Výsledky Klubové výstavy KBO Konopiště
Kruh číslo:
Rozhodčí:

neděle 15.05.2005

1
Řehánek Petr, CZ

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi

Třída mladých

1. VIZIR des Vignes du Mesnil
LOF 7/021837
15.04.04
o.: Igloo du Val Tardes, m.: Scoly des Cotes de Saint-Amand
ch.: Moncuit Alain, m.: Moncuit Alain
Posudek: patnáctiměsíční pes, výška a hmotnost odpovídá věku, hlava ušlechtilá, oko střední intenzity, skus
nůžkový, prostorná čenichová partie, uši správně nasazené, hrudník doposud jemnější, pevná hřbetní linie,
úhlení předních končetin v pořádku, lehce strmější pánevní končetiny.
Kohout. výška 63 cm.
Ocenění: V 1, CAJC
Psi

Třída otevřená
2. ART z Rajhradických polí
Člp/BA/14
13.04.03
o.: Malko de la Roche Moussy, m.: Afrodita Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Přerovský Jaroslav
Posudek: dvouletý pes správného rámce, hlava ušlechtilá, nůžkový skus, oko střední intenzity, ucho správně
nasazené a nesené. Výborná krční linie, prostorný hrudník, hřbetní linie mírně spáditá, mírně spáditá záď. Ocas
níže nasazený. Správné úhlení hrudních i pánevních končetin. U hrudních končetin mírně měkčí nadprstí.
V pohybu lehce sbíhavá hlezna, u hrudních končetin náznak pádlování. Temperamentní pohyb.
Kohout. výška 54 cm.
Ocenění: VD 1
Feny

Mezitřída

3. GAMA od Smutné říčky
Člp/BA/30
30.09.03
o.: Amin, m.: Nessie des Gorges des Franchard
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Hanáček Slavomír
posudek: devatenáctiměsíční fena na spodní hranici výšky, jemnější konstituce, hlava ušlechtilá, oko střední
intenzity, nůžkový skus, prostorná čenichová partie, uši správně nasazené a nesené, hrudník hluboký, doposud
méně výrazné předhrudí, rovná hřbetní linie, ocas správně nasazen a nesen.správné úhlení hrudních i
pánevních končetin. V pohybu lehce sbíhavá hlezna, výrazné chody, u hrudních končetin volnější lokty.
Kohout. výška: 55 cm.
Ocenění: V2
4. GEJŠA od Smutné říčky
Člp/BA/31
30.09.03
o.: Amin, m.: Nessie des Gorges de Franchard
ch.: Hanáček Slavomír, m.: Šostok Petr
posudek: devatenáctiměsíční fena jemnější konstituce na spodní hranici výšky, hlava jemnější. Nosní hřbet
lehce klenutý. Hrudník doposud jemnější, hřbetní linie lehce klenutá, ocas dobře nasazen a nesen. Úhlení
končetin v pořádku. Správně utvářená tlapka. Při pohybu lehce vázané chody.
Kohout. výška: 53 cm.
Ocenění: VD 3
5. GORA od Smutné říčky
Člp/BA/32
30.09.03
o.: Amin, m.: Nessie des Gorges de Franchard
ch.: Slavomír Hanáček, m.: Hanáček Slavomír
posudek: devatenáctiměsíční fena na horní hranici výšky, správného rámce. Hlava ušlechtilá, oko střední
intenzity. Nůžkový skus, uši správně nasazené a nesené. Hluboký hrudník, pevný hřbet, správné úhlení obou
párů končetin. Volnější hřbetní linie. Prostorný krok, hezky se předvádí.
Kohout. výška: 58 cm
Ocenění: V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Feny

Třída otevřená
6. AJDA Ladmann
Člp/BA/8
25.04.00
o.: Nils des Gorges de Franchard, m.: Nora des Gorges de Franchard
ch.: Mann Ladislav, m.: Rathouský Tomáš
posudek: pětiletá fena správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, nůžkový skus, oko tmavé, více otevřené.
Prostorná čenichová partie, uši správně nasazené a nesené. Prostorný, hluboký hrudník, volnější hřbetní linie,
lehce spáditá záď. Volnější spodní linie. Úhlení končetin v pořádku. U hrudních končetin lehce vybočuje tlapky.
Lehce vázané chody.
Kohout. výška: 60 cm
Ocenění: VD 2
7. AMBRA z Rajhradických polí
Člp/BA/18
13.04.03
o.: Malko de la Roche Moussy, m.: Afrodota Ladmann
ch.: Rudá Iva JUDr., m.: Rouseková Eva MVDr.
Dvouletá fena správného rámce, elegantní stavby těla, hlava ušlechtilá, oko střední intenzity, nůžkový skus, uši
správně nasazené a nesené, prostorný hrudník s výborně vyvinutým předhrudím, pevná hřbetní linie, správné
úhlení obou párů končeetin, prostorný pravidelný krok.
Ocenění: V 1, CAC
Feny

Třída pracovní

8. AXA z Rejdiště
Člp/BA/26
19.01.03
o.: Amin, m.: Aranka Ladmann
ch.: Dudek Matěj, m.: Hanáček Slavomír
ocenění: dvouletá fena správného rámce, hlava ušlechtilá, oko tmavé. Těsný nůžkový skus, uši správně
nasazené i nesené, prostorný hrudník, pevný hřbet, úhlení pánevních i hrudních končetin v pořádku. Při pohybu
vázanější chody pánevních končetin.
Kohout. výška. 58 cm
Ocenění: V 1

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ
Psi

Třída mladých

9. ART z Jadeitu
Člp/EB/541
25.01.04
o.: Artuš Lesneven, m.: Hemma z Taranky
ch.: Opatová Kteřina, m.: Suchomel a Vantuchová
posudek: patnáctiměsíční pes správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, pigmentace oka odpovídá zbarvení
srsti. Uši správně nasazené, dobře zbarvené. Prostorný hrudník, pevná hřbetní linie, mírně spáditá záď, správné
úhlení hrudních i pánevních končetin. V pohybu volnější lokty, srst výborné kvality standardního zbarvení.
Kohout. výška: 48,5 cm
Ocenění: V 1
Psi

Třída vítězů

10. EMIL z Lasów Jurajskich
PKR 78370
07.05.03
o.: Chaperon z Taranky, m.: Amira Bór Orchowo
ch.: Karolczyk Dariusz, m.: Sieprawski Kamil
posucek: dvouletý pes správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, barva oko odpovídá zbarvení srsti, nůžkový
skus, uši správně nasazené a nesené.prostorný hluboký hrudník s výborně utvářeným předhrudím, pevný hřbet,
správné úhlení pánevních i hrudních končetin, pravidelný krok, dobře se předvádí, výborné zbarvení srsti.
Kohout. výška: 48 cm
Ocenění: V 1. CAC, Klubový vítěz, BOB
Psi

Třída veteránů

11. ARAN z Lešetína
Člp 48/94
20.05.88
o.: Burk, m.: Chyta z Taranky
ch.: Máj Antonín, m.: Dvořáková Helena
posudek: 17 letý pes na svůj věk ve velice dobré kondici, hlava ušlechtilá, nůžkový skus, prostorný a hluboký
hrudník, pevný hřbet, úhlení končetin v pořádku, elegantní v pohybu

ocenění: V 1, Nejlepší veterán
Feny

Třída mladých

12. DUNA
LOI CE 05/4989
10.06.04
o.: Iago dei Pellegrinotti, m.: Fela
ch.: Manganello Gimmi, m.: Manganello Gimmi
posudek: 11 měsíční fena, výška a mohutnost odpovídá věku, hlava ušlechtilá, núžkový skus, uši správně
nasazené a nesené, hluboký hrudník, pevný hřbet, úhlení končetin v pořádku, prostorný a pravidelný krok,
temperamentní předvedení.
Feny

Třída otevřená

13. FELA
LOI 99/2415
03.03.99
o.: Argho, m.: Iuna
ch.: Manganello Gimmi, m.: Manganello Gimmi
posudek: sedmiletá fena správného rámce, hlava ušlechtilá, oko střední intenzity, mírně delší čenichová partie,
uši níže nasazené, prostorný hrudník, správné úhlení hrudních i pánevních končetin, temperamentní pohyb

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY
Psi

Třída mladých

14. ARGO z Hory Blaník
Člp/EB/556
21.06.04
o.: Perceval z Taranky, m.: Dea Souchov
ch.: Cvrček Karel, m.: Pazourek Josef
11 měsíční pes správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, oko tmavé, uši správně nasazené a nesené,
prostorný hluboký hrudník s výborně utvářeným předhrudím, pevný hřbet, správné úhlení obou párů končetin,
prostorný, pravidelný krok, srst výborné kvality
kohout. výška: 46 cm
ocenění:V 1, CAJC
15. CHERY z Lukovenských koutů
Člp/EB/546
14.04.04
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Calotte z Taranky
ch.: Plecháček Jiří, m.: Plecháček Jiří
posudek: 15 měsíční pes správného rámce, hlava s jemnější čenichovou partií, oko střední intenzity, núžkový
skus, uši správně nasazené a nesené, prostorný hluboký hrudník, pevný hřbet, správné úhlení hrudních i
pánevních končetin, v pohybu náznak na sudovitý postoj pánevních končetin, u hrudních volnější lokty.
Kohout. výška: 46 cm
Oceněí: VD 2
Psi

Třída vítězů

16. IVRY z Taranky
Člp/EB/507/05
08.06.02
o.: Tagui du Clos des Mélézes, m.: Ada Souchov
ch.: Dvořáková Helena, m.: manž. Novotní
posudek: skoro tříletý pes správné výšky a mohutnosti. Hlava ušlechtilá, nůžkový skus, uši správně nasazené a
nesené. Prostorný hrudník, výborně utvářené předhrudí. Pevný hřbet, správné úhlední hrudních i pánevních
končetin. Prostorný a pravidelný krok.
Kohout. výška: 49 cm
Ocenění: V 1, CAC
Psi
17. PERCEVAL z Taranky
o.: Grousley Deep Timber, m.: Geraldina Sonave
ch.: Dvořáková Helena, m.: Pazourek Josef
nedostavil se.
Feny

Třída veteránů
Člp/EB/114/96

02.04.92

Třída mladých

18. HEXA z Lukovenských koutů
Člp/EB/544
18.04.04
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Bára Lesneven
ch.: Plecháček Jiří, m.: Kubiček Stanislav
posudek: třináctiměsíční fena doposud jemnější konstituce, hlava s doposud méně výraznou čenichovou partií.
Nůžkový skus, prostorný hrudník, rovný hřbet, úhlení končetin v pořádku
kohout. výška: 46 cm
ocenění: V 1
19. KAROLA z Taranky
o.: Perceval z Taranky, m.: Ada Souchov
ch.: Dvořáková Helena, m.: Opatová Kateřina
nedostavil se;

Člp/EB/555

Feny

15.05.04

Mezitřída

20. JULIE z Taranky
Člp/EB/534
24.05.03
o.: Artuš Lesneven, m.: Ada Souchov
ch.: Dvořáková Helena, m.: Poláková Ludmila
posudek: skoro dvouletá fena správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, oko střední intenzity, nůžkový skus,
uši správně nasazené, prostorný hrudník, pevná hřbetní linie, úhlení končetin v pořádku
kohout. výška: 48 cm
ocenění: V 1
Feny
21. ARLETA z Podmošenska
o.: Ziko od Zemku, m.: Auréole Tankaram
ch.: Špiroch Václav, m.: Grof Viktor
neoceněna pro předkus

Třída otevřená
Člp/EB/538

20.09.03

22. GERA z Lukovenských koutů
Člp/EB/529
30.03.03
o.: Rony du Hameau de Sorny, m.: Bára Lesneven
ch.: Plecháček Jiří, m.: Cigošová Cornelia
posudek: dvouletá fena správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, uši správně nasazené i nesené, hrudník
hluboký, doposud méně výrazné předhrudí, pevný hřbet, správné úhlení pánevních končetin, prostorný
pravidelný krok, osrstění v současnosti kratší
kohout. výška: 47 cm
ocenění: VD 3
23. HEMMA z Taranky
Člp/EB/468/04
18.02.01
o.: Targui du Clos des Mélézes, m.: Pinia z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Opatová Kateřina
posudek: čtyřletá fena správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, oko střední intenzity, nůžkový skus, uši
správně nasazené a nesené, hluboký hrudník, pevná hřbetní linie, správné úhlení pánevních končetin. Prostorný
a pravidelný krok, hezky se předvádí.
Kohout. výška: 47 cm
Ocenění: V 1, CAC
24. HEPSI z Taranky
Člp/EB/469
18.02.01
o.: Targui du Clos des Mélézes, m.: Pinia z Taranky
ch.: Dvořáková Helena, m.: Dostálová Helena
posudek: čtyřletá fena správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, uši správně nasazené, prostorný hrudník,
dobře utvářený, správné úhlení hrudních i pánevních končetin. Prostorný a pravidelný krok.
Kohout. výška: 47,5 cm
Ocenění: V 2, Res. CAC
Feny
25. ISER z Taranky
o.: Targui du Clos des Mélézes, m.: Ada Souchov

Třída pracovní
Člp/EB/509

08.06.02

ch.: Dvořáková Helena, m.: Dušková Naďa
posudek: čtyřletá fena správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, uši správně nasazené a nesené, pevný
hřbet, úhlení pánevních i hrudních končetin správné, prostorný a pravidelný krok, srst výborné kvality
ocenění: V 1, CAC, Klubový vítěz

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ
Psi

Třída otevřená

26. IZAAK z Bukowego Mlyna
Člp/IO/5
20.05.03
o.: Compatriota dei Bonfini Primus, m.: Maddalena Delors
ch.: Fedorowicz Krysztof, m.: Pražáková Iveta
posudek: dvouletý pes správné výšky a mohutnosti, hlava správně utvářená, nůžkový skus, prostorná čenichová
partie, uši správně nasazené a správné délky, prostorný hluboký hrudník s výborně utvářeným předhrudím.
Hřbet je v pohybu volnější, úhlení končetin v pořádku. Výborně utvářená tlapka, pravidelný krok.
Kohout. výška/délka/délka ucha: 68,5/71/20,5 cm
Ocenění: V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS
Feny

Třída otevřená

27. CLAUDIA od Melmatěje
Člp/IO/3
02.06.02
o.: Robur di Villa Carla, m.: Compatriota di Bonfini Etna
ch.: Stará Olga, m.: Léblová Marcela
posudek: tříletá fena správné výšky a mohutnosti, hlava ušlechtilá, nůžkový skus, uši správně nasazené,
správné délky, prostorný hrudník, pevný hřbet, ocas správně nasazen a nesen, hrudník hluboký, výrazné
předhrudí, úhlení končetin v pořádku. V pohybu užší chod pánevních končetin.
Kohout. výška/ délka těla: 62/ 55,5 cm
Ocenění: V 1, CAC
Feny

Třída pracovní

28. CANDIDA od Melmatěje
Člp/IO/4
02.06.02
o.: Robur di Villa Carla, m.: Compatriota di Bonfini Etna
ch.: Stará Olga, m.: Starý Jiří
posudek: tříletá fena správného rámce, hlava ušlechtilá, nůžkový skus, uši správně nasazené, správné délky,
elegantní krční linie, pevný hřbet, úhlení končetin v pořádku, výborně utvářená tlapka, pravidelný krok, pěkně se
předvádí.
Kohout. výška/ délka těla: 64,5/69 cm
Ocenění: V 1, CAC, Klubový vítěz

