5 cm. Diskvalifikována pro nestandardní výšku. 
 

 

29 BRIA Z KRÁSNÉHO HRUŠOVA – V2 
 17.4.2021, ČLP/MMO/12635 
 o: Dor Černá hůrka, m: Dina z Kbelských luk 
 ch: Jaromír Staněk, maj: Zdeněk Vaněk 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Typická fena ušlechtilé hlavy, 

ucho správně nasazené a osrstěné, korektní horní i dolní linie, korektní v postoji i v pohybu, dobře 

nasvalená, standardní osrstění v línání. 
 

 

30 BUFFY KIM Z OTĚŠÍNA – VD 
 17.4.2021, ČLP/MMO/12640 
 o: Falco ze Slavonic, m: Bella Venaricas 
 ch: Jaroslav Šíma, maj: Tomáš Taubr 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fena samičí hlavy, 

ucho dobře nasazené, méně osrstěné, fena delšího rámce, méně hluboký hrudník, absence předhrudí, 

korektní v pohybu i v postoji, méně osrstěna, má krásnou vlajku. 
 

 

 

 



31 CASEY Z LOUŠTÍNSKÉHO VRCHU – VD3 
 26.1.2021, ČLP/MMO/12484 
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Aira z Louštínského vrchu 
 ch: Lukáš Krov, maj: Tomáš Zíka 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fena, ušlechtilé 

hlavy, ucho dobře nasazené a nesené, méně osrstěné, užší v pohybu, horní i dolní linie korektní, osrstění 

standardní. 
 

 

32 CAYLIE VOM RANKWALD – VD 
 14.2.2021, ČLP/MMO/12562 
 o: Dyk z Lovčické hájovny, m: Alka z Babětínské stráně 
 ch: Ivana Kolerusová, maj: Ing. Michal Dvořák 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena ušlechtilé hlavy, dobře osvalená 

fena, mírně spáditá záď, níž nasazený ocas vysoko nesený, spodní linie korektní, v běhu a postoji korektní, 

výborně osrstěná, krásný pigment, ucho dobře nasazené a osrstěné. 
 

 

33 DIANA Z VARŮ KARLOVÝCH – VD 
 27.5.2021, ČLP/MMO/12667 
 o: Chin ze Záhumenice, m: Ammy z Varů Karlových 
 ch: Jiří Singer, maj: Jiří Singer 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Mladá fena, ušlechitlé hlavy, 

dobrého ucha, správná horní i dolní linie, korektní v pohybu i v postoji, méně srsti na předních bězích, 

krásný tmavý pigment, příliš dlouhá oháňka. 
 

 

34 FERA Z BIJADEL – nenastoupila 
 14.1.2021, ČLP/MMO/12478 

 o: Sedrik z Florianova dvora, m: Haidy z Rasetova dvora 
 ch: Adam Prach, maj: Adam Prach 
 

 

35 ZIXI EBEN-EZER – diskvalifikace 
 10.3.2021, ČLP/MMO/12590 
 o: Dyk z Lovčické hájovny, m: Flora z Angeliky 
 ch: Petr Buba, maj: Dominika Kroupová 
 

Posudek: Výška 46 cm. Diskvalifikována pro nestandradní výšku. 
 

 

  



FENY - MEZITŘÍDA  
 

36 AGGY Z DRAHOVSKÝCH LUK – VD4 
 30.5.2020, ČLP/MMO/12376 
 o: Barney z Romanova chovu, m: Arabela z Dlouhé jámy 
 ch: Mgr. Jana Tůmová, maj: Vojtěch Burda 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Typická fena krásné hlavy, 

v blahobytné kondici, mírně pronešená ve hřbetě, korektní v pohybu i v postoji, standardní v srsti, ucho 

správně nasazené a osrstěné, dobré předvedení. 
 

 

37 EMMA Z LOVČICKÉ HÁJOVNY – nenastoupila 
 11.7.2020, ČLP/MMO/12408 
 o: Gery Ulja-Morava, m: Cassi z Lovčické hájovny 
 ch: Jan Němec, maj: Ing. Nikola Osičková 

 

 

38 GINNY Z ANGELIKY – V3 
 23.7.2020, ČLP/MMO/12425 
 o: Renoir du Clos des Renards, m: Cira z Angeliky 
 ch: Martin Hanke, maj: Kristýna Tkadlecová 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Temperamentní hnědobílá 

fena, fenčí hlava, ucho dobře nasazené a osrstěné, korektní ve hřbetě, korektní horní i dolní linie, korektní 

v pohybu, srst standardní, tmavého pigmentu. 
 

 

39 GWEN Z ANGELIKY – V2, Res. CAC 
 23.7.2020, ČLP/MMO/12426 
 o: Renoir du Clos des Renards, m: Cira z Angeliky 
 ch: Martin Hanke, maj: Gabriela Pavlátová 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fena, typická fenčí hlava, 

pevný hřbet, korektní spodní i horní linie, korektní v pohybu i v postoji, dobré osrstění. 
 

 

40 PHOEBE OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY – V1, CAC 
 28.7.2020, ČLP/MMO/12450 
 o: Dar z Prosecké stráně, m: Bagi od Pstruží říčky 
 ch: Jana Šmídová, maj: Vojtěch Klaška 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena tmavý bělouš, ušlechtilé hlavy, 

korektní horní i dolní linie, korektní v postoji i v pohybu, dobře nasvalena, dobrý hluboký hrudník, 

standardní osrstění, dobrý pigment, ucho dobře nasazené i osrstěné. 
 

 

  



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

41 BROWNIE JANMARKET'S GARDEN – VD3 
 8.3.2020, ČLP/MMO/12254 
 o: Renoir du Clos des Renards, m: Angelika z Romanova chovu 
 ch: Jan Peroutka, maj: Dominik Pokorný 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka tmavě hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hrubší fena, méně ušlechtilá 

hlava, ucho dobře nasazené a osrstěné, korektní horní i dolní linie, sbíhavé přední končetiny v pohybu, 

korektní postoj zadních končetin, standardní osrstění, výborný osvalený hrudník. 
 

 

42 CLAIRE Z LIPOVSKÉHO HÁJE – VD4 
 18.5.2020, ČLP/MMO/12381 
 o: Gery Ulja-Morava, m: Enny Andělský hrad 
 ch: Jan Sečkař, maj: Hana Dufková 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Plášťová fena ušlechtilé hlavy, mírně 

pronešená ve hřbetě, korektní v pohybu i v postoji, spodní linie korektní, výborný hluboký osvalený 

hrudník, standardní osrstění tmavého pigmentu. 
 

 

43 HIRA Z ROMANOVA CHOVU – VD2 
 23.1.2020, ČLP/MMO/12222 
 o: Renoir du Clos des Renards, m: Dixi z Angeliky 
 ch: Roman Trojka, maj: Jiří Mička 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fena hrubší hlavy, strmější 

v zádi, korektní v pohybu i v postoji, standardní osrstění, ucho dobře nasazené, tmavý pigment. 
 

 

44 CHAGI MALÁ ADÉLKA – V1, CAC 
 19.4.2020, ČLP/MMO/12338 
 o: Sedrik z Florianova dvora, m: Gita Malá Adélka 
 ch: Josef Vopálka, maj: Jiří Vršecký 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fena ušlechtilé hlavy, 

dobrého závěsu, korektní horní i dolní linie v postoji i v pohybu, krásné osrstění, ucho správně nasazené a 

osrstěné. 
 

 

45 INNA Z RASETOVA DVORA – VD 
 4.6.2020, ČLP/MMO/12390 
 o: Adar od Nezdřevského rybníka, m: Faty z Rasetova dvora 
 ch: Dr. Jiří Tesař, maj: Jan Kašpar 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Typická fena ušlechtilé hlavy, ucho 

správně nasazené a osrstěné, mírně klenutá ve hřbetu, spodní linie korektní, v postoji a v pohybu korektní, 

srst standardní neupravená. 
 

 

46 XENA EBEN-EZER – D 
 3.5.2019, ČLP/MMO/12057 
 o: Falk z Rasetova dvora, m: Ulla-Asta v. Dijamanti 
 ch: Petr Buba, maj: Lenka Hísková 
 

Posudek: Výška 50 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědobílá fena s lysinou, pysky 

nejednobarevné (růžové skvrny), klenutá horní linie, korektní spodní linie, sbíhavý postoj předních končetin 

v pohybu, korektní postoj zadních končetin, ucho dobře nasazené a příliš bohatě osrstěné, absence srsti na 

předních končetinách. 
 

 



FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ 
 

47 ANGIE OD PRASTARÉ LÍPY – VD 
 29.6.2018, ČLP/MMO/11911 
 o: Marko Eben-Ezer, m: Ajka od Škvoreckého potoka 
 ch: Jiří Hála, maj: Monika Kohutová 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Typická fena ušlechtilé hlavy, ucho 

dobře nasazené a osrstěné, mírně přestavěná, strmý postoj zadních končetin, dobrý hrudník a předhrudí, 

standardní osrstění. 
 

 

48 ARIN Z KRÁSNÉHO HRUŠOVA – V1, CAC, KV, BOB 
 15.2.2020, ČLP/MMO/12238 
 o: Cavir od Pstruží říčky, m: Dina z Kbelských luk 
 ch: Jaromír Staněk, maj: Ing. Vlastimil Kothánek 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fena s nádhernou hlavou, 

korektní horní i spodní linie, korektní v pohybu i v postoji, dobře osvalený hrudník i předhrudí, výborná srst, 

tmavý pigment. 
 

 

49 BELLATRIX Z MALECHOVSKÝCH POLÍ – V2, Res. CAC 
 11.6.2020, ČLP/MMO/12418 
 o: Barney z Romanova chovu, m: Aida z Romanova chovu 
 ch: MVDr. Václav Dovol, maj: Václav Dovol 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fena světlý bělouš, krásná 

hlava, korektní horní i spodní linie, korektní v pohybu i postoji, standardní osrstění, dobrý pigment. 
 

 

50 CITA Z VARŮ KARLOVÝCH – V3 
 11.7.2018, ČLP/MMO/11930 
 o: Dor Černá hůrka, m: Ammy z Varů Karlových 
 ch: Jiří Singer, maj: Andrea Fencková 
 

Posudek: Výška 54 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Mohutnější fena, fenčí hlava, dobrý 

závěs, korektní horní i spodní linie, výborný hrudník i předhrudí, standardní osrstění, dobrý pigment. 
 

 

51 CONNIE Z LESA KRÁLOVCE – VD 
 19.3.2017, ČLP/MMO/11518 
 o: Falk z Rasetova dvora, m: Agora Badaine 
 ch: Mgr. Stanislava Midrlová, maj: Ladislav Svoboda 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Typická fena samičí hlavy, ucho 

dobře nasazené, méně osrstěné, mírně přestavěná v zádi, zadní končetiny sbíhavé v patách, standardní 

osrstění, dobrý pigment, výborný hrudník a přehdrudí. 
 

 

52 FREJA Z ANGELIKY – V4 
 20.5.2019, ČLP/MMO/12077 
 o: Ayk vom Sperlingshof, m: Cira z Angeliky 
 ch: Martin Hanke, maj: Petra a Martin Hankovi 
 

Posudek: Výška 53 cm, barva oka světlá, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá fena, typická fenčí hlava, 

ucho dobře nasazené a osrstěné, korektní horní i dolní linie, v pohybu i v postoji korektní, srst standardní. 

 

 

 

 

 



53 GILLI VOM SCHWARZEN SEE – VD 
 1.9.2020, ČLP/MMO/12507, VDH-KIM 20-0950 
 o: Chacco von der Alten Schule, m: Amrei vom Schwarzen See 
 ch: Astrid Gutt, maj: Ján Polák 
 

Posudek: Výška 51 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Delší nosní partie, klabonos, 

ucho dobře nasazené a osrstěné, horní i dolní linie korektní, přední končetiny v pohybu sbíhají, zadní 

končetiny korektní, dobrý hluboký hrudník i předhrudí, standardní osrstění, dobrý pigment. 
 

 

54 CHIKI MALÁ ADÉLKA – V 
 19.4.2020, ČLP/MMO/12340 
 o: Sedrik z Florianova dvora, m: Gita Malá Adélka 
 ch: Josef Vopálka, maj: Matěj Šperňák 
 

Posudek: Výška 52 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Typická fena ušlechtilé hlavy, ucho 

dobře nasazené a osrstěné, horní i dolní linie korektní, v postoji i v pohybu korektní, méně hluboký hrudník, 

standardní osrstění. 

  



VELKÝ MÜNSTERLANDSKÝ OHAŘ 
 

PSI - TŘÍDA MLADÝCH 
 

55 ADAM OD HRACHOLUSKÉ PŘEHRADY – VD2 
 1.7.2021, ČLP/VMO/2889 
 o: Grey Sky v. 'T Woudse Veldt, m: Wiktorie Svatoborský revír 
 ch: Radek Tomášek, maj: Radek Tomášek 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes černý bělouš, mírně 

obdélníkového rámce, typická ušlechtilá hlava, dlouhý závěs, správné hřbetní linie se spáditější zádí, 

předhrudí a hrudník není dostatečně vyvinuté. Postoj i zaúhlení hrudních končetin koretkní, pánevní 

končetiny strmější. Osrstění standardní. 
 

 
 

 

56 ARCHIE OD HRACHOLUSKÉ PŘEHRADY – D 
 1.7.2021, ČLP/VMO/2888 
 o: Grey Sky v. 'T Woudse Veldt, m: Wiktorie Svatoborský revír 
 ch: Radek Tomášek, maj: Lenka Zitterbartová 
 

Posudek: Výška 63 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes černý bělouš, silné kostry, 

obdélníkového rámce, hřbetní linie mírně prohnutá, oháňka níže nasazená. Předhrudí méně vyvinuté. Hrudní 

končetiny korektní, pánevní končetiny za chodu rozbíhavé. Mechanika pánevních končetin mírně narušená. 

Osrstění není ve výstavní kondici. 
 

 



57 ASTOR JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA – V1, CAJC, BOJ 
 11.4.2021, ČLP/VMO/2266 
 o: Urban von St. Vit, m: Rebecca Svatoborský revír 
 ch: Ing. Milan Polák, maj: Petr Pořádek st. 
 

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

rámce, hřbet pevný a rovný. Předhrudí i hrudník dostatečně vyvinutý. Správá mechanika i zaúhlení obou 

párů končetin. Stnadardní osrstění, povaha klidná. 
 

 
 

 

58 BASTIEN Z BRUMOVSKÉHO ÚDOLÍ – VD4 
 21.7.2021, ČLP/VMO/2902 
 o: Duron v. h. Zonnebeekbos, m: Ary z Hlubočanského hájku 
 ch: Hana Holčáková, maj: Otto Nagy 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes tmavý bělouš, typická 

hlava, kratší krk, měkčí hřbetní linie, v zádi mírně převýšená, hrudník dostatečně hluboký, mírně narušená 

mechanika pánevních končetin, osrstění standardní, pes se hůře prezentuje. 
 

 
 



59 BUCKY Z BRUMOVSKÉHO ÚDOLÍ – VD3 
 21.7.2021, ČLP/VMO/2906 
 o: Duron v. h. Zonnebeekbos, m: Ary z Hlubočanského hájku 
 ch: Hana Holčáková, maj: Martina Šťovíčková 
 

Posudek: Výška 65 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Ušlechtilá hlava s dlouhým závěsem. 

Hřbetní linie v zádi převýšená, předhrudí i hrudník málo vyvinuté, mechanika hrudních i pánevních končetin 

korektní. Standardní osrstění. Povaha klidná. 
 

 
 

 

PSI - MEZITŘÍDA 
 

60 ARGOS II SVATOBORSKÝ REVÍR – V1, CAC, KV, BOB 
 30.1.2021, ČLP/VMO/2233 
 o: Tiro vom Ahler Esch, m: Penelope Svatoborský revír 
 ch: Ing. Lenka Fialová, maj: Martin Malý 
 

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

kvadratického rámce, perfektní rovné hřbetní linie, hrudník i předhrudí dostatečně vyvinuté. Vynikající 

mechanika pohybu. Standardní osrstění. Povaha klidná. 
 

 



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

61 ZARRO SVATOBORSKÝ REVÍR – VD1 
 3.3.2020, ČLP/VMO/2201 
 o: Eick von Lilienthal, m: Urbi Junior od Nezdického potoka 
 ch: Ing. Lenka Fialová, maj: Miloslav Pazderka 
 

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

hřbetní linie mírně klenutá, vyvinutý hluboký hrudník, postoj i mechanika hrudních končetin korektní, 

pánevní končetiny mírně strmější. Pes se hůře prezentuje. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 

62 AGU AFRAM BERNITAS – VD1 
 1.7.2020, ČLP/VMO/2223 
 o: Xtreme Junior od Nezdického potoka, m: Bernie z Lesa Habrůvky 
 ch: Jarmila Buličková, maj: Magdalena Chmelová 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes černý bělouš, hlava s výrazným 

stopem, morda má méně pysku, kratší závěs méně osrstění. Správné hřbetní linie, dostatečně hluboký 

hrudník, standardní osrstění, kostra celkově lehčí konstituce. 
 

 
 



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 
 

63 ADINA II SVATOBORSKÝ REVÍR – VD3 
 30.1.2021, ČLP/VMO/2240 
 o: Tiro vom Ahler Esch, m: Penelope Svatoborský revír 
 ch: Ing. Lenka Fialová, maj: Caroline Alberta Schiestl  
 

Posudek: Výška 60 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena černobílá, lehčí kostry, 

ušlechtilé hlavy, hřbetní linie mírně klenutější v bedrech, hrudník dostatečně hluboký, korektní mechanika 

obou párů končetin, osrstění není dostatečně vyvinuté. Fena se hůře prezentuje. 
 

 
 

 

64 ANNIE OD HRACHOLUSKÉ PŘEHRADY – V1, CAJC 
 1.7.2021, ČLP/VMO/2891 
 o: Grey Sky v. 'T Woudse Veldt, m: Wiktorie Svatoborský revír 
 ch: Radek Tomášek, maj: Radek Tomášek 
 

Posudek: Výška 60 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fenka tmavá bělouška, 

obdélníkového rámce, mírně klenutější hřbetní linie, hrudník i předhrudí úměrně vyvinuté, vynikající 

osrstění, výborná prezentace. 
 

 



65 APOKALYPSA JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA – V2 
 11.4.2021, ČLP/VMO/2274 
 o: Urban von St. Vit, m: Rebecca Svatoborský revír 
 ch: Ing. Milan Polák, maj: Kateřina Jedličková 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fenka svělá bělouška, silné kostry, 

ušlechtilé hlavy, obdélníkového rámce. Správná hřbetní linie, dostatečně široký i hluboký hrudník. Osrstění 

standardní, povaha klidná. 
 

 
 

 

FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

66 AKIRA Z VOŠVERKU – V1, CAC 
 23.5.2019, ČLP/VMO/2183 
 o: Orson Svatoborský revír, m: Vendeta Junior od Nezdického potoka 
 ch: Ing. Denisa Vernerová, maj: Zuzana Malíková 
 

Posudek: Výška 58 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena černá bělouška, morda by mohla 

mít více pysku, správné horní i spodní linie, mechanika i zaúhlení obou párů končetin korektní. Standardní 

osrstění, povaha klidná. 
 

 



FENY - TŘÍDA VÍTĚZŮ 
 

67 ZAFIRA SVATOBORSKÝ REVÍR – V1, CAC, KV, BOS 
 3.3.2020, ČLP/VMO/2207 
 o: Eick von Lilienthal, m: Urbi Junior od Nezdického potoka 
 ch: Ing. Lenka Fialová, maj: Bc. Josef Peroutka 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena tmavá bělouška, obdélníkového 

rámce, silné kostry, ušlechtilá hlava, pevné hřbetní linie, korektní mechanika pohybu, osrstění standardní, 

povaha klidná. 
 

 
  



NĚMECKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ 
 

PSI – TŘÍDA MLADÝCH  
 

68 BAK Z LESA OULIŠTĚ – V3 
 30.3.2021, ČLP/DO/9051 
 o: Neron z Ka-Mir Bohemia, m: Aida z Písek 
 ch: Mgr. Jan Věcek, maj: Václav Hejna 
 

Posudek: Výška 64 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědák, hlava samčího výrazu, 

správná horní i dolní linie, mechanika i zaúhlení obou párů končetin korektní, bohatší osrstění ve hřbetní 

linii, povaha klidná. Pes se výborně prezentuje. 
 

 
 

 

69 BARRY Z LESA OULIŠTĚ – D 
 30.3.2021, ČLP/DO/9053 
 o: Neron z Ka-Mir Bohemia, m: Aida z Písek 
 ch: Mgr. Jan Věcek, maj: Radek Mach 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes na spodní hranici výšky, 

konstituce slabší substance, pes není v typu samce. Kvadratický rámec, užší přední fronta, sbíhavý postoj 

pánevních končetin. Osrstění v línání. 
 

 



70 CAR Z ALMINA DVORA – VD4 
 20.5.2021, ČLP/DO/9093 
 o: Norik z Ka-Mir Bohemia, m: Lara z Ka-Mir Bohemia 
 ch: Irma Vachníková, maj: Iveta Houdková 
 

Posudek: Výška 69 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědák, na horní hranici 

míry, ušlechtilá hlava, hřbetní linie s níže nasazenou oháňkou, mechanika i zaúhlení hrudních končetin bez 

vady, pánevní končetiny strmější. Za pohybu je mírně podsazuje. Standardní osrstění, povaha klidná. 
 

 
 

 

71 CENT OD ČAPAČKY – V2 
 25.5.2021, ČLP/DO/9064 
 o: Ares z Lesa Ouliště, m: Ambra od Čapačky 
 ch: Aneta Limburská, maj: Petr Černý 
 

Posudek: Výška 67 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědý bělouš, výrazné 

samčí hlavy, správné horní i dolní linie, správné zaúhlení i mechanika obou párů končetin, standardní 

osrstění, povaha klidná. Pes se výborně prezentuje. 
 

 
 



72 EGON Z JELEŇOVÉ – V1, CAJC 
 16.5.2021, ČLP/DO/9058 
 o: Ares z Lesa Ouliště, m: Becky z Almina dvora 
 ch: Miroslav Hlinský, maj: Martina Bárová 
 

Posudek: Výška 68 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědák, výrazná samčí hlava, 

správné horní i dolní linie včetně nasazení oháňky, hrudník dostatečně hluboký. Standardní osrstění, pes se 

výborně prezentuje. 
 

 
 

 

73 JIM Z DORYTKY – VD 
 1.2.2021, ČLP/DO/9018 
 o: Skipp vom Schatzrain, m: Lindemann's Finja 
 ch: Jiří Hála, maj: Martin Skamene 
 

Posudek: Výška 68 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědák, plně v typu samce, 

hřbetní linie klenutá v bedrech, hrudník by mohl být více vyvinutý. Stažená břišní linie. U hrudních končetin 

mírně vybočuje lokty. Pes se hůře prezentuje. Osrstění ani výživová kondice není ve výstavní kondici. 
 

 
 



74 KYEN Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – D 
 26.5.2021, ČLP/DO/9072 
 o: Lindemann's Ernie, m: Chris z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: Armin Stark 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědák, hřbetní linie klenutá 

v bedrech, níže nasazená oháňka, hrudník dostatečně vyvinutý, mechanika i zaúhlení hrudních končetin bez 

vady, mechanika pánevních končetin – za pohybu běhy podsazuje. Standardní osrstění, povaha klidná. 
 

 
  



PSI - MEZITŘÍDA  
 

75 JACK Z DORYTKY – V2, Res. CAC 
 1.2.2021, ČLP/DO/9016 
 o: Skipp vom Schatzrain, m: Lindemann's Finja 
 ch: Jiří Hála, maj: Ing. Ladislav Mlýnek 
 

Posudek: Výška 63 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědobílý, typické hlavy, 

vynikající hřbetní linie, správně nasazená i nesená oháňka, dostatečně hluboký hrudník, korektní mechanika 

pohybu. Vynikající osrstění, povaha klidná. 
 

 
 

 

76 JUSSI Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V1, CAC 
 27.5.2020, ČLP/DO/8968 
 o: Gedy ze Zlatého kouta, m: Chyra z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: Armin Stark 
 

Posudek: Výška 68 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědobílý, samčí hlavy, plně 

v typu plemene, mírně obdélníkového rámce, vynikající obě linie, standardní osrstění, povaha klidná. 
 

 
 



PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

77 ARNI Z BZENECKÝCH VINIC – V1, CAC, KV, BOB, BIS 
 2.2.2020, ČLP/DO/8959 
 o: Chuligán z Budišovské doliny, m: Arina z Lesa Ouliště 
 ch: Ing. Ivan Černý, maj: Vladimír Pavelek 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědý bělouš, vynikající výrazné 

samčí hlavy, správné hřbetní linie, hrudník hluboký, dostatečně široký, správná mechanika a zaúhlení obou 

párů končetin. 
 

 
 

 

78 HASAN SKŘIVÁNČÍ ROKLE – V2, Res. CAC 
 23.7.2020, ČLP/DO/9003 
 o: Neron z Ka-Mir Bohemia, m: Fely Skřivánčí rokle 
 ch: Miroslav Tlustý, maj: Miroslav Tlustý 
 

Posudek: Výška 68 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědý bělouš, samčí výraz, 

správná horní i spodní linie, standardní osrstění, povaha klidná, typický představitel. Krásný pigment. 

Kvadratický rámec. 
 

 



79 JANKO Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V3 
 27.5.2020, ČLP/DO/8970 
 o: Gedy ze Zlatého kouta, m: Chyra z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: Jan Polášek 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes světlý hnědý bělouš, hlava 

samčího výrazu, pes plně v typu samce, vynikající horní linie, správná spodní linie. Mechanika i zaúhlení 

končetin bez vady. Povaha klidná, standardní osrstění. 
 

 
 

 

PSI - TŘÍDA PRACOVNÍ 
 

80 BOJAR OD ČAPAČKY – V1, CAC 
 18.8.2019, ČLP/DO/8932 
 o: Hako z Budišovské doliny, m: Ambra od Čapačky 
 ch: Aneta Limburská, maj: Michal Rys 
 

Posudek: Výška 68 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes výrazné samčí hlavy, vynikající 

hřbetní linie, hrudník široký, prostorný, správná mechanika pohybu. Standardní osrstění se sytým 

pigmentem. Povaha klidná. 
 

 



81 JEFF Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V2, Res. CAC 
 27.5.2020, ČLP/DO/8973 
 o: Gedy ze Zlatého kouta, m: Chyra z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: David Rychtar 
 

Posudek: Výška 62 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes plně v typu plemene, výborný 

pevný hřbet, hluboký hrudník, výborná mechanika pohybu, výborné zaúhlení obou párů končetin, standardní 

osrstění, perfektní prezentace. 
 

 
 

 

82 LIR Z GRYGOVSKÝCH SKAL – V3 
 9.5.2020, ČLP/DO/8967 
 o: Gedy ze Zlatého kouta, m: Nera z Ka-Mir Bohemia 
 ch: Alois Grmolenský, maj: Mgr. Markéta Rebrošová 
 

Posudek: Výška 68 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes světlý hnědý bělouš, výrazné 

samčí hlavy, s krásným, dlouhým, dobře osrstěným závěsem. Správná horní linie, vynikající hloubka 

hrudníku. Vynikající osrstění. 
 

 
 



PSI - TŘÍDA VÍTĚZŮ 
 

83 CHULIGÁN Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V1, CAC 
 17.5.2017, ČLP/DO/8820/19 
 o: Schorsch von der Schmiede, m: Gessi z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: Jaroslav Bořil 
 

Posudek: Výška 64 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědobílý s pláštěm, pes ve všech 

partiích odpovídá standardu. Standardní osrstění se sytým pigmentem. 
 

 
 

 

84 IRWIN Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V3 
 22.5.2019, ČLP/DO/8920 
 o: Goffy Skřivánčí rokle, m: Gessi z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: František Mleziva 
 

Posudek: Výška 64 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědý bělouš s plotnami, ve 

všech partiích odpovídá standardu plemene, standardní osrstění se sytým pigmentem, korektní mechanika 

pohybu, povaha klidná. 
 

 
 



85 JÖNAS Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V2, Res. CAC 
 27.5.2020, ČLP/DO/8974 
 o: Gedy ze Zlatého kouta, m: Chyra z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: Benonas Adamonis 
 

Posudek: Výška 64 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Pes hnědý bělouš, výrazné 

samčí hlavy, správné horní i dolní linie, silný pigment, výborná mechanika pohybu. 
 

 
  



FENY - TŘÍDA MLADÝCH 
 

86 BĚLA Z MECHOVA – V1, CAJC 
 9.4.2021, ČLP/DO/9040 
 o: Gedy ze Zlatého kouta, m: Aida z Lesa Ouliště 
 ch: Ing. Jiří Kec, maj: Ing. Jiří Kec 
 

Posudek: Výška 60 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena hnědá bělouška, správné horní i 

spodní linie. Výborná mechanika i zaúhlení obou párů končetin. Standardní osrstění, povaha klidná. 
 

 
 

 

87 BONNIE Z LESA OULIŠTĚ – VD3 
 30.3.2021, ČLP/DO/9054 
 o: Neron z Ka-Mir Bohemia, m: Aida z Písek 
 ch: Mgr. Jan Věcek, maj: Jan Věcek 
 

Posudek: Výška 60 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědka, jemnější kostra, 

správné horní linie, hrudník i předrudí by mohly být vyvinutější. Fenka v pohybu mírně vybočuje lokty. 

Užší postoj pánevních končetin. Standardní osrstění, povaha klidná. 
 

 
 



88 BUBU LOWE OLD – nenastoupila 
 4.3.2021, ČLP/DO/9038 
 o: Largo z Ka-Mir Bohemia, m: Asta z Písek 
 ch: Ing., Bc. Oldřich Loveček, maj: Ing. Oldřich Loveček 

 

 

89 CITA OD ČAPAČKY – VD4 
 25.5.2021, ČLP/DO/9068 
 o: Ares z Lesa Ouliště, m: Ambra od Čapačky 
 ch: Aneta Limburská, maj: Vladimír Sadílek 
 

Posudek: Výška 64 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fenka hnědka, ušlechtilá hlava, 

fena delšího rámce, mírně spáditá záď, hrudník dostatečně hluboký, osrstění v linání, není ve výstavní 

kondici. 
 

 
 

 

90 CHYTA Z HORÁKOVA DVORA – V2 
 10.03.2021, ČLP/DO/9031 
 o: Basko vom Schlemminer Holz, m: Alfa vom Dhrontal 
 ch: Zdeněk Horák, maj: Jaroslav Meruna 
 

Posudek: Výška 61 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Hnědka se sytým pigmentem, 

správné horní i spodní linie, dostatečně hluboký, široký hrudník, korektní mechanika pohybu, standardní 

osrstění. 
 

 



FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ 
 

91 CITA Z ČÍCHOVA – VD2 
 19.6.2020, ČLP/DO/8986 
 o: Hako z Budišovské doliny, m: Kira z Ka-Mir Bohemia 
 ch: Josef Zimola, maj: Josef Zimola 
 

Posudek: Výška 60 cm, barva oka světle hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena hnědka, typické fenčí 

hlavy, měkčí hřbetní linie, hrudník dostatečně hluboký a prostorný, korektní mechanika pohybu, pánevní 

končetiny – užší postoj. Osrstění v línání. 
 

 
 

 

92 FANY Z HORÁKOVA DVORA – V1, CAC 
 12.2.2018, ČLP/DO/8866 
 o: Aron von Pixendorf, m: Gera z Budišovské doliny 
 ch: Zdeněk Horák, maj: Luděk Plíhal 
 

Posudek: Výška 64 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fenka hnědka, správné horní i spodní 

linie, korektní mechanika pohybu, standardní osrstění se sytým pigmentem, povaha klidná. 
 

 
 



FENY - TŘÍDA PRACOVNÍ 
 

93 BORKA OD ČAPAČKY – VD2 
 18.8.2019, ČLP/DO/8937 
 o: Hako z Budišovské doliny, m: Ambra od Čapačky 
 ch: Aneta Limburská, maj: Aneta Limburská 
 

Posudek: Výška 64 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena hnědá bělouška, hlava s fenčím 

výrazem, pevný rovný hřbet s níže nasazenou oháňkou, hrudník dostatečně prostorný. Zaúhlení i mechanika 

hrudních končetin bez vady, pánevní končetiny mírně podsazuje. Osrstění standardní se sytým pigmentem. 

Povaha klindá. 
 

 
 

 

94 JUDDY Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V1, CAC 
 27.5.2020, ČLP/DO/8979 
 o: Gedy ze Zlatého kouta, m: Chyra z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: Václav Juda 
 

Posudek: Výška 58 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena hnědá bělouška, mírně 

obdélníkového rámce, správné horní i spodní linie, hrudník dostatečně hluboký, standardní osrstění. Povaha 

klidná, vynikající předvedení. 
 

 
 



FENY - TŘÍDA VÍTĚZŮ 
 

95 AMBRA OD ČAPAČKY – V2, Res. CAC 
 16.6.2016, ČLP/DO/8782/19 
 o: Hatz von Niederösterreich, m: Linda od Devíti lip 
 ch: Aneta Limburská, maj: Aneta Limburská 
 

Posudek: Výška 63 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena hnědá bělouška, plně v typu 

plemene, osrstění v línání. 
 

 
 

 

96 IRISS Z BUDIŠOVSKÉ DOLINY – V1, CAC, KV, BOS 
 22.5.2019, ČLP/DO/8925 
 o: Goffy Skřivánčí rokle, m: Gessi z Budišovské doliny 
 ch: Milan Doležal, maj: Karel Krátký 
 

Posudek: Výška 66 cm, barva oka hnědá, chrup úplný, skus nůžkový. Fena hnědá bělouška, ve všech 

partiích odpovídá standardu, vynikající osrstění. Krásný pigment. Výborná prezentace. 
 

 
 



FENY - TŘÍDA VETERÁNŮ 

97 ASTA Z PÍSEK – nenastoupila 
 26.12.2012, ČLP/DO/8610/19 
 o: Ugo vom Sämmenhof, m: Nata z Mechova 
 ch: Jiří Kalina, maj: Ing. Oldřich Loveček 


