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Vystavovaná plemena 

 Plemeno Datum Kruh Kat.č. Počet 

Auvergneský ohař krátkosrstý 15.10.11 1 1 - 6 6 
Bretaňský ohař dlouhosrstý - bílooranžový 15.10.11 1 7 - 13 7 
Bretaňský ohař dlouhosrstý - ostatní barvy 15.10.11 1 14 - 19 6 
Italský ohař krátkosrstý - bílooranžový 15.10.11 1 20 - 26 7 
Italský ohař krátkosrstý - hnědý bělouš 15.10.11 1 27 1 
Italský spinone - bílooranžový 15.10.11 1 31 1 
Italský spinone - hnědý bělouš 15.10.11 1 32 1 
Portugalský ohař 15.10.11 1 28 1 
Saint-Germainský ohař krátkosrstý 15.10.11 1 29 - 30 2 



Povýstavní katalog  
  sobota 15.10.2011 

Kruh číslo: 1 

Posuzovala: Ovesná Božena Mgr., CZ 

 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída dorostu 
 1. MYRON od Smutné říčky Člp/BA/93 13.03.11 
 o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.:  Jolie od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Novák Roman 
7mi měsíční pes, velmi dobré substance, silná kostra, standartně utvářená hlava, korektní 
skus, dobře uložené oko, ucho správně nasazeno, velmi dobrá linie krku, dobře utvářený 
hřbet, velmi dobrá zadní partie, správně úhlené končetiny, prostorný hrudník. Ocas dobře 
nasazen i nesen, prostorný krok i klus, pes dosud hravý, výborná povaha. 
Velmi nadějný I 
 

Psi Třída otevřená 
 2. LARGO od Smutné říčky Člp/BA/77 07.09.09 
 o.: Brigand de l ´Ecrin de la Dame, m.:  Gora od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
Dvouletý pes harmonické stavby těla, kompaktní, typická samčí hlava, korektní skus, 
plnochrupý, výborný pigment nosu i víček, velmi dobrá linie krku, výrazný kohoutek, pevný 
hřbet, velmi dobrá horní linie, hrudník prostorný, dobře modelovaný, korektní zaúhlení, ocas 
správně nasazen i nesen. Výborná substance i projev, kvalitní osrstění. Mohl by mít poněkud 
tmavší oko.  
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy 
 

Feny Třída dorostu 
 3. ALL THAT JAZZ Bohemia Horrido Člp/BA/95 01.04.11 
 o.: Argo z Rajhradických polí, m.:  Jazz od Smutné říčky 
 ch.: Černohubová Iva Ing., m.:  Petříkovi Zdeňka a Jan 
7mi měsíční fena, harmonické stavby těla, kompaktní, korektní skus, plnochrupá, uši dobře 
nasazené, dobrá linie krku, hřbet dosud měkčí, fena ve vývinu, dobře modelovaný hrudník, 
správné předhrudí, správné úhlení končetin, ocas dobře nasazen i nesen, fence chybí 
ringdrezura. 
Velmi nadějná III 
 
 4. MAJA od Smutné říčky Člp/BA/94 13.03.11 
 o.: Brigand de l´Ecrin de la Dame, m.:  Jolie od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Hanáček Slavomír 
7mi měsíční fena dobré substance, středně silná kostra, končetiny jsou dobře osvalené, 
standardní utváření hlavy, tmavé oko, poněkud otevřenější, ucho dobře nasazeno. Dobrá 
linie hřbetu, fena ve vývinu, správně úhledně končetiny, vydatný krok i klus, srst dobré 
kvality. 
Velmi nadějná I 

 
 5. QUWANDA PIAF Dama Krkonoše Člp/BA/91 24.03.11 
 o.: Joshua Piaf Dama Krkonoše, m.:  Bianca 
 ch.: Kocúrová Květuše, m.:  Fialová D. Ing. 



8mi měsíční fena velmi dobré substance, středně silná kostra, výborně osvalená, velmi 
pěkná hlava, nepatrně otevřené oko, tmavé, ucho dobře nasazeno, velmi dobrá horní linie, 
výborný hřbet i záď, korektní úhlení končetin, dobře utvářený hrudník, horší předvedení.  
Velmi nadějná II 
 

Feny Třída vítězů 
 6. JAZZ od Smutné říčky Člp/BA/52 19.02.07 
 o.: Aron des Brumiers de Rigou, m.:  Gama od Smutné říčky 
 ch.: Hanáček Slavomír, m.:  Černohubová Eva 
4,5 letá fena, kompaktní, výborné osvalení i kostra, výborně utvářená hlava, tmavé oko, 
korektní chrup, nůžkový skus, velmi dobře nasazené ucho, výborná linie krku a hřbetu, velmi 
dobře nas. prsní kost, prostorný hrudník, vydatný krok i klus, korektní úhlení končetin, 
elegantní pohyb. 
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 
 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Mezitřída 
 7. BONIFÁC du Chateau Jencenstejn Člp/EB/757 28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Štveráčková Agáta 
Pes dobrého rámce, správný poměr mozkovny a čenich.partie, dobrý tvar, tm.hn. dobře 
uložené oko, správně nasazené ucho, korektní chrup i skus, dobrá linie hřbetu, správný 
kohoutek. Hřbet je pevný, správná záď, ocas dobře nasazen i nesen, správně úhlené 
končetiny, krok je dostatečně vydatný, prostorný hrudník, pánevní končetiny dobře osvalené, 
dobrá kvalita srsti.  
Výborná I 
 

Psi Třída otevřená 
 8. ROXY z Taranky Člp/EB/734 26.11.08 
 o.: Giobak, m.:  Augia z Mackovy hory 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Mudrová Blanka 
nedostavil se 
 

Psi Třída veteránů 
 9. USS de la Haie des Dames Člp/EB/743/09 11.07.03 
 o.: Odin de la Montagne des Hardrets, m.:  Octane 
 ch.: Faucon Daniel, m.:  Štveráčková Agáta 
8letý pes, předveden ve výborné kondici, hlava typická, standardní, tmavé oko, velmi dobrá 
pigmentace, pěkný hřbet, kvalitní osrstění, výborný v pohybu. 
Výborný I, Nejlepší veterán 
 

Feny Třída dorostu 
 10. DARRA Black Barbarian Člp/EB/816 09.03.11 
 o.: Bastien, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Župka Karel 
7mi měsíční fena dobrého rámce, dobře stavěná, typická hlava, správná délka čenich.partie, 
ucho dobře nasazeno, nůžkový skus, správný hřbet, dosud však měkčí, fena ve vývinu, 
správně utvářená záď, dosud méně prostorný hrudník, ocas dobře nasazen i nesen. Srst 
kvalitní, dobrý pigment. Temperamentní fena, dobrá povaha. 
Velmi nadějná I 
 



Feny Třída mladých 
11.TANJA z Taranky Člp/EB/791 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Voráček  Jiří 
Nedostavil se. 
 
 12. THERESE z Taranky Člp/EB/793 23.07.10 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Duna 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Dvořák Lukáš 
15ti měsíční velmi dobře stavěná fena, správně modelovaná mozkovna, výborný pigment, 
dobře nasazené ucho, korektní chrup, výborné předhrudí i hrudník, správné úhlení končetin, 
velmi dobrá substance, pevný hřbet, pánevní končetiny jsou dobře osvaleny, velmi dobrá 
kvalita srsti. Správný posun obou párů končetin. Výborná povaha. 
Výborná 1, CAJC 
 

Feny Mezitřída 
 13. BELA du Chateau Jencenstejn Člp/EB/759 28.11.09 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Lišková Jana 
2letá fena dobré substance, středně silná kostra, fena kompaktní, dobře utvářená hlava 
fenčího výrazu, tm.hnědé oko, dobrý pigment, oko správně uloženo, ucho dobře nasazené, 
dobrý kohoutek, dobrá linie hřbet-záď, ocas dobře nasazen i nesen, dobrá v pohybu, velmi 
dobré úhlení, krok lehký, vydatný. Velmi dobrá povaha. 
Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy 
 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 

Psi Mezitřída 
 14. CLIFF Black Barbarian Člp/EB/781 09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Salačová Kateřina Mgr. 
1,5 roku starý pes, mohutnější stavby těla, hlava samčího výrazu, tmavé oko, dobře uložené, 
korektní skus, dobře nasazené ucho, velmi dobrá horní linie, hřbet pevný, ocas správně 
nasazen i nesen, hrudník dostatečně prostorný, dobré úhlení, elegantní pohyb. 
Výborná 2, Res.CAC 
 

 15. CYCLON Black Barbarian Člp/EB/782 09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Rynešová Věra 
1,5 roku starý kompaktní pes, velmi dobré stavby těla, utváření hlavy odpovídá standardu, 
oko by mohlo být tmavší, ucho dobře nasazeno, výrazný kohoutek, dobře utvářený hřbet, 
ještě ve vývinu, dobrá záď, ocas dobře nasazen i nesen, středně silná kostra, dobře 
osvalené končetiny, výborný hrudník, velmi dobrý pohyb.  
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 
 

 16. CYRANO Black Barbarian Člp/EB/780 09.04.10 
 o.: Armorique Tankaram, m.:  Arwen z Mackovy hory 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Válková Hana 
18ti měsíční dobře stavěný pes, hlava utvářená dle standardu, tmavé oko, dobře nasazené 
ucho, hřbet rovný, zatím měkčí, končetiny dobře osvalené, srst dobré kvality, chybí 
ringdrezura, pohyb se špatně posuzuje. 
Velmi dobrý III 

 



Psi Třída otevřená 
 17. ATOS du Chateau Jencenstejn Člp/EB/682/10 26.04.08 
 o.: Targui du Clos des Mélezes, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Štveráčková Agáta 
3letý pes mohutné stavby těla, hlabva samčího výrazu, kompletní chrup, oko hnědé, dobrý 
pigment, ucho dobře nasazené, pevný hřbet, dobré úhlení končetin, prostorný hrudník, dobře 
osvalené pánevní končetiny, dobrý v pohybu. 
Výborná I 
 

 18. BAZIR z Bezděkova dvora Člp/EB/710 14.05.08 
 o.: César z Markové búdy, m.:  Gaty z Lukovenských koutů 
 ch.: Bezděk Jaroslav, m.:  Benda Vladimír 
3,5 letý pes kompaktní, velmi pěkná hlava, správně utvářená, korektní skus i chrup, dobrý 
kohoutek, velmi dobrá přední fronta, strmější úhlení pánevních končetin. Ocas poněkud níže 
nasazen, dobrá kvalita srsti. 
Výborná II 
 

Feny Třída mladých 
 19. TINA od Pantiča Člp/EB/819 18.10.10 
 o.: Prinz, m.:  Roksi 
 ch.: Pantič Miladin, m.:  Majerhöfer Jan 
Téměř roční fena velmi dobré substance, stř.silná kostra, velmi dobře osvalená, dobře 
utvářená mozkovna výborných partií, tmavé dobře uložené oko, ucho správně nasazené, 
výborná horní linie, výborný hřbet, prostorný hrudník, korektní úhlení obou párů končetin, 
velmi dobrá mechanika pohybu, kvalitní osrstění. 
Výborná I, CAJC, Nejlepší mladý jedinec 
 
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Mezitřída 
 20. BAGGIO dei Giotto Člp/IO/43 29.05.10 
 o.: Giotto, m.:  Naszálymenti Brina 
 ch.: Kyša Pavel Ing., m.:  Janík Petr 
16ti měsíční pes mohutné stavby těla, dobře osvalený, velmi pěkná samčí hlava dobře 
nesená, dobře uložené oko, velmi pěkné ucho. Velmi dobrá přední fronta, pěkné předhrudí, 
hrudník dobře utvářený, prsní kost dobře nasazená, hřbet není ideálně utvářený. Vydatný 
krok. Velmi dobrá kvalita srsti.  
Výborná II 
 

 21. PARAGRAF Canero Bass PKR-VII 1248316.03.10 
 o.: Giotto, m.:  Mirella Freni Delor de Ferrabouc 
 ch.: Zimmer Urszula, m.:  Zimmer Urszula 
19ti měsíční pes, silná kostra, dobře osvalený, typická hlava, dobře utvářená mozkovna, 
správná délka čenichu, dobře utvářený hřbet, správné ucho, výborný hrudník, dobré 
postavení pánevních končetin, srst dobré kvality, prostorný krok i klus. 
Výborná I, CAC 
 

Psi Třída vítězů 
 22. Polcevera´s GARBO Člp/IO/17/09 10.07.07 
 o.: Polcevera´s Ceres, m.:  Polcevera´s Laila 
 ch.: Allevamento Polcevera´s, m.:  Pražáková Iveta Bc. 
4,5 roku starý pes výborné kostry, elegantní, dobře stavěný, korektní chrup, velmi pěkné 
ucho. Korektní hrudník, výborná substance, výborně osvalené končetiny, ocas dobře nesen, 



výborné linie, výborný představitel plemene. 
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 

 

Feny Mezitřída 
 23. BELINDA di Witigenove Člp/IO/56 31.05.10 
 o.: Ulisse di Cassamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Wögerbauerová Monika 
1rok a čtvrt stará fena, kompaktní, velmi dobře utvářená hlava, korektní chrup, dobře uložené 
oko, velmi dobrá linie krku, hřbet správně utvářen, hrudník prostorný, velmi dobré předhrudí, 
silné, správně úhlené končetiny, ocas dobře nasazen, vydatný krok i klus. 
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy 
 
    24.  BORGIA dei Giotto Člp/IO/46 29.05.10 
 o.: Giotto, m.:  Neszálymenti Brina 
 ch.: Kyša Pavel Ing., m.:  Literáková Petra 
Nedostavil se. 

Feny Třída pracovní 
 25. ROMANZA di Cascina Croce Člp/IO/20 05.01.08 
 o.: Agamemnonne di Cascina Croce, m.:  Tea di Cascina Croce 
 ch.: Gritti Renato, m.:  Starý Jiří Bc. 
3,5 letá fena dobrého rámce, kompaktní, typická fenčí hlava, korektní chrup, pěkný hřbet, 
elegantní v pohybu. 
Výborná I, CAC 
 

Feny Třída veteránů 
 26. CANDIDA od Melmatěje Člp/IO/4 02.06.02 
 o.: Robur di Villa Carla, m.:  Etna Compatriota di Bonfini 
 ch.: Stará Olga, m.:  Starý Jiří Bc. 
9ti letá fena harmonické stavby těla, předvedená ve výborné kondici, nádherná hlava, 
výborný pigment, prostorný hluboký hrudník, výborné úhlení. Elegantní v pohybu. 
Výborná I, nejlepší veterán  
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Feny Třída pracovní 
 27. BEPPINA di Witigenove Člp/IO/57 31.05.10 
 o.: Ulisse di Cassamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel Ing., m.:  Kahuda Karel Ing. 
1žti měsíční fena harmonické stavby těla, typická hlava, kompletní chrup, výborná horní linie, 
korektní úhlení, výborné předhrudí i hrudník, elegantní v pohybu, výborné osrstění. 
Výborná I, CAC 
 

PORTUGALSKÝ OHAŘ 

Feny Mezitřída 
 28. BEFUNNY  Člp/POH/2 10.05.10 
 o.: Bogart de Villa Soeiro, m.:  Brisaruil 
 ch.: Tiago Jorge Lukas, m.:  Železná Gabriela 
17ti měsíční dobře stavěná fena, hlava odpovídá standardu, dobře modelovaná, dobrá 
substance, dobré předhrudí, vydatný krok i klus, výborná srst.  
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, Nejlepší pes výstavy 
 
 



SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída veteránů 
 29. SAN du Domaine de la Clé de Champs Člp/SGO/1 13.03.01 
 o.: Harald de Rosa Bonheur, m.:  Iza du Bois d´Heilly 
 ch.: Bermonville Philippe, m.:  Tomášek Jiří 
10ti letý pes ve výborné kondici, hlava typická, výborný pigment, korektní chrup, výborný 
hrudník, výborně osvalené končetiny. 
Výborná I, Nejlepší veterán, BOB 

Feny Třída pracovní 
 30. DONA  de l´Etang du Vert Člp/SGO/3 06.05.08 
 o.: Amigo des Feux Mignons, m.:  Axele des Feux Mignons 
 ch.: Boniface Jean-Michel, m.:  Tomášek Jiří 
4letá fena, kompaktní, dobře utvářená hlava, korektní chrup, nůžkový skus, ucho správně 
nasazené, velmi dobrá horní linie, správný hrudník, zaúhlení končetin korektní, výborný 
pohyb. 
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy 
 
 

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída dorostu 
 31. DARIO del Buon Santo Člp/SPI/34 27.03.11 
 o.: Inno del Buon Santo, m.:  Zara del Buon Santo 
 ch.: Randi Nerino, m.:  Havlík Vítězslav 
Pes harmonické stavby těla, kompaktní, korektní chrup, dobře uložené oko, velmi dobrá 
horní linie, ocas dobře nasazen i nesen, dostatečně prostorný hrudník, vydatný pohyb. 
Velmi nadějná I 

 

ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Feny Třída pracovní 
 32. BRIGITTE del Subasio Člp/SPI/16 02.06.09 
 o.: Romolo del Subasio, m.:  Perla del Subasio 
 ch.: Pagliarini Ezio, m.:  Bastlová Vlasta 
Dvouletá fena silné kostry, dobře osvalená, typická hlava, korektní skus, plnochrupá, oko 
správně uložené, velmi dobrá linie krku i hřbetu, hrudník hluboký, prostorný. 
Výborná I, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 

 
 

VÝSTAVU SPONZORUJE: 
 
 

 



 
VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍ: 
 
 
 
NEJLEPŠÍ MLADÝ PES VÝSTAVY: 
 
Tina od Pantiča, bretaňský ohař, maj. Jan Majerhofer 
 
 
 
NEJLEPŠÍ VETERÁN: 
 
San du Domaine de la clé de Champ, saintgermainský ohař, maj. Jiří Tomášek 
 
 
 
NEJLEPŠÍ PES VÝSTAVY (BIS): 
 
Befunny, portugalský ohař, maj. Gabriela Železná 
 
 
 
DÍTĚ A PES: 
 
Lukáš Dvořák a Therese z Taranky  
 
 
 
NEJLEPŠÍ PÁR: 
 
Largo od Smutné říčky 
Maja od Smutné říčky              maj: Slavomír Hanáček 
 
 
 
CHOVATELSKÁ CENA: 
 
 Bretaňští ohaři Du Chateau Jencenstejn – chovatelka Agáta Čtveráčková 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


