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Psi – třída štěňat 
 
VN1, Nejlepší štěně – ARIS BESKYDSKÝ DVŮR 
 
     Nar.: 31.3. 2014, Bozsoki Harci Dirk x Bessie 
     Chovatel: Zdeňka Pawlitková, majitel: Radka Hrabalová 
 

5ti měsíční pes, dobře vyvinutý pes, odpovídá věku, výborná kostra, pěkná typická hlava, dobrá 
pigmentace, tmavé oko, správný skus, odpovídající délka i výška těla, výborná srst, dobře 
nasazený i nesený ocas, dobré končetiny, dobrá dynamika pohybu hrudních i pánevních 
končetin. 

 
N2 – DIGIR DIAMOND Z BLAHUŇOVSKÉ DUBINY 
 
     Nar.: 22.4. 2014, Argo od Beskydských vrchů x Barunka z Blahuňovské dubiny 
     Chovatel: Mgr. Pavlína Novotná, majitel: Mgr. Liběna Anna Neubauerová 
 

4 měsíční pes, fenčí výraz, slabá kostra, typická hlava, korektně pigmentovaná hlava, dobře 
nasazené uši, skus – přezubuje, obtížná kontrola, odpovídající délka, výška, přestavěná záď, 
dobrá dynamika v pohybu, úzké postavení pánevních končetin v pohybu. 
 
 

Psi – třída dorostu 
 
VN1, Nejlepší dorost – SHKIPER HRANITEL´NADEZHDY 
 
     Nar.: 31.12. 2013, Elisey Carevich x Zvezdnaya Pyl´Iz Doma Moskovskoy Storozhevoy 
     Chovatel: Guńko I.V., majitel: Tomáš Kaňok 
 

Silná kostra, typická samčí hlava, tmavé oko, dobrá pigmentace hlavy, maska, dobře osvalený 
krk, věku odpovídající formát, dobrá hloubka hrudníku, kratší záď, níže nasazený ocas, 
vyklenutá záď, pohyb předních končetin vázaný, ve vývoji – neusazená záď, odpovídající věku, 
dobrá povaha, nůžkový skus. 

 
N2 – SHERLOK HRANITEL´NADEZHDY 
 
     Nar.: 31.12. 2013, Elisey Carevich x Zvezdnaya Pyl´Iz Doma Moskovskoy Storozhevoy 
     Chovatel: Guńko I.V., majitel: Stanislav Grivalský 
 

8 měsíční pes, střední kostra, věku odpovídající formát, typická hlava, tmavé oko, korektní 
maska, slabý pigment pysků, dobře nasazené i nesené uši, odpovídající horní linie, dobrá 
spodní linie, dobrá dynamika pohybu, dobře nasazený ocas, odpovídající kvalita srsti. 
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Psi – třída mladých 
 
V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých, BOJ – BOZSOKI HARCI CZÁR 
 
     Nar.: 2.8. 2013, Jéke Kincse Dollár x Bozsoki Harci Tajána 
     Chovatel: Kasza Józsefné, majitel: Stanislav Grivalský 
 

12ti měsíční pes, dobře stavěný, typická samčí hlava, nůžkový skus, odpovídající věku, tmavé 
oko, volnější víčka, tmavá maska, dobrý krk, dobrá horní i dolní linie, výše nasazená záď, dobrá 
dynamika pohybu, dobře nasazený ocas, horší předvedení. 
 
 

Psi – třída otevřená 
 
V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB - LUKAR 
 
     Nar.: 11.10. 2011 
     Majitel: Tomáš Kaňok 
 

téměř tříletý dobře stavěný i nesený pes, méně hmotnosti, odpovídající formát, typická hlava, 
tmavé oko, dobrý skus, dobrá horní i dolní linie, dobrý pohyb, dobře nesený i nasazený ocas v 
pohybu, užší postoj hrudních končetin. 

 
VD – APOLLON VARJAG Z BUKOVÉ 
 
     Nar.: 19.5. 2012, Amulet x Amálka z Blahuňovské dubiny 
     Chovatel: Robert Havlík, majitel: Kateřina Čiperová 
 

trochu nevyrovnaná povaha, dobrá dynamika pohybu, vázaný pohyb, správný formát, dobrá 
pigmentace, dobrý skus, typická hlava, silný krk, měkčí záď, dobrá srst a kvalita, ocas přetočený. 
 
 

Psi – třída vítězů 
 
V1, CAC – KNJAZ BORIS DLJA DOMA ROMANOVCEJ 
 
     Nar.: 6.9. 2012, Finist Yasny Sokol x Gloria Vais iz Don-Grada 
     Chovatel: Svetlana Bodrashova, majitel: Marie Rudolfová & Mgr. Jakub Vosáhlo 
 

2letý pes, tmavé pysky, typický, věku odpovídající pes, korektní hlava, pěkná pigmentace, 
tmavé oko, dobrý krk, korektní front s hlubokým hrudníkem, dobrá horní linie, širší zadní 
úhlení, dobrý v pohybu, dobře nasazený i nesený ocas v pohybu, dobrá povaha, dobře 
předvedený. 
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V2 - Atos 
 
     Nar.: 22.8. 2010 
     Majitel: Bedřich Šmíd 
 

4letý pes, silná kostra, korektní délka, trochu světlejší oko, dobrý skus, volné pysky, dobrá hlava 
i hrudník, dobrá dolní i spodní linie, spáditější záď, užší pánevní končetiny v pohybu, vázanější 
pohyb. 

 
 

Feny - třída štěňat 

VN1 – ADÉLKA Z LINIE ROMANOVCŮ 
 
     Nar.: 6.5. 2014, Athos x Pesnya Pechenega Tessie 
     Chovatel: Mgr. Jakub Vosáhlo, majitel: Marie Rudolfová & Mgr. Jakub Vosáhlo 
 

4 měsíční fena, dobrá kostra, dobrá výška, typická fenčí hlava, dolní čelist užší, dobrý skus, 
kratší čenichová partie, korektní pigment, dobrý formát, dobrá dynamika pohybu, dobře 
nasazený i nesený ocas, dobrá srst. 

 
 

Feny – třída dorostu 

VN1 – POSADSKAJA STRAŽA ELZARA 
 
     Nar.: 26.2. 2014, Nord x Posadskaja Straža Radosť 
     Chovatel: S.G. Vinogradova, majitel: Tomáš Kaňok 
 

Dobrá kostra, odpovídající formát, dobrá srst, typická fenčí hlava, korektní skus, velmi dobrý 
pigment, hruď odpovídající stáří, dobrá horní i dolní linie, dobré zadní úhlení, hrudní končetiny 
trochu vytáčí, dobrá dynamika. 

 
Nenastoupila – SHAMAHANSKAYA TSARITSA HRANITEL´NADEZHDY 
 
     Nar.: 31.12. 2013, Elisey Carevich x Zvezdnaya Pyl´Iz Doma Moskovskoy Storozhevoy 
     Chovatel: Guńko I.V., majitel: Stanislav Grivalský 
 
 

Feny – třída mladých 

V1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých – JÉKE KINCSE AIDA 
 
     Nar.: 11.9. 2013, Vihr x Jéke Kincse Céda-02 
     Chovatel: István Takács, majitel: Jaroslava Paseková 
 

12ti měsíční fena, dobrá kostra, typická představitelka plemene, dobrá srst, kratší, pěkná hlava, 
dobře nasazené i nesené uši, korektní skus, odpovídající pigmentace hlavy, slabší front, dobrá 
horní i spodní linie, typický pohyb, dobře předvedená. 
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Feny – mezitřída 

V1 – ALISSA NEOHROŽENÝ STRÁŽCE 
 
     Nar.: 5.10. 2012, Áron z Orebitských lesů x Carevna Anastázie Z rodu Romanovců 
     Chovatel: František Horák, majitel: Stanislav Grivalský 
 

2letá fena, dobrá kostra, dobrý pigment, typická, nepříliš elegantní, dobrá hlava, dobrý skus, 
tmavé oko, volnější pysky, horní linie měkčí, dobrá dolní linie, dobrá srst, i na ocase, dobrá 
dynamika pohybu. 

 
Nenastoupila – JÉKE KINCSE VESZTA 
 
     Nar.: 13.5. 2013, Jéke Kincse Tarzan x Jéke Kincse Cunami-02 
     Chovatel: István Takács, majitel: István Takács & Markéta Lorenčíková 
 
 

Feny – třída otevřená 

V1, CAC – BUTTERFLY OD BESKYDSKÝCH VRCHŮ 
 
     Nar.: 8.6. 2012, Morris x Amálie 
     Chovatel: Táňa Sobíková, majitel: Kamil Pánek 
 

Dobrá dynamika, zadní nohy se pohybují různě (úraz před týdnem), typická hlava, dobrý 
formát, korektní hruď, dobrá srst, dobře nesený i nasazený ocas, korektní pigment. 

 
Nenastoupila - DORISLAVA 
 
     Nar.: 27.10. 2011, Rem iz Vernyh Strazhei x Zolotoff Grad Druzhina 
     Chovatel: T.V. Mikhaylova, majitel: Tomáš Kaňok 
 
 

Feny – třída vítězů 

V1, CAC, Vítěz speciální výstavy – BOZSOKI HARCI NATASA 
 
     Nar.: 30.12. 2010, Bozsoki Harci Misa x Bozsoki Harci Carmen 
     Chovatel: Kasza Józsefiné, majitel: Ing. Ján Pudiš 
 

4letá fena, skus na hraně mezi klešťovým a nůžkovým – přijatelný, dobrá představitelka 
plemene, dobrá srst, dobrá hlava, korektní pigmentace, světlejší oko, vynikající horní i dolní 
linie, dobrá srst i kvalita, harmonický pohyb, bázlivější. 


