Speciální výstava plemen, sdružených v KBO, Kolesa 2.10.2005
Rozhodčí:
hospitanti:

Helena Dvořáková, CZ
Olga Dolejšová, Ing. Leoš Jančík; MVDr. Nosek (auverg, ohař)

AUVERGNÉSKÝ OHAŘ
Psi – mezitřída
1.

Vizir des Vignes du Mesnil
člp/BA/ 15.04.04
o. Igloo du Val Tardes
m. Scoly des Cotes de Saint-Amand
chov: Alain Moncuit
maj: Slavomír Hanáček
Typický představitel plemene, ušlechtilá hlava, mírně světlejší oko, správné ucho, korektní krk, výrazný
kohoutek, korektní hřbetní linie, prostorný hrudník, korektní úhlení, správný postoj i mechanika pohybu,
vyrovnaná povaha. Chybí ringdrezúra.
Výška 63 cm.
Výborný 1, CAC
Psi – třída otevřená
2.

Argo z Rajhradických polí
člp/BA/15
13.04.2003
o. Malko de la Roche Moussy
m.Afrodita Ladmann
chov: JUDr. Iva Rudá
maj: Jolana Gránová
Silný pes s typickou hlavou, oko hnědé, správné ucho, korektní krk, delší hřbetní linie, správná záď, prostorný
hrudník, korektní úhlení, správný pohyb, nejistá povaha.
Výška 64 cm.
Výborný 2, Res CAC
3.

Arik z Rejdiště
člp/BA/21
19.04.2003
o. Amin
m. Aranka Ladmann
chov: Matěj Dudek
maj: Petr Hofman
Pes středního rámce, výrazná samčí hlava, správný krk, korektní hřbetní linie, poněkud spáditá záď s výše
nasazeným ocasem, korektní hrudník a úhlení končetin, v postoji mírně sbíhavé paty, výborná mechanika
pohybu, chybí ringdrezúra.
Výška 58 cm.
Výborný 1, CAC
Psi – třída vítězů
4.

CH. Nils des Gorges de Franchard
člp/BA/1
02.05.1997
o. Fils Decandeur du Bois d‘Ormette
m. Hiki des Gorges de Franchard
chov: Guyot-Masson
JUDr. Iva Rudá
Osmiletý pes výborného tělesného rámce, výborných proporcí, s velmi pěknou typickou hlavou, korektní hřbetní
linie i záď, výborný hrudník, výborné úhlení, ideální pohyb.
Výška 62 cm.
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy
Feny – třída otevřená
5.

Alma Ladmann
člp/BA/10
20.04.2000
o. Nils de Gorges de Franchard
m. Nora des Gorges de Franchard
chov: Ladislav Mann
maj: Jarmila Kumpoštová
Pětiletá vyzrálá fena s ideální hlavou, výborné oko, krk, korektní linie hřbetu a zádi, výborný hrudník, korektní
úhlení, výborná mechanika pohybu, fena poněkud nejistá.
Výška 57 cm.
Výborná 2, Res CAC

6.

Gama od Smutné říčky

člp/BA/30

30:09:2003

o. Amin
m. Nessie des Gorges du Franchard
chov: Slavomír Hanáček
maj: Slavomír Hanáček
pěkná fena s typickou hlavou, výborné oko, ucho, krk, korektní hřbetní linie a záď, odpovídající hrudník,
výborné úhlení, vynikající mechanika pohybu, zbarvení „uhlované“, vynikající ringdrezúra.
Výška 52 cm.
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB
Feny – třída pracovní
7.

Afrodita Ladmann
člp/BA/9
20.04.2000
o. Nils des Gorges de Franchard
m. Nora des Gorges de Franchard
chov: Ladislav Mann
maj: JUDr. Iva Rudá
pětiletá fena střední kostry, pěkná hlava, výrazné kožní řasy na krku, mírně prosedlá hřbetní linie, klenutější
bedra, korektní úhlení, prostorný hrudník, prostorný pohyb, fena se hůře předvádí.
Výška: 57 cm.
Velmi dobrá 1
8.

Gora od Smutné říčky
člp/BA/32
30.09.2003
o. Amin
m. Nessie des Gorges du Franchard
chov: Slavomír Hanáček
maj: Slavomír Hanáček
dvouletá fena, hlava s výraznějším stopem, hnědé oko, korektní krk, lehce klenutá hřbetní linie, správná záď,
méně prostorný hrudník, korektní úhlení, mírně sbíhavé paty, fena není ve výstavní kondici.
Výška 58 cm.
Velmi dobrá 2
ITALSKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ
Psi – třída otevřená
9.

Izaak z Bukowego mlyna
člp/IO/5
20.05.2003
o. Compatriota di Bonfini Primus
m. Maddalena Delor‘s
chov: Krysztof Fedorowicz
maj: Pražáková Iveta
Dvouapůlletý pes na horní hranici kohoutkové výšky, typická samčí hlava, hnědé oko, výborné ucho, korektní
krk, korektní hřbet, bedra by mohla být klenutější, korektní hrudník, správné úhlení hrudních končetin,
pánevních na hranici, výborný prostorný pohyb, korektní tlapka, výborné předvedení
Výška 66 cm.
Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy
Feny – třída pracovní
10.

Compatriota di Bonfini Etna
člp/IO/2
14.07.1999
o. Corsaro Derivato dei Sanchi
m. Norma del Campo di Diana
chov: Gábor Essösy
maj: Olga Stará
sedmiletá fena s velmi krásnou hlavou, výborný, i když poněkud kratší krk, výborná hřbetní linie, velmi
prostorný hrudník, korektní úhlení, prostorný pohyb. Fena výrazně překrmená.
Výška: 65 cm.
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB
Feny – třída vítězů
11.

ICH. Candida od Melmatěje
člp/IO/4
02.06.2002
o. Robur di Villa Carla
m. Compatriota dei Bonfini Etna
chov: Olga Stará
maj: Jiří Starý
Tříletá fena s typickou suchou hlavou, výrazná modelace, správně nasazené a nesené ucho, výborný krk,
korektní hřbet,bedra by mohla být poněkud klenutější, výborný hrudník, ideální úhlení, výborný prostorný
pohyb, výborné předvedení.
Výška 64 cm.
Výborná 1, CAC
BRETAŇSKÝ OHAŘ BÍLOORANŽOVÝ

Psi - třída mladých
12.

Ker-Mor z Taranky
člp/EB/553
15.05.2004
o. Perceval z Taranky
m. Ada Souchov
chov: Helena Dvořáková
maj: LČR, LZ Konopiště
Šestnáctiměsíční pes střední kostry, kvadratického rámce, hlava s nepatrně delší čenichovou partií, oranžová
pigmentace, hnědé oko, výborné ucho, suchý krk, výrazný kohoutek, korektní hřbetní linie, mírně spáditá záď,
ocas níže nasazen, hrudník odpovídá věku, úhlení hrudních končetin korektní, pánevních nepatrně strmější,
prostorná mechanika pohybu, osrtění odpovídá věku, výborná povaha.
Výška 49 cm
Výborný 1, CAJC
Feny – třída pracovní
13.

Calotte z Taranky
o. Targui du Clos des Mélézes
chov.: Helena Dvořáková
nedostavil se

člp/EB/333
m. Pinia z Taranky
maj: Jiří Plecháček

28.03.1998

BRETAŇSKÝ OHAŘ – OSTATNÍ BARVY
Psi – třída pracovní
14.

Rony du Hameau de Sorny
o. Elzo du Hameau de Sorny
chov: Pierre Willems
nedostavil se

člp/EB/412/02
10.04.2000
m. Hollande du Hameau de Sorny
maj: Jiří Plecháček

Feny – třída pracovní
15.

Iser z Taranky
člp/EB/509
08.06.2002
o. Targui du Clos des Mélézes
m. Ada Souchov
chov: Helena Dvořáková
maj: Naďa Dušková
tříletá fena střední kostry, korekrního rámce, hlava správných proporcí, delší ucho, suchý krk, korektní hřbetní
linie, výborný hrudník, správná mechanika pohybu, výborné předvedení.
Výška 47 cm
Výborná 1, CAC, Vítěz speciání výstavy
Feny – třída vítězů
16.

Bára Lesneven
o. Targui du Clos des Mélézes
chov: Tomáš Žák
nedostavil se

člp/EB/353
12.03.1999
m. Ria Sonave
maj: Jiří Plecháček

DODATEK:
Bretaňský ohař – ostatní barvy
Psi – třída mladých
17.

Lancelot z Taranky
o. Sigurd du Clos des Mélézes
chov: Helena Dvořáková
nedostavil se

člp/EB 571
m. Ada Souchov
maj: Irena Štarhová

17.11.2004

Psi – třída veteránů
18.

ICH. Ziko od Zemku
člp/EB/337/00
03.05.1997
o. Targui du Clos des Mélézes
m. Life dei Fiorindo
chov: Bohuslav Zemko
maj: MVDr. Josef Nosek
Veterán ve výborné výstavní kondici, korektní poměr čenichové a mozkové partie, výborné oko, ucho, suchý krk,
správný hřbet, výborný hrudník, výborné úhlení, výborný pohyb, typický představitel plemene.
Výborný 1, Nejlepší veterán, BOB, BIS

