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K O N O P I Š T Ě 
 

POSUZUJE SE PODLE VÝSTAVNÍHO ŘÁDU ČMKU 
 

 
Vystavovaná plemena 

 Plemeno Datum Kruh Kat.č. Počet 

Auvergneský ohař krátkosrstý 07.05.17 2 37 - 44 8 
Bobtail 07.05.17 1 1 - 18 18 
Bretaňský ohař dlouhosrstý - bílooranžový 07.05.17 1 19 - 30 12 
Bretaňský ohař dlouhosrstý - ostatní barvy 07.05.17 1 31 - 36 6 
Francouzský ohař krátkosrstý pyrenej. typu  07.05.17 2 45 - 48 4 
Grifon Korthalsův 07.05.17 2 49 - 50 2 
Italský ohař krátkosrstý - bílooranžový 07.05.17 2 51 - 52 2 
Italský ohař krátkosrstý - hnědý bělouš 07.05.17 2 53 - 55 3 
Italský spinone - bílooranžový 07.05.17 2 56 1 
Italský spinone - hnědý bělouš 07.05.17 2 57 - 61 5 
Pikardský ohař 07.05.17 2 62 1 
Portugalský ohař 07.05.17 2 63 1 
Saint-Germainský ohař krátkosrstý 07.05.17 2 64 - 65 2 



POVÝSTAVNÍ  KATALOG 

Kruh číslo: 1 

Posuzoval: Ing. Jančík Leoš, CZ 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Mezitřída 
 19. Mir od Bakića UMKA Člp/EB/1072 10.12.15 
 o.: Titan SMB Brezjak, m.:  Lara 
 ch.: Bakić Zoran, m.:  Czech Richard 
18měsíční pes, kor. hlava, kor. čenichová partie, oko tm. hnědé, nůžkový skus, korektní 
chrup, správná horní linie a formát, ocas, standardní hrudník, horší chod vepředu i vzadu, 
standardní srst, dobrá kvalita i struktura. 
Výška 49 cm 
Výborný 1, CAC 
Psi Třída otevřená 
 20. Yukon z Taranky Člp/EB/986 17.01.15 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Hanáček Slavomír 
Dvouletý pes, nůžkový skus, plnochrupý, silná kostra, kor. horní linie, korektní ocas, 
prostorný hrudník, kor. úhlední a pohyb vepředu, nepatrně sbíhavá hlezna vzadu, srst 
standardní, hlava výrazná, mohl by mít méně výrazné líce. Oko tmavě. hnědé. Dobře 
předveden. 
Výška 50 cm. 
Výborný 2, Res.CAC 
 
 21. Zoran z Taranky Člp/EB/992 27.01.15 
 o.: Borg Brevillaqua, m.:  Therese z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Novotný Martin 
Velmi elegantní pes v pohybu, správně úhlený, dobře předvedený.Oko středně hnědé, 
ucho standardní, hlava korektní, skus nůžkový, plnochrupý, korektní formát, správný 
hrudník, standardní srst. 
Výška 49,5 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS 
 
Psi Třída vítězů 
 22. Amóre Furbel céleste Člp/EB/1010 02.05.15 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Viera z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Horáček Miroslav 
Elegantní pes s výborným úhlením a pohybem, nůžkový skus, plnochrupý, hlava korektní, 
oko středně hnědé, ucho korektní, správný formát, středně dlouhý krk, korektní horní linie, 
korektní nasazení ocasu, srst standardní, dobře předveden. 
Výška 49 cm 
Výborný 1, CAC 



Feny Třída mladých 
 23. Brise Furbel céleste Člp/EB/1063 10.06.16 
 o.: Iovinko, m.:  Viera z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Trmač Tomáš 
11měsíční fena, správná síla kostry a formát, výborné úhlení s výborným pohybem, velmi 
pěkná horní linie, hlava se vyvíjí, skus nůžkový, plnochrupý, srst standardní, 
temperamentní fena. 
Výška 47,5 cm 
Výborná 2 
 
 24. Molly de la Plaine Marat LOF 7 BRET.  24.01.16 
 o.: Glen de la Plaine Marat, m.:  Ida de sous les Viviers 
 ch.: G.A.E.C. Pasty, m.:  Dvořáková Helena 
Patnáctiměsíční fena s jemnou hlavou, korektní chrup, těsný nůžkový skus, oko tmavé, 
správný formát, korektní zaúhlení obou párů končetin, bezocasá, korektní ucho, pěkný 
hrudník, lehce sbíhavé paty, vepředu kratší krok. Standardní osrstění, mohla by mít 
výraznější pigment nosu.  
Výška 46,5 cm 
Výborná 1, CAJC 

Feny Mezitřída 
 25. Loula de la Plaine Marat Člp/EB/1071 01.09.15 
 o.: Artus de Rocancoure, m.:  F'Tina de la Plaine Marat 
 ch.: G.A.E.C. Pasty, m.:  Czech Richard 
Plnochrupá, nůžkový skus, oko tmavé, správný formát, pěkný hrudník, vzadu široký postoj 
i pohyb. Standardní osrstění. 
Výška 46,5 cm 
Velmi dobrá 1 
Feny Třída otevřená 
 26. Barcarolle Bohemis Victoria Člp/EB/980 03.06.14 
 o.: Artur ze Samoty Nouzov, m.:  Augia z Mackovy hory 
 ch.: Dušková Naděžda, m.:  Dušková Naděžda 
Fena delšího formátu, dobrá síla kostry, korektní úhlení a pohyb, prostorný hrudník, 
standardní srst. Hlava – delší čenichová partie, oko tmavé, dobrá povaha, plnochrupá, 
nůžkový skus. 48,5 cm 
Výborná 3 
 
 27. Bonie z Lukovečka Člp/EB/1017 27.06.15 
 o.: Uss de la Haie des Dames, m.:  Dorra Black Barbarian 
 ch.: Župka Karel, m.:  Krchňavá Tereza 
3letá fena, velmi pěkná hlava, korektní skus, oko hnědé, standardní ucho, korektní ocas i 
hrudník, užší pohyb vzadu i vepředu, standardní srst.  
47,5 cm 
Výborná 2, Res. CAC 
 
 28. Cira z Ričího chovu Člp/EB/944 25.02.14 
 o.: Torro z Taranky, m.:  Angelina Black Barbarian 
 ch.: Czech Richard, m.:  Stankuš Alan 
Fena s výrazem psa, oko tmavé, nůžkový skus, úplný chrup, klenutá bedra, volné lokty, 
vzadu dobré úhlení, srst standardní, horší předvedení. 



Výška 52 cm 
Velmi dobrá 4 
 
 29. Windobona z Taranky Člp/EB/899 19.06.13 
 o.: Odin z Taranky, m.:  Therese z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Dušková Naděžda 
Typická fena se silnou kostrou, správné proporce, výborné úhlení a pohyb, velký, 
nezkrotný temperament, správné končetiny a správná horní a spodní linie, typická hlava, 
oko tmavé, ucho standardní, osrstění standardní. 
Výška 48 cm 
Výborná 1, CAC, KV, BOS 
 

Feny Třída veteránů 
 30. Augia z Mackovy hory Člp/EB/639/08 MA 29.06.06 
 o.: Ziko od Zemku, m.:  Julie z Taranky 
 ch.: Poláková Ludmila, m.:  Dušková Naděžda 
Veteránka v obdivuhodné kondici, správný formát, korektní úhlení a pohyb, správné 
proporce, oko tmavé, ucho korektní. 
Výborná 1, BOV 
 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ BARVY 

 

Psi Třída mladých 
 31. Brando Furbel céleste Člp/EB/1059 10.06.16 
 o.: Iovinko, m.:  Viera z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Zonyga Pavel 
Pes výborné stavby těla, úhlení a pohybu. Silná kostra, správná horní linie, kor. nasazení 
ocasu, korektní hlava, ucho standardní, standardní osrstění, dobře předveden. 
Výška 49,5 cm 
Výborný 1, CAJC, BOJ  
Psi Třída otevřená 
 32. Angus z Klecanské rokle Člp/EB/1022 12.08.15 
 o.: Argo ze Samoty Nouzov, m.:  Petite z Lukovenských koutů 
 ch.: Laňková Radmila, m.:  Večeřa Jiří 
Hlava standardní. Nůžkový skus, korektní chrup, oko středně hnědé, delší formát, spáditá 
záď, vzadu úzký, volný loket, ne zcela typické zbarvení.  
Výška 52 cm 
Dobrý 
Psi Třída pracovní 
 33. Fort Black Barbarian Člp/EB/878/14 17.08.12 
 o.: Bastien, m.:  Nica z Lukovenských koutů 
 ch.: Wagnerová Barbora Bc., m.:  Zákravský Roman 
Lehce přestavěný pes s poněkud dominantní povahou, korektní skus, 1xP1 navíc, oko 
středně hnědé, ucho standardní, korektní pohyb vzadu i vepředu, standardní osrstění.  
Výška 48 cm 
Velmi dobrý 1 

Feny Třída mladých 



 34. Haidi z Hory Blaník Člp/EB/1069 13.07.16 
 o.: Xavier z Taranky, m.:  Duna z Hory Blaník 
 ch.: Cvrček Karel, m.:  Bouška Daniel 
Fena správného formátu, dobrá síla kostry, korektní pohyb HK i PK, nůžkový skus, chybí 
P1 vpravo, hlava fenčího výrazu, oko tmavé, ucho standardní, srst standardní, dobře 
předvedena. 
Výška 46 cm 
Výborná 1, CAJC 
  
 35. Sendy z Lukovenských koutů Člp/EB/1042 08.02.16 
 o.: Xavier z Taranky, m.:  Angelina Black Barbarian 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Vyhňáková Markéta 
Nedostavila se. 
Feny Třída otevřená 
 36. Youri z Taranky Člp/EB/989 17.01.15 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Zárybnický Jan, Ing. 
Chrup – těsné nůžky, plnochrupá, velmi pěkná fena v typu, moc pěkná hlava, korektní 
ucho, oko středně hnědé, výborná mechanika pohybu, srst standardní.  
Výška 47 cm 
Výborná 1, CAC 
 

Kruh číslo: 2 

Posuzuje: Ahrens Hana, A 

 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída mladých 
 37. Marquis du Ruisseau de Montbrun Člp/BA/163 06.03.16 
 o.: Fevrier de Saint Pierre la Riviere, m.:  Greta de L'Olivier d'Argent 
 ch.: Salaignac Ch. a A., m.:  Povolná Martina 
Výborně vyvedený pes, téměř kvadratický, dobrý pysk, tmavé, dobře uložené oko, dobrý 
samčí výraz, hrudník a předhrudí ve vývoji, velmi dobře zaúhlený, výborně osvalený, 
uzavřené tlapky, silná bedra, výborná mechanika pohybu. Dobrá struktura srsti, nepříliš 
jemná. Plnochrupý.  
Výška 60 cm 
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOS 
Feny Třída dorostu 
 38. Briga Akibon Člp/BA/179 23.09.16 
 o.: Azor z Bohumínské mokřiny, m.:  Arya z Kamenné kolonie 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Petruchová Štěpánka, Bc. 
Dobře vyvedená fena, velmi pěkná forma hlavy, typické obrysy, tmavé, dobře uložené a 
uzavřené oči, korektní slechy dobré délky. Plnochrupá, hrudník a předhrudí ve vývoji, hřbet 
pevný a rovný, dobře zaúhlená, prut dobře nasazený a nesený, volný pohyb, milá 
sebevědomá povaha, chybí výstavní trénink.  
Velmi nadějná 1 



Feny Třída mladých 
 39. Airin Dream of Moravia Člp/BA/168 20.06.16 
 o.: Quirck Piaf DAMA Krkonoše, m.:  Atalanta Akibon 
 ch.: Puršová Gabriela, m.:  Náhodová Eliška 
Typická fena se substancí, korektní fenčí hlava, dobře uložené oči, lehce otevřená oční  
víčka, dobře pigmentovaná, plnochrupá, ve spodní čelisti PD zarůstá špičák, korektní  
slecha, hrudník a předhrudí dobře vyvinuté, pevný hřbet, prut dobře nasazený a nesený,  
volný pohyb, milá, sebejistá povaha. Není vhodná pro chov z důvodu vadného postavení  
špičáku. 
Diskvalifikace. 
 
 40. Aura Dream of Moravia Člp/BA/171 20.06.16 
 o.: Quirck Piaf DAMA Krkonoše, m.:  Atalanta Akibon 
 ch.: Puršová Gabriela, m.:  Drápelová Vendula 
Jemnější fena, dostatek substance, fenčí hlava správné formy, pysk méně vyvinutý, výše 
nasazené kratší slechy, ploché slechy, hrudník a předhrudí ve vývinu, dobře zaúhlená, 
užší postavení špičáku, prut dobře nasazený a nesený, temperamentní, korektní pohyb, 
hřbet dosud neupevněný.  
Výška 53 cm 
Velmi dobrá 2 
 
 41. Mélisa du Ruisseau de Montbrun Člp/BA/162 10.03.16 
 o.: Hoover de la Valle de l'Duanne, m.:  Galice du Ruisseau de Montbrun 
 ch.: Salaignac Arlete, m.:  Slováčková Andrea 
Téměř kvadratická fena, plnochrupá, tmavě hnědé, dobře zasazené oči, korektní slechy, 
hrudník a předhrudí dobře vyvinuté, dobře zaúhlená, korektní záď, dobře osvalená, 
korektní prut, správná struktura srsti, v pohybu užší chod zadních končetin, klidné, 
sebevědomé povahy, černá hlava bez lysinky.  
Výška 53 cm 
Výborná 1 
 
Feny Mezitřída 
 42. Diana Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/158 24.09.15 
 o.: Guips du Bodeillo, m.:  A Trois Piaf DAMA Krkonoše 
 ch.: Kocúrová Darina, m.:  Jirásek Miroslav 
Elegantní, typická fena, výborné proporce, hodně substance, korektní fenčí hlava, dobře 
vyvinutý pysk, hnědé, dobře zasazené oči, plnochrupá, korektní uši, hrudník a předhrudí 
výborně vyvinuté, dobře zaúhlená, prut dobře nasazen a nesen, tlapky uzavřené na dobře 
postavené, výborná mechanika pohybu, klidná sebevědomá povaha, dobře předvedená. 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 

Feny Třída pracovní 
 43. Dixi Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/159 24.09.15 
 o.: Guips du Bodeilo, m.:  A Trois Piaf DAMA Krkonoše 
 ch.: Kocúrová Darina, m.:  Fialová Markéta 
Robustní fena silné kostry, dobrá fenčí hlava, méně výrazný fenčí typ, pysk až příliš 
vyvinutý, hnědé, dobře zasazené oči, korektní slechy, hrudník a předhrudí dobře vyvinuté, 
dobře zaúhlená, prut dobře nasazen a nesen, pevný hřbet. Dobrý temperamentní pohyb, 
milá sebejistá povaha.  



Výška 60 cm 
Výborná 1, CAC 
 
Feny Třída veteránů 
 44. 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 
Ušlechtilá fena výborného typu, korektní forma hlavy, lehce otevřená víčka, více kůže pod 
krkem, korektní uši, hrudník a předhrudí výborně vyvinuté, hřbet již mírně povolený, 
výborné zaúhlení, korektní pohyb, milá přívětivá povaha, fena ve výborné kondici, dobře 
předvedená.  
Výborná 1, BOV 
 
FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU 

Psi Třída mladých 
 45. Maffi  ROI 16/78714 06.03.16 
 o.: Daffy du Pied du Mont, m.:  Iaia dell Surie 
 ch.: Pasut Renzo, m.:  Mazzoleni Mariliano 
P4PD chybí, výborný typ, správné proporce, velmi pěkná forma hlavy, korektní slecha, 
barva očí odpovídá zbarvení srsti, hrudník a předhrudí ještě ve vývinu, rovný pevný hřbet, 
korektní prut, velmi dobrá struktura srsti, vzadu lehce přeúhlený, v pohybu vzadu užší, 
lehce překřižuje.  
Výška 54 cm 
Výborný 2 
 
 46. My French boy du Vallon des Gourbettes Člp/BFP/20 24.03.16 
 o.: D´Joker du Milobre de Bouisse, m.:  Candie du Vallon des Gourbettes 
 ch.: Penoix Bernard, m.:  Klimešová Věra 
Velmi dobře vyvinutý typický pes, korektní forma hlavy, správné obrysové linie hlavy, barva 
očí odpovídá zbarvení srsti, plnochrupý, hrudník a předhrudí velmi dobře vyvinuté, pevný 
hřbet, silněji klenutá bedra, prut dobře nasazený, výše nesený, přívětivá sebejistá povaha, 
velmi pěkná mechanika pohybu, dobře předvedený.  
Výška 57 cm 
Výborný 1, CAJC 
 
Psi Třída otevřená 
 47. Dino od Heraka HR 10008 13.08.15 
 o.: Daffy du Pied du Mount, m.:  Dalia du Milobre de Bouisse 
 ch.: Herak Hari, m.:  Herak Hari 
P4LD chybí. Pes správných proporcí, korektní forma hlavy, dostatečně vyvinutý pysk, 
hrudník a předhrudí velmi dobře vyvinuté, pevný krátký hřbet, dobře zaúhlený, prut dobře 
nasazený a nesený, dobře osvalený. V phybu vzadu lehce rozbíhavý, dobrý typ.  
Výška 53 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 
Feny Třída otevřená 
 48. Apria Fluidum Centauri Člp/BFP/16 23.06.12 



 o.: Boscquu du Clos de Gaou, m.:  Evita di San Donato 
 ch.: Šašvata Václav, m.:  Skála David 
Fenka plnochrupá, správných proporcí, dobrého typu, dostatek substance, korektní fenčí 
hlava, správné obrysové linie, korektní slechy, mírně větší oči, dobře uložené, barva okr, 
hrudník dobře vyvinutý, dobře zaúhlená, prut níže nasazený, dobře nesený, elegantní, 
dobrý pohyb. Klidné sebejisté povahy.  
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 

 

GRIFON KORTHALSŮV 

Feny Třída mladých 
 49. Adel Souchov Člp/GK/7 25.05.16 
 o.: Serpico dell'Oltrepo, m.:  Hellene du Roi Morvan 
 ch.: Soucha Svatopluk, m.:  Soucha Svatopluk 
Nedostavila se. 
 
 50. Amy Souchov Člp/GK/8 25.05.16 
 o.: Serpico dell'Oltrepo, m.:  Hellene du Roi Morvan 
 ch.: Soucha Svatopluk, m.:  Soucha Svatopluk 
Dobře vyvinutá typická fenka, vynikající forma hlavy, výborně osrstěná, vous a obočí už 
výborně vyvinuté, plnochrupá, korektní barva očí, dobře zasazených, hrudník a předhrudí 
dobře vyvinuté, výborně zaúhlená pevný hřbet, prut dobře nasazený a nesený, správně 
osrstěný, korektní struktura srsti, volný pohyb, milá povaha. 
Výška 49 cm 
Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB 
 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída otevřená 
 51. Argo od Zelené naděje Člp/IO/115 09.08.14 
 o.: Polcevera's Garbo, m.:  Brittany od Nebeské brány 
 ch.: Sněhota Martin, m.:  Kostková Petra 
Pes správných proporcí, vynikající forma hlavy, oční víčka velmi dobře přilehlá, korektní 
slechy, hrudník a předhrudí dobře vyvinuté, plnochrupý, typická linie hřbetu, dobré 
zaúhlení vzadu, lehce vybočené lokty – zřetelné i v pohybu, dobře postavené uzavřené 
tlapky, milá sebejistá povaha. 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz 
 
Psi Třída veteránů 
 52. Argento di Witigenove Člp/IO/24 09.11.08 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel, m.:  Vadlejchovi K. a K. 
8,5 letý typický pes, výrazná samčí hlava, oční víčka přiléhající, korektní slechy, 
plnochrupý, hrudník a předhrudí výborně vyvinuté, správná linie hřbetu, prut dobře 
nasazený a nesený, lehce otevřené tlapky, výborná mechanika pohybu, temperamentní a 
přátelská povaha. Výborná kondice.  
Výborný 1, BOV, BOB 
 



ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Psi Třída pracovní 
 53. Azor dell'Oltrepo Člp/IO/97 27.11.12 
 o.: Zulu dell'Oltrepo, m.:  Linda 
 ch.: Rebaschio D.A., m.:  Zbořil Rudolf, Mgr. 
Nedostavil se. 

Feny Třída štěňat 
 54. Ostoja Canero Bass Člp/IO/143 03.12.16 
 o.: Mario Bellini di-ala-d'oro, m.:  Fortuna Canero Bass 
 ch.: Zimmer Urszula, m.:  Hlaváčková Tereza 
Dobře vyvinutá fenka dobrého typu, fenčí hlava, stop by mohl být mírně výraznější, 
korektní slechy. Hrudník a předhrudí ještě ve vývoji, velmi dobře zaúhlená, korektní linie 
hřbetu, prut dobře nasazený a dobře nesený, dobrá struktura srsti, milá otevřená povaha, 
dobrý pohyb. 
Velmi nadějná 1 
 
Feny Třída vítězů 
 55. Rumba dell'Oltrepo Člp/IO/130 07.05.15 
 o.: Aldo Malomkózi, m.:  Linda 
 ch.: Rebaschio Danilo A., m.:  Mareš Pavel 
Typická fena vynikajících proporcí, téměř kvadratická, výrazná fenčí hlava správné formy, 
pysky a lalok dobře vyvinutý, hrudník výborně vyvinutý, pro tuto rasu typická linie hřbetu, 
výborné zaúhlení. Prut dobře nasazený a nesený, plnochrupá. Pěstěná lesklá srst. 
Vynikající mechanika pohybu.  
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída otevřená 
 56. Aurelius dai Riferimenti Člp/SPI/84 30.05.14 
 o.: Dario del Buon Santo, m.:  Anna Rosa the Best Baron 
 ch.: Šachlová Tereza, m.:  Šachlová Tereza 
Pes výborného typu, silná kostra, správné proporce, výborná forma hlavy, samčí výraz, oči 
dobře zasazené, víčka přilehlá, vous a obočí velmi dobře vyvinuté, korektní slechy, typická 
linie hřbetu, korektní záď, vynikající struktura srsti, velmi dobrý pohyb, klidná, milá povaha. 
Výška 68 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 

ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Psi Třída mladých 
 57. Diesel Čarovné srdce Člp/SPI/114 04.05.16 
 o.: Baldo del Buonvento, m.:  Antea di Paola Amico Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Pliešková Lenka 
Pes správných proporcí, korektní forma hlavy, samčí výraz, oční víčka dobře přilehlá, vous 
a obočí výrazně vyvinuté, hrudník a předhrudí dobře vyvinuté, korektní lnie hřbetu, dobře 
osvalená a zaúhlená záď, kravský postoj zadních končetin, korektní, dobře osrstěný prut, 
správná struktura srsti, volný pohyb.  



Výška 61 cm 
Výborný 1, CAJC, BOJ 
 
Feny Třída dorostu 
 58. Aira from Plum the Alley Člp/SPI/128 21.09.16 
 o.: Dario del Buon Santo, m.:  Beretta Bosco del Tasso 
 ch.: Navrátil Stanislav, m.:  Mrázková Silvie 
Dobře vyvinutá fena zatím míně delšího rámce, typická fenčí hlava dobré formy, 
plnochrupá, korektní slechy, víčka dobře přilehlá, hrudník dobře vyvinutý, hřbet dosud 
neupevněn, strmější zaúhlení zadních končetin, působí lehce přestavěná. Výborná 
struktura srsti, prut dobře nasazený, příliš vysoko nesený. Chybí výstavní trénink, milá 
povaha.  
Velmi nadějná 1 
 
Feny Třída mladých 
 59. Diaz Čarovné srdce Člp/SPI/116 04.05.16 
 o.: Baldo del Buonvento, m.:  Antea di Paola Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Drlík Pavel 
Fena správných proporcí, korektní fenčí hlava, vous a obočí dobré, korektní slechy, 
plnochrupá, oční víčka dobře přilehlá, správná linie hřbetu, dobře zaúhlená, prut dobře 
nasazený a nesený, jemnější struktura srsti, velmi pěkný pohyb, obře předvedená,milé 
klidné povahy.  
Výška 58 cm 
Výborná 1, CAJC 
 
Feny Třída otevřená 
 60. Celine Čarovné srdce Člp/SPI/91 22.02.15 
 o.: Alberto Čarovné srdce, m.:  Antea di Paola Amico Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Husárek Pavel 
Typická fena, korektní fenčí hlava, správné proporce, vous a obočí dostatečně vyvinutý, 
korektní slechy, plnochrupá, oční víčka dobře přiléhající, hrudník dostatečně vyvinutý, 
dobře zaúhlená, korektní hřbetní linie, měkčí struktura srsti, velmi dobrá mechanika 
pohybu. Výška 59 cm 
Výborná 1, CAC 
 
Feny Třída pracovní 
 61. Coletta Čarovné srdce Člp/SPI/93 22.02.15 
 o.: Alberto Čarovné srdce, m.:  Antea di Paola Amico Per La Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Běhůnek Radovan 
Fena dobrého typu, správné proporce, korektní forma hlavy, vous a obočí méně výrazné, 
korektní slechy, hrudník hluboký, správná linie hřbetu, dobře zaúhlená, měkčí osrstění, 
klidná sebejistá povaha, velmi dobrý pohyb.  
Výška 61 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 
 
 

PIKARDSKÝ OHAŘ 



Psi Mezitřída 
 62. Athos Spanilá Jolanta Člp/PDO/3 18.12.15 
 o.: Sasko vom Hausruck, m.:  Innes 
 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Lekeš Petr 
Pes středně silné kostry, správné proporce, výrazná samčí hlava, oči dobře zasazené 
typické barvy, slechy dobře osrstěné, správné délky, hrudník slaběji vyvinutý, velmi 
dobrého tvaru. Plnochrupý, oháňka dobře nasazená a nesená s dobře vyvinutou 
vlajkou,praporce na končetinách středně vyvinuté. Korektní pohyb. Klidná milá povaha. 
Korektní zbarvení srsti.  
Výška 57 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 
 

PORTUGALSKÝ OHAŘ 

Feny Mezitřída 
 63. Blondie Porto Point Člp/POH/12 10.10.15 
 o.: El Nino, m.:  Befunny 
 ch.: Železná Gabriela, m.:  Šafaříková Olga 
Fena vynikajícího typu, výrazná fenčí hlava správných proporcí, široký nosní hřbet, dobře 
zasazené oříškové oči, výrazný pigment, plnochrupá, hrudník a předhrudí dobře vyvinuté, 
dobré zaúhlení, prut dobře nasazený a nesený, dobře postavené tlapky, uzavřené, jemné 
osrstění, vynikající mechanika pohybu. 
Výška 56 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 
 

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída otevřená 
 64. Aimé Akibon Člp/SGO/5 01.11.15 
 o.: Gabin des Landes de Sologne, m.:  Dona de L'Etang du Vert 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Palová Sára 
P1LN 2x, pes lehčího typu, středně silná kostra, lehčí hlava, středně vyvinutý pysk, 
korektní slechy dobře zbarvené, korektní barva nosní houby, užší hrudník, dostatečně 
vyvinutý, dobrá linie hřbetu, dobře zaúhlený, prut dobře nasazený a nesený, Korektní 
pohyb. Klidná a milá povaha. Plnochrupý.  
Výška 57 cm 
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB 
 
Feny Třída otevřená 
 65. L Isabela de l'Etang du Vert Člp/SGO/7 12.04.15 
 o.: Cheeper de l'Etang du Vert, m.:  Gemma de l'Etang du Vert 
 ch.: Boniface Jean - Michel, m.:  Reisnerová Lucie 
P1PN 2x, fenka lehčího typu, středně silné kostry, korektní forma hlavy, víčka dobře 
přilehlá. Hrudník a předhrudí dostatečně vyvinuté, slechy ne úplně probarvené, korektní 
linie hřbetu, správně zaúhlená, prut dobře nasazený a nesený, jemné osrstění, volný 
temperamentní pohyb.  



Výška 56 cm 
Výborná 1, CAC, Klubový vítěz, BOS 
 

VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH SOUTĚŽÍ 
 
Dítě a pes: Eva Novotná a Zoran z Taranky, Jakub Jirásek a Diana Piaf 
DAMA Hunting dog (pan rozhodčí neudělil pořadí, prezentace obou malých 
vystavovatelů byla bezchybná!) 
Nejlepší štěně:  Ostoja Canero Bass /IO 
Nejlepší dorost:   Aira from Plum the Alley /SPI 
Nejlepší junior:  My French boy du Vallon des Gourbettes /BFP 
Nejlepší veterán:  Argento di Witigenove /IO 
Chovatelská cena:  CHS Čarovné srdce /SPI – Vlasta Bastlová 
Nejlepší z BOS:   Rumba dell Oltrepo /IO 
BIS:    Zoran z Taranky /EB 

 
 
 
 
 

 
 


