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Psi – třída štěňat 
 
VN1, nejlepší štěně – Archiebald Aknel 
 
nar. 12.5.2019, CMKU/KAO/4686/19 
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Akbara z Blučinského kopce 
Majitel: Hoppe Robert  
 
4měsíční pes správného formátu, středně silných kostí, hlava správných linií i proporcí, správný výraz, 
správně postavený krk, správný objem žeber, pevná záda, energický pohyb, mírně volnější zápěstí. 
 
 
 

Psi – třída mladých 
 
V1 , CAJC, klubový vítěz mladých – Kőhegy-Szépe Flynn 
 
nar. 26.6.2018, MET.Kauk.juh.789/18 
Battyáni Dönci  Néró x Kőhegy-Szépe Emira 
Majitel: Zsolt Pereczes 
 
Mohutný, dobrých kostí, správné výšky i formátu, velmi pěkná hlava, správný výraz, správně 
nasazený krk, správně úhlený, velmi dobře tvarované žebro, správné proporce, správně široký hřbet, 
ocas po paty. Výborný pohyb. V pohybu správně nesený ocas. 
 
 
VD3 – Olda ze Žďárských lesů 
 
nar. 21.7.2018, CMKU/KAO/4618/18 
Ajbar Amberland x Abbi z Blučinského kopce 
Majitel: Roman Kalkus 
 
14měsíční pes na kratších nohách, kratší rameno, střední síla kostí, vystavený je ve výměně srsti, 
hlava správných proporcí, více výraznější stop, žádalo by se tmavší oko. Kratší záď. Správné žebro, 
pohyb odpovídá věku, užší postoj zadních končetin.  
 
VD2 – Olly ze Žďárských lesů 
 
nar. 21.7.2018, CMKU/KAO/4619/18 
Ajbar Amberland x Abbi z Blučinského kopce 
Majitel: Karel Holý 
 
14měsíční pes správného rozměru a formátu, hlava správných linií a proporcí ve stádiu vývoje, 
správně nasazený krk, dobrý front, správné proporce, správně dlouhý ocas, vystavuje se ve výměně 
srsti. V pohybu mírně sbíhavé paty-odpovídá věku. Správný temperament, správná síla kostí, výborný 
hřbet, správný pigment. Vyklenuté bedra, mírně zkosená záď. 
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Psi – mezitřída 
 
V2 - Ares Valašský rebel 
 
nar 20.10.2017, CMKU/KAO/4545/17 
Nabi Elpis iz Severnoy Fivaidy x Ailin Kamenný dub 
Majitel: Jiří Štípek 
 
Mohutný velký objemný, silných kostí, velká objemná hlava, mírně výraznější stop, mírně volnější 
víčka, správný pigment, zachmuřený výraz, více volné kůže na krku, mírně kratší předloktí. Vystavený 
ve výměně srsti, správně široký hřbet, správně dlouhý ocas. Pohyb volný, energický.  
 
Nenastoupil - Eragon Naspo 
 
nar. 8.2.2018, CMKU/KAO/4562/18 
Caucov Jaguar x Cora z Povodia Rimavy 
Majitel: Jiří Sekvenc 
 
 
V1, CAC - Norton Bey ze Žďárských lesů 
 
nar. 4.3.2018, CMKU/KAO/4580/18 
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Bea Jusa ze Žďárských lesů 
Majitel: Radek Hrdina 
 
Mírně delší v kříži, velmi pěkný, pěkně tvarovaný, velmi pěkná hlava, žádalo by se tmavší oko, 
výborný formát, správný objem žebra, správná kvalita srsti, správná délka ocasu, nedůvěřivý 
temperament. V pohybu mírně sbíhavé zadní končetiny. Pohyb volný, energický. 
 
 
 

Psi – třída vítězů 
 
VD2 - Amax Norostar 
 
nar. 29.3.2016, CMKU/KAO/4423/16 
Ajbar Amberland x Abomey z Blučinského kopce 
Majitel:  Hana Filipová 
 
Středně silných kostí, správného formátu, kratší předloktí, vystavený ve výměně srsti, nevýrazná 
hlava, více výrazný stop, žádalo by se tmavší oko, málo vyplněná pod očima. Dobrý pigment, správně 
nasazený krk, dobrá kondice, mírně kratší ocas. Mírně sbíhavý postoj zadních končetin, mírně volnější 
lokty, mírně užší postoj předních končetin. Dobrý temperament. 
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V1, CAC, Klubový vítěz, BOB – Lord Fido ze Žďárských lesů 
 
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4483/17 
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů 
Majitel: Libor Skoumal 
 
Velký mohutný objemný, velmi pěkně tvarovaný pes. Správný představitel plemene. Velmi pěkná 
objemná hlava, žádalo by se tmavší oko, výborný front, mohutný krk, hlava pěkných čistých linií. 
Výborné kosti, výborný formát, výborně široké žebro, výborný pohyb. 
 
 
 

Feny - třída mladých 
 
V2 - Adalyn Zlatá horda 
 
nar. 16.5.2018, CMKU/KAO/4603/18 
Gosudar Chudomir x Audi Zakarpatskie medvedi 
Majitel: Jarmila Urbančíková 
 
Mírně kratší nohy, hlava ve stádiu vývoje, žádalo by se tmavší oko, více volnější kůže na krku, správný 
objem žebra, správně široký hřbet, správná délka ocasu, vystavený ve výměně srsti, volný pohyb, 
energický. 
 
 
V1, CAJC, BOJ, klubový vítěz mladých, nejlepší junior KV – Kőhegy-Szépe Freya 
 
nar. 26.6.2018, MET.Kauk.juh.792/18 
Battyáni Dönci  Néró x Kőhegy-Szépe Emira 
Majitel: Pereczes Zsollt 
 
Pěkná objemná fena, hlava správných proporcí, ale ve vývoji, tmavé oko, dobrá síla kostry, dobře 
nasazený krk, dobrý hřbet a správný ocas. Výborná kondice, výborný pohyb. 
 
 

Feny – mezitřída  
 
V1, CAC, klubový vítěz, BOS  – Milanovskii Rod Bravura 
 
nar. 29.9.2017, SPKP 1746 
Dabar II. iz Aleksandrovoi Slobody x Fazba Mount Chán 
Majitel: Milan Polák 
 
Velmi pěkná, dobrého formátu, vystavená ve výměně srsti. Velmi dobrý krk, výborné kosti, správně 
široký hřbet, správná délka ocasu, typický představitel plemene. 
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V2  – Puma Šejtanova smečka 
 
nar. 24.10.2017, CMKU/KAO/4538/2017 
Blade Zolotaya Zvezda Tavridy x Bouřilka od Tereziánského háje 
Majitel: Jana Smržová 
 
Středně silné kostry, správného formátu, vystavená ve výměně srsti, užší hlava i tlama – stádium 
vývoje. Správně úhlená, dobrá délka ocasu.  
 
 
 

Feny – třída otevřená  
 
V1, CAC - Ailin Kamenný dub 
 
nar. 27.2.2015, CMKU/KAO/4453/-16/15 
Dimitrij z Povodia Rimavy x Jorga Ksiezyc Pamiru 
 
Majitel: Anastasia Zadražilová 
 
Velká objemná, správných kostí, mírně kratší nohy, velmi pěkná hlava, více výrazný stop. Dobře 
živená. Správně široký hřbet, výborné žebro, správný formát, dobrá délka ocasu. 
  
 
 

Feny – třída vítězů  
V1, CAC – Kőhegy-Szépe Emira 
 
nar. 30.4.2014, Kauk.j.101/14 
Kazbegi Emir x Kőhegy-Szépe Zizzy 
Majitel: Pereczes Zsolt 
 
Harmonická fena, správně formovaná, pěkná hlava, správných kostí, velmi dobře nasazený krk, 
správná šíře hřbetu, vystavená ve výměně srsti, pohyb volný, energický. 
 
 
V2– Lafida ze Žďárských lesů 
 
nar. 26.3.2017, CMKU/KAO/4484/17 
Fido ze Žďárských lesů x Daria ze Žďárských lesů 
Majitel: Prosecký Aleš 
 
V pohybu mírně vypouklá bedra, pevná, velká, mírně nakloněná dopředu. Mírně kratší předloktí, 
vystavená ve výměně srsti, hlava správných linií a proporcí, žádalo by se tmavší oko. Mírně kratší krk, 
strmější úhlení předních končetin, mírně volnější lokty, strmé úhlení zadních končetin, krátký ocas. 
Energický pohyb. 
 
 
 


