
Výsledky Speciální výstavy Milevsko 

sobota 10.10.2009 

 

Posuzoval: Buba Petr, CZ 

 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída pracovní 
 1. IKAR od Smutné říčky Člp/BA/41/09 12.06.06 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
Typický pes, černě stříkaný, s ušlechtilou hlavou typicky samčího výrazu. Hnědé oko. Dobře 
nasazený závěs,krk dobře vsazený do plecí. Správná spáditá hřbetní linie, výborný prostorný 
pohyb, správné úhlení, prostorný hrudník. V pohybu lepší než v postoji. 
Výška: 63 cm 
Výborný 1, CAC, VSV 
 

Psi Třída vítězů 
 2. Ch. JASAN od Smutné říčky Člp/BA/50/09 19.02.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.:  Gama od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
Tmavěmodrý bělouš, středně silné kostry, typická samčí hlava s hnědým okem, správný 
závěs, lehce otevřená víčka. Spáditý hřbet. Pravidelná a prostorná mechanika pohybu. Prut 
správně nasazen a nesen. Hrudník dostatečně hluboký. Pes se velmi dobře prezentuje a má 
klidnou a vyrovnanou povahu. 
Výška: 62 cm 
Výborný 1, CAC 
 

Feny Mezitřída 
 3. KAZI od Smutné říčky Člp/BA/74 20.03.08 
 o.: Vizir des Vignes du Mesnil, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Civínová Helena 
Typicky stříkaná, středně silná fena, samičí hlava s hnědým okem. Správný závěs, krk dobře 
vsazen do plecí, celkově v blahobytné kondici. Plašší povaha. Pohyb na hranici korektnosti, 
mohla byse lépe prezentovat. Dobrý hrudník. Skus nůžkový. 
Výška 59 cm. 
Velmi dobrá 1 
 

Feny Třída otevřená 
 4. ARANKA z Bohumínské mokřiny Člp/BA/68 25.05.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.:  Gejša od Smutné říčky 
 ch.: Šostek Petr, m.:  Posekaná Monika 
Nedostavil se. 
 

Feny Třída vítězů 
 5. Ch. JOLIE od Smutné říčky Člp/BA/53/09 19.02.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.:  Gama od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
Typická fena modrého bělouše. Krásná ušlechtilá hlava s hnědým okem, nůžkový skus, 



plnochrupá. Vynikající, spáditá hřbetní linie, hluboký, prostorný hrudník. Velice elegantní, 
prostorný pohyb. Fena se výborně předvádí. Ve všech partiích splňuje standard plemene 
rovněž je výborně úhlená. Temperamentní a přátelské povahy. 
Výborná 1, CAC, VSV, BOB 

 

 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída otevřená 
 6. USS de la Haie des Dames Člp/EB/743/0911.07.03 
 o.: Odin de la Montagne des Hardrets, m.:  Octane 
 ch.: Faucon Daniel, m.:  Štveráčková Agáta 
Lehčí bílooranžový pes drobnější hlavy, správně utvářené. Správná hřbetní linie, pravidelná 
mechanika pohybu, lehce užší paty, dobrý hrudník, standardní osrstění. Správně úhlený. 
Velmi klidná a přátelská povaha. Slecho vysoko a správně nasazené. Oko hnědé. Typický 
šestiletý pes.  
Výška: 49 cm 
Výborný 1, CAC 
 

Feny Třída mladých 
 7. ASTRA-AGINA du Chateau Jencenstejn Člp/EB/685 26.04.08 
 o.: Targui du Clos des Mélezes, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Wagnerová Barbora Bc. 
Bílooranžová fena středně silné kostry, jemné fenčí hlavy s hnědým okem. Skus nůžkový, 
plnochrupá. Fena by mohla mít výraznější předhrudí – je celkově užší. Standardní osrstění. 
Poměrně úzká zadní část, hrudník na hranici. Dobrá, přítelská povaha. 
Výška: 49 cm 
Velmi dobrá 1 
 

 8. DANIELLE du Clos des Vikings Člp/EB/736 24.09.08 
 o.: Shun de la Sorrse, m.:  Sonate 
 ch.: Communal Christian, m.:  Balák Zdeněk 
Nedostavil se. 

 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 

Psi Třída mladých 
 9. PATRICK z Taranky Člp/EB/698 19.04.08 
 o.: Zak z Taranky, m.:  Elis z Lasów Jurajskich 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Štefl Jiří 
Neposouzen pro agresivní chování. 
 

Psi Třída vítězů 
 10. BERRY z Mackovy hory Člp/EB/672 24.05.07 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Kohlmannová Ludmila 
Typický černý bělouš, na horní hranici výšky, správně utvářená samčí hlava v dobrém 
poměru. Výborné úhlení a výborná mechanika pohybu. Velmi dobře osrstěný, srst v dobré 
péči. Výborná a přátelská povaha. Skus nůžkový, plnochrupý. 
Výška: 51,5 cm. 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB 

 



 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída pracovní 
 11. Polcevera´s GARBO Člp/IO/17 10.07.07 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Polcevera´s Laila 
 ch.: Alevamento Polcevera´s, m.:  Pražáková Iveta 
Lehčí, bílooranžově stříkany pes, samčí hlava se správným, dlouhým závěsem, oko střední 
intenzity. Krk dobře vsazen do plecí, rovná hřbetní linie, prit dobře nasazen a nesen, velmi 
dobře zaúhlen, výborný, standardní pohyb. Celkově by mohl být lépe osvalen, v lepší výživné 
kondici. Hrudník na hranici. Výborná, klidná a přátelská povaha. Chrup úplný, skus nůžkový.  
Výška: 60 cm 
Výborný 1, CAC 
 

Psi Třída vítězů 
12.Ich. IZAAK z Bukowego mlyna Člp/IO/5/05 20.05.03 
 o.: Compatriota di Bonfini Primus, m.:  Maddalena Delor´s 
 ch.: Fedorowicz Krysztof, m.:  Pražáková Iveta 
Typický bílooranžový mohutný samec na horní hranici výšky, mohutná samčí hlava s dobrým 
závěsem, oko střední intenzity, kratší krk dobře vsazen do plecí, výborná hřbetní linie, 
prostorný hrudník. Výborné úhlení, prostorná, pravidelná mechanika pohybu. Standardně 
osrstěn, s výbornou přátelskou povahou.  
Výborný 1, CAC, VSV 
 

Feny Třída pracovní 
 13. ROMANZA di Cascina Croce Člp/IO/20 05.01.08 
 o.: Agamenone di Cascina Croce, m.:  Tea di Cascina Croce 
 ch.: Gritti Renato, m.:  Stará Olga 
Středně silná, celkově ušlechtilá bílooranžová fena, s dobrým závěsem, oko střední intenzity. 
Ne zcela pevný hřbet, lehce klenutý, výborný, prostorný hrudník, výborně klenutý, výborné 
předhrudí. Pohyb zadní části ne zcela korektní. Přátelská, klidná povaha. 
Výborná 1 
 

Feny Třída vítězů 
 14. Ich. 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 
Poměrně silná, typická bílooranžová fena, s typickou hlavou a dlouhým závěsem, skus 
nůžkový, plnochrupá. Výborná hřbetní linie, hluboký, prostorný hrudník, dobře úhlená a 
pravidelně se pohybující. Oko světle hnědé. Volnější víčko.  
Výška 64 cm. 
Výborná 1, CAC, VSV, BOB 

 

Posuzovala: Dvořáková Helena, CZ 

 

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Feny Třída otevřená 
 15. DONA de l´Etang du Vert Člp/SGO/3 06.05.07 
 o.: Amigo des Feux Mignons, m.:  Axele des Feux Mignons 
 ch.: Boniface Jean-Michele, m.:  Tomášek Jiří 
Jedenapůlletá fena, střední kostry, mírně delšího rámce. Ušlechtilá hlava, typická pro 



plemeno, ooko světle hnědé, korektní chrup. Pevná hřbetní linie, výborná záď, korektní 
hrudník. Korektní úhlení i mechanika pohybu. Velmi temperamentní povaha. 
Výška 58 cm.  
Výborná 1, CAC, VSV, BOB 

 

 

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída otevřená 
 16. Epithelium MASSENZIO LOI 06/3924 12.07.05 
 o.: Rubigno, m.:  Epithelium Ebe 
 ch.: Amadori Paolo, m.:  Amadori Paolo 
Čtyřletý pes korektního tělesného rámce, vynikající hlava, hnědé oko, výrazný vous, 
ušlechtilý krk, korektní hřbetní linie, záď i hrudník.  Výborné úhlení obou párů končetin. 
Korektní mechanika, výborná prezentace. Povaha ne zcela jistá. 
 
Výborný 1, CAC, VSV, BOB 

Psi Třída vítězů 
 17. STEFANO BARON Ross Cynopolis Člp/SPI/8 20.03.07 
 o.: Stannamore Benvanfred Barichello, m.:  Tata di Bunarii 
 ch.: Letková Ivana, m.:  Melion Vladimír Ing. 
Dvouapůlletý pes s typickou hlavou, hnědé oko, výrazný vous, výborný krk, korektní hřbetní 
linie, spáditější záď. Výborný hrudník. V postoji i v pohybu sbíhavé paty. Temperamentní 
povaha. 
Výborný 1, CAC 
 
 
 
 
 

Letošní speciální výstava byla poznamenaná malou účastí, která mohla, ale 
nemusila jít na vrub v současném termínu probíhající světové výstavě psů 
v Bratislavě. Určitě na tuto malou účast neměla vliv zároveň konaná výstava 
v Čejkovicích, kde se zúčastnili pouze 3 jedinci našich plemen!  
Musím konstatovat, že o výstavy v podzimním termínu je mizivý zájem, i když 
mají význam především pro štěňata z pozdních loňských vrhů, která ještě na 
jaře nesplňují věkový limit pro chovné ocenění.  
K výstavě samotné: probíhala opět v rámci Dne Sv.Huberta na pozemcích 
premonstrátského kláštera, byla jejich součástí.  
Konalo se tu ještě několik dalších kynologických a mysliveckých akcí, 
prezentace trubačů, a to i z Rakouska, sokolníků, uměleckých řemesel a na 
závěr byla úžasně provedená svatohubertská mše, kterou celebroval 
strahovský opat M. Pojezdný.  
Den byl zakončen nádherným ohňostrojem. Kdo vytrval do konce, nelitoval! 
V příštím roce je stanoven termín Dne Sv.Huberta na 16.10. a kromě našeho 
klubu by se měly konat i další výstavy (beauceronů, čuvačů, honičů). Věřím, že 
účast bude lepší, než letos a náš klub se mezi většími konkurenty neztratí!!! 
 

Helena Dvořáková 


