
KLUBOVÁ VÝSTAVA KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ z.s. 

povýstavní katalog středa 01.05.2019 

Kruh číslo: 1 
Posuzoval: Nehyba Oldřich, CZ 
 

AUVERGNESKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída dorostu 
 1. Cyrano AKIBON Člp/BA/211 04.10.18 
 o.: Max des Sources dela Hulotte, m.:  Arya z Kamenné kolonie 
 ch.: Horáček Miroslav, m.:  Horáček Miroslav 
60 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé;  
Mladý pes s typickou hlavou, dobře vyjádřený pohlavní výraz. Správný krk, mírně delší 
slecho, dobrá horní i spodní linie, dostatečně vyvinutý hrudník i přehrudí, korektní 
mechanika pohybu, v dobré výstavní kondici.  
Velmi nadějný 1  

Feny Třída mladých 
 2. Freya Fay Piaf DAMA Hunting dog Člp/BA/202 08.07.18 
 o.: Marquis du Ruisseau de Montbrun, m.:  Deedee Piaf DAMA Hunting dog 
 ch.: Kocúrová Darina, m.:  Marková Pavla 
56 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé; 
Fena s ušlechtilou hlavou, suchý, dobře nasazený krk, ostatečně vyvinutý hrudník, méně 
vyvinuté předhrudí, korektní mechanika pohybu, v dobré výstavní kondici. 
Výborná 1, CAJC, BOJ, BOB 

 

BOURBONSKÝ OHAŘ 

Feny Třída dorostu 
 3. Istra Mažas Brolis LŠVK BRB 0068/18  11.09.18 
 o.: Jaron Mažas Brolis, m.:  Just For Me du Pech du Coyrol 
 ch.: Širmeniene Irma, m.:  Sáblíková Lenka 
49 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko světle hnědé; 
Mladá fena typické hlavy, suchého, dobře nasazeného krku, dobrá horní i spodní linie, 
dobré úhlení hrudních i pánevních končetin, dostatečně vyvinutý hrudník i předhrudí, 
korektní mechanika pohybu, v dobré výstavní kondici. 
Velmi nadějná 1 

Feny Mezitřída 
 4. Daisy Mažas Brolis Člp/BOH/2 01.08.17 
 o.: Jaron Mažas Brolis, m.:  Just For Me du Pech du Cayrol 
 ch.: Širmeniene Irma, m.:  Bubeníková Klára 
51 cm, chrup úplný, skus nůžkový,oko světle hnědé. 
Mladá fena typické hlavy, suchý, dobře nasazený krk, dobře vyvinutý hrudník i předhrudí, 
dobrá horní linie. Výborná výstavní kondice, povaha mírně plachá. 
Velmi dobrá 1 



 

Feny Třída otevřená 
 5. Just Wonderfull du Pech du Cayrol LOF7BR.BOU.3324/899 09.04.14 
 o.: Vrac du Rocher des Jastres, m.:  Gaystar du Pech du Cayrol 
 ch.: Sudret Marc, m.:  Sudret Marc 
54 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko světle hnědé.  
Fena střední kostry, typické, ušlechtilé hlavy, dobře nasazený krk, dobrá horní i spodní 
linie, dostatečně vyvinutý hrudník i předhrudí, dobré úhlení, mechanika pohybu korektní, 
v dobré výstavní kondici. 
Výborná 1, CAC, KV, BOB 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída mladých 
 6. Aran Venandi Cane Člp/EB/1154 25.05.18 
 o.: Assa Bohemis Victoria, m.:  Bonie z Lukovečka 
 ch.: Krchňavá Tereza, m.:  Dlask Ondřej 
51 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé. 
Bílooranžový pes lehčí hlavy, dobrého suchého krku, pevného spáditého hřbetu, méně 
vyvinutý hrudník, úhlení pánevních končetin strmější, mechanika pánevních končetin mírně 
narušena. 
Velmi dobrý 2  

 7. Filemon z Taranky Člp/EB/1162 22.06.18 
 o.: Leo de la Plaine Marat, m.:  Zita z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Kipiel Tadeusz 
50 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
Pes střední kostry s typickou hlavou, dobře vyjádřený pohlavní výraz, dobře nasazený krk, 
výborná horní i spodní linie, dostatek hrudníku i předhrudí, dobrá mechanika pohybu, v 
dobré výstavní kondici. 
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB 

Psi Mezitřída 
 8. Bailey z Liščího doupěte Člp/EB/1111 28.05.17 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Bela du Chateau Jencenstejn 
 ch.: Lišková Jana, m.:  Matusevych Albina 
51 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
Pes středně silné kostry, lehčí hlavy, dobře nasazeného krku, spáditý hřbet, úhlení 
hrudních končetin strmější s volnou lopatkou, pánevních v pořádku. Dostatečně vyvinutý 
hrudník i přehrudí, v dobré výstavní kondici.  
Velmi dobrý 3 

 9. Budulínek z Liščího doupěte Člp/EB/1112 28.05.17 

 o.: Robur z Taranky, m.:  Bela du Chateau Jencenstejn 
 ch.: Lišková Jana, m.:  Slanař Viktor 
52 cm, chrup úplný, skus nůžkový oko hnědé; 
Pes střední kostry s typickou hlavou, pevná hřbetní linie, dostatek hrudníku i předhrudí, 
mechanika pohybu korektní, v dobré výstavní kondici. 
Výborný 2, Res. CAC 

 10. Dakar Furbel céleste Člp/EB/1123 09.07.17 
 o.: Amóre Furbel céleste, m.:  Zora z Taranky 



 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Kačírek Michal 
50 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé; 
Pes střední kostry, typická samčí hlava, dobře vsazený krk, dobré linie, dostatečně 
vyvinutý hrudník i předhrudí, korektní mechanika pohybu, v dobré výstavní kondici. 
Výborný 1, CAC 

Psi Třída otevřená 
 11. Akim Aimée d'Or Člp/EB/1131 29.09.17 
 o.: Theo z Taranky, m.:  Amanda ze Stříbrného ráje 
 ch.: Trmač Tomáš, m.:  Nejman Karel 
50 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé.  
Pes střední kostry, typická hlava, dobře nasazený krk, dobrá horní i spodní linie, dobře 
vyvinutý hrudník i předhrudí, úhlení končetin v pořádku, mechanika pohybu v pořádku, 
vzadu mírně užší chod, dobře osrstěný. 
Výborný 1, CAC, KV 

 12. Dalibor z Taranky Člp/EB/1134 12.10.17 

 o.: Odin z Taranky, m.:  Ulysée z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Uher David 
49 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
Pes střední kostry, typické hlavy, dobře vsazený krk, pevný hřbet, dostatek hrudníku i 
předhrudí, volné lokty hrudních končetin, vzadu v pořádku, v dobré výstavní kondici.  
Výborný 2 

Psi Třída vítězů 
 13. Corbenik z Taranky Člp/EB/1104/19 04.05.17 
 o.: Leo de la Plaine Marat, m.:  Zita z Taranky 
 ch.: Dvořáková Helena, m.:  Kovařík Rudolf 
50 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
Pes střední kostry, typická hlava, dobře vsazený krk, výborná horní i spodní linie, 
mechanika pohybu v pořádku, v dobré výstavní kondici, dobře osrstěný. 
Výborný 1, CAC 

Feny Mezitřída 

 14. Bardotte Srdcové eso Člp/EB/1128 16.07.17 
 o.: Jidaïe de Passemarais, m.:  Varenne z Taranky 
 ch.: Hodová Zuzana, m.:  Řezbová Jaroslava 
46 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
Fena střední kostry, typické, ušlechtilé hlavy, pevného hřbetu. Dobře vyvinutý hrudník i 
předhrudí, dobrá mechanika pohybu, výborná výstavní kondice, dobře předvedená. 
Výborná 1, CAC 

 15. Broňa z Liščího doupěte Člp/EB/1115 28.05.17 
 o.: Robur z Taranky, m.:  Bela du Chateau Jencenstejn 
 ch.: Lišková Jana, m.:  Lišková Jana 
46 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé. 
Mladá fena stření kostry, dobré užší hlavy,dobře nasazený krk, dobrá horní i spodní linie, 
úhlení obou párů končetin v pořádku, mechanika pohybu korektní, obře osrstěná, v dobré 
výstavní kondici.  
Výborná 2 

 

 16. Dakota Furbel céleste Člp/EB/1125 09.07.17 

 o.: Amóre Furbel céleste, m.:  Zora z Taranky 



 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Horáčková Marcela 
nepřítomna 

Feny Třída otevřená 
 17. Barcarolle Bohemis Victoria Člp/EB/980 03.06.14 
 o.: Artur za Samoty Nouzov, m.:  Augia z Mackovy hory 
 ch.: Dušková Naděžda, m.:  Plocková Vlasta 
47 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé. 
Fena střední kostry, typická hlava, silnější, obře vsazený krk, pevný spáditý hřbet, dostatek 
hrudníku i předhrudí, úhlení v pořádku, mechanika pohybu v pořádku, dobře osrstěná, 
dobrá výstavní kondice, dobře předvedená. 
Výborná 1, CAC, KV, BOS 

 18. Bjanka od Poštara Člp/EB/1132 20.07.17 
 o.: Astor od Poštara, m.:  Ana od Poštara 
 ch.: Mitrović Dragan, m.:  Horáčková Marcela 
47 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé. 
Fena střední kostry, typické samičí hlavy, pevný hřbet, dostatečně vyvinutý hrudník i 
předhrudí, u hrudních končetin mírně vyklenuje lopatku, úhlení pánevních v pořádku.Dobré 
osrstění.  
Výborná 2  

Feny Třída vítězů 
 19. Molly de la Plaine Marat Člp/EB/1138 24.01.16 
 o.: Glen de la Plaine Marat, m.:  Ida de Sous les Viviers 
 ch.: Pasty G.A.E.C., m.:  Zborník Václav 
46 cm, chrup úplný, skus klešťový, oko hnědé; 
Kvadratická fena, střední kostry, typické hlavy, silnější dobře vsazený krk, pevný hřbet, 
dostatečně hluboký hrudník, vyvinuté předhrudí, korektní mechanika pohybu, dobře 
osrstěná, dobrá výstavní kondice. 
Výborná 1 

Feny Třída veteránů 
 20. 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 
47 cm; 
Fena typická, střední kostry, ušlechtilé samičí hlavy, dobré úhlení obou párů končetin, 
dobrý hřbet, vyvinutý hrudník i přehrudí, dobře osrstěná. Korektní mechanika pohybu, 
dobře předvedená. 
Výborná 1 

BRETAŇSKÝ OHAŘ DLOUHOSRSTÝ - OSTATNÍ 

Psi Třída dorostu 
 21. Enzo Furbel céleste Člp/EB/1178 15.10.18 
 o.: Brando Furbel céleste, m.:  Zora z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Matusevych Albina 
43 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
6ti měsíční pes, stření kostry, typické hlavy, dobře vsazený krk, pevný hřbet, odpovídající 
hrudník i předhrudí, zaúhlení končetin v pořádku, korektní mechanika pohybu, dobře 
osrstěný. 
Velmi nadějný 1   



 22. Eso Furbel céleste Člp/EB/1179 15.10.18 

 o.: Brando Furbel céleste, m.:  Zora z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Horáček Miroslav 
44 cm 
Mladý 6ti měsíční pes, střední kostry, typické hlavy, v kostře dobře vyvinutý, dobře 
osrstěný. Korektní mechanika pohybu, dobře se předvádí.  
Velmi nadějný 2 

 23. Urcco z Lukovenských koutů Člp/EB/1183 06.10.18 

 o.: Max z Lukovenských koutů, m.:  Xia z Taranky 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Fifková Petra 
44 cm; 
Mladý pes střední kostry, dobré hlavy, dobrá horní i spodní linie, zaúhlení obou párů 
končetin v pořádku, dobrá povaha. Korektní mechanika pohybu.  
Velmi nadějný 3 

Psi Třída mladých 
 24. Tacco z Lukovenských koutů Člp/EB/1169 26.07.18 
 o.: Mir od Bakića UMKA, m.:  Sany z Lukovenských koutů 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Plecháček Jiří 
52 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
Pes silnější kostry, typická hlava, pevný, dobře vsazený krk, dobrá horní i spodní linie, 
zaúhlení končetin v pořádku, korektní mechanika pohybu, výborně osrstěný, dobrá 
výstavní kondice. 
Velmi dobrý 2  

 25. Tonny z Lukovenských koutů Člp/EB/1172 26.07.18 
 o.: Mir od Bakića UMKA, m.:  Sany z Lukovenských koutů 
 ch.: Plecháček Jiří, m.:  Vávra Jakub 
48 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé. 
Pes stření kostry, typické samčí hlavy, silnější, dobře vsazený krk, dobrá horní i spodní 
linie, korektní mechanika pohybu, výborné osrstění, dobrá kondice.  
Výborný 1, CAJC 

Psi Mezitřída 
 26. Ciklon Furbel céleste Člp/EB/1096 02.05.17 
 o.: Juk od Stanovského, m.:  Viera z Taranky 
 ch.: Horáčková Marcela, m.:  Adam Šimon 
52 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé; 
Pes střední kostry, suchý, dobře vsazený krk, rovný spáditý hřbet, dobře vyvinutý hrudník i 
předhrudí, úhlení obou párů končetin v pořádku, mechanika hrudních končetin v pořáku, 
pánevních mírně narušená. Standardní osrstění, dobrá výstavní kondice.  
Výborný 1 

Psi Třída veteránů 
 27. Atos du Chateau Jencenstejn Člp/EB/682 26.04.08 
 o.: Targui du Clos des Mélezes, m.:  Arna Jarůměl 
 ch.: Štveráčková Agáta, m.:  Štveráčková Agáta 
11ti letý pes v dobré kondici, typické samčí hlavy, dobrá horní i spodní linie, korektní 
mechanika pohybu, dobré osrstění. 
Výborný 1, BOV 

Feny Třída otevřená 
 28. Abby Moravská samota Člp/EB/1055 06.06.16 



 o.: Max z Lukovenských koutů, m.:  Tina od Pantića 
 ch.: Majerhöfer Jan, m.:  Mervartová Eva 
48 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé; 
Nestandardní zbarvení. Diskvalifikace. 

FRANCOUZSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ PYRENEJSKÉHO TYPU 

Psi Třída mladých 

 29. Aaron ze Země Moravské Člp/BFP/30 14.06.18 
 o.: Dingo di Casa Hesselink, m.:  Apira Fluidum Centauri 
 ch.: Skála David, m.:  Hána Vladimír 
59 cm; 
Nelze posoudit.  

 30. Aldo ze Země Moravské Člp/BFP/28 14.06.18 

 o.: Dingo di Casa Hesselink, m.:  Apria Fluidum Centauri 
 ch.: Skála David, m.:  Zacharda Michal 
Nepřítomen. 

Feny Třída mladých 
 31. Ariel  ze Země Moravské Člp/BFP/31 14.06.18 
 o.: Dingo di Casa Hesselink, m.:  Apria Fluidum Centauri 
 ch.: Skála David, m.:  Skála David 
56 cm, chrup úplný, skus nepravidelný, oko sv. hnědé; 
Mladá fena typické hlavy, suchý krk, výborná horní i spodní linie,dostatečně vyvinutý 
hrudník a předhrudí. Úhlení hrudních končetin v pořádku, pánevních strmější, korektní 
mechanika pohybu, standardní osrstění, dobře předvedena.  
Velmi dobrá 1 
 

GRIFON KORTHALSŮV 

Feny Mezitřída 
 32. Becky Souchov Člp/GK/12 19.01.18 
 o.: Serpico dell 'Oltrepo, m.:  Hellene du Roi Morvan 
 ch.: Soucha Svatopluk, m.:  Adam Pavel 
56 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko sv. hnědé. 
Mladá fena střední kostry, typické samičí hlavy, výborně osrstěná, úhlení v pořádku, dobrá 
horní i spodní linie, dostatek znaků, dobrá výstavní kondice, výborně předvedená.  
Výborná 1, CAC, KV, BOB 

ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - BÍLOORANŽOVÝ 

Psi Třída veteránů 
 33. Asconio di Witigenove Člp/IO/25/10 09.11.08 
 o.: Ulisse di Casamassima, m.:  Agnes od Nebeské brány 
 ch.: Kahuda Karel, m.:  Kahuda Karel 
64 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé. 
Pes střední kostry, typické hlavy, dobrá horní i spodní linie, výborná mechanika pohybu, 
dobrá výstavní kondice, dobře předvedený. 
Výborný 1, BOV, nejlepší veterán. 

 



ITALSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ - HNĚDÝ BĚLOUŠ 

Psi Třída mladých 
 34. Detto Vittorio di Witigenove Člp/IO/150 18.06.18 
 o.: Asconio di Witigenove, m.:  Birra 
 ch.: Kahuda Karel, m.:  Kahuda Karel 
63 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko světle hnědé.  
Pes střední kostry, typické samčí hlavy, výborná horní i spodní linie, úhlení končetin 
v pořádku, mechanika pohybu korektní, v dobré výstavní kondici, dobře předveden. 
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB 

Feny Třída mladých 
 35. Koka Canero Bass Člp/IO/158 25.03.18 
 o.: Robur Compatriota di Bonfini, m.:  Fortuna Canero Bass 
 ch.: Zimmer Urszula, m.:  Horáková Klára 
57 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko sv. hnědé; 
Fena střední kostry typické hlavy, dobrý krk, spáditý hřbet, hrudník i předhrudí dobře 
vyvinuty, výborná mechanika pohybu, dobře osrstěná, dobrý pigment.  
Výborná 1, CAJC 

Feny Třída vítězů 
 36. Birra  Člp/IO/148/18 18.06.16 
 o.: Garibaldi, m.:  Circe di Witigenove 
 ch.: Quandi Alessandro, m.:  Kahuda Karel 
61 cm, plnochrupá, skus nůžkový; 
Fena hnědý bělouš, typická, správně modelovaná hlava, oko oříškové barvy, dobře 
utvářená horní linie, korektní hrudník, jen předhrudí by mohlo být výraznější, korektní 
úhlení i osování, typický pohyb, výborně předvedená.  
Výborná 1, CAC, KV, BOS 

ITALSKÝ SPINONE - BÍLOORANŽOVÝ 

Feny Třída otevřená 
 37. Adeira from Plum the Alley Člp/SPI/129 21.09.16 
 o.: Dario del Buon Santo, m.:  Beretta Bosco del Tasso 
 ch.: Navrátil Stanislav, m.:  Korcová Kateřina 
59 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko světle hnědé; 
Fena střední kostry, typické hlavy s vousem, dobře utvářená horní i spodní linie, dobré 
úhlení končetin, srst standardní, ale kratší, dobrá mechanika pohybu, HK mírně vbočené, 
pánevní končetiny v pořádku.  
Velmi dobrá 2 

 38. Moira di Rimnis Člp/ISPI/151 01.11.17 

 o.: Bel di Rimnis, m.:  Titti di Rimnis 
 ch.: Zacco Pier Secondo, m.:  Bastlová Vlasta 
Chrup úplný, skus nůžkový, oko sv. hnědé. 
Fena oranž. bělouš, delšího rámce, ale korektní, výborně modelovaná hlava i ucho, 
výborná horní i spodní linie, korektní končetiny v postoji i v pohybu, typická mechanika, 
správná srst odpovídá věku, výborně předvedená. 
Výborná 1 CAC, KV, BOS 

ITALSKÝ SPINONE - HNĚDÝ BĚLOUŠ 



Psi Třída otevřená 
 39. Enrique Čarovné srdce Člp/SPI/135 30.10.17 
 o.: Alberto Čarovné srdce, m.:  Antea di Paola Amico Per la Vita 
 ch.: Bastlová Vlasta, m.:  Sedláková Jana 
62 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé; 
Pes hn. bělouš střední kostry, typické hlavy, s dostatkem znaků, dobře nasazený krk, 
úhlení končetin v pořádku, typická mechanika pohybu, dobře osrstěn. Dobrá výstavní 
kondice, výborně předveden. 
Výborný 1, CAC, KV, BOB, nejlepší pes (samec) výstavy 

PIKARDSKÝ OHAŘ 

Psi Třída otevřená 
 40. Athos Spanilá Jolanta Člp/PDO/3 18.12.15 
 o.: Sasko vom Hausruck, m.:  Innes 
 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Lekeš Petr 
61 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé; 
Pes střední kostry, typické hlavy, dobrá horní i spodní linie, výborné standardní osrstění, 
úhlení hrudních i pánevních končetin v pořádku. Korektní mechanika pohybu, dobře 
předveden.  
Výborný 1, CAC, KV, BOB 

Feny Třída otevřená 
 41. Bailitte Spanilá Jolanta Člp/PDO/18 25.03.17 
 o.: Amand von der Appelbecke, m.:  Innes 
 ch.: Fojtíková Johana, m.:  Masařová Renata 
55 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé. 
Fena střední kostry s ušlechtilou, typickou hlavou, korektní horní i spodní linie, dobré 
úhlení obou párů končetin, výborné standardní osrstění, dobrá výstavní kondice, 
mechanika pohybu částečně narušena.  
Výborná 1 

PORTUGALSKÝ OHAŘ 

Feny Třída pracovní 
 42. Carmo Porto Point Člp/POH/16 15.05.17 
 o.: Elnino, m.:  Befunny 
 ch.: Železná Gabriela, m.:  Roden Marian 
54 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko sv. hnědé; 
Fena střední kostry, typická hlava plemene, dobrá horní i spodní linie, dobře úhlená, 

standardní srst, v blahobytné kondici, výborná mechanika pohybu.  
Výborná 1, CAC, KV, BOB, BIS, nejlepší fena výstavy 

SAINT-GERMAINSKÝ OHAŘ KRÁTKOSRSTÝ 

Psi Třída mladých 
 43. Aron ze Zbožnického údolí Člp/SGO/11 21.07.18 
 o.: Aimé AKIBON, m.:  L'Isabella de L'Etang du Vert 
 ch.: Reisnerová Lucie, m.:  Souček Karel 
62 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko sv. hnědé; 
Pes střední kostry, typické hlavy, suchý, dobře vsazený krk, výborná horní i spodní linie, 



dobré zaúhlení končetin, výborná mechanika pohybu, dobré osrstění, dobře předveden. 
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB 

Feny Třída vítězů 
 44. Ninon de la Diane de Belrem Člp/SGO/8 03.05.17 
 o.: Diwan de Rosa Bonheur, m.:  Gwen de la Diane de Belrem 
 ch.: Turmel Birgitte, m.:  Jirásková Gabriela 
59 cm, chrup úplný, skus nůžkový, oko hnědé; 
Fena střední kostry, typické samičí hlavy, suchého, dobře vsazeného krku, dobré horní i 
spodní linie, úhlení končetin v pořádku, mechanika pohybu bez závad. 
Výborná 1, CAC, KV, BOS 

 

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE 

 
DÍTĚ A PES: Valérie Kahudová a Birra 

CHOVATELSKÁ CENA: Furbel céleste – bretaňští ohaři, chov. Marcela Horáčková 

NEJLEPŠÍ DOROST: Istra Mažas Brolis – bourbonský ohař 

NEJLEPŠÍ JUNIOR: Detto Vittorio Witigenove – italský ohař  

NEJLEPŠÍ VETERÁN: Asconio di Witigenove – italský ohař 

NEJLEPŠÍ Z BOS: Birra – italský ohař 

NEJLEPŠÍ PES: Enrique Čarovné srdce – italský spinone pes 

NEJLEPŠÍ JEDINEC VÝSTAVY – BIS: Carmo Porto Point – portugalský ohař fena 

 


