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Psi – třída štěňat 
 
 
VN1 – Bond Charmia Bohemia 
 
nar. 13.5.2019, N Reg/MSP/545/19 
Akim Beskydský dvůr x Dakota Varjag z Bukové 
Majitel: Romana Tupá 
 
4měsíční pes, v současnosti odpovídá svou muskulaturou, hlavou i výškou svému plemenu, dobrá 
povaha, správný skus, přiměřená mechanika pohybu. 
 
 
Nenastopil – Endy z Jakubky 
 
nar. 26.3.2019, N Reg/MSP/525/19 
Aivengo Rytsar' Anglii x Althea 
Majitel: Nikola Kudrnáčová 
 
 

Psi – třída dorostu 
 
Nenastopil – Bradley Aziris 
 
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/512/19 
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce 
Majitel: Jiří Zdráhal 
 
 
VN2 -Dalakhani Vaneliss Dream 
 
nar. 19.1.2019, CMKU/MSP/521/-19/19 
Aivengo Rytsar' Anglii x Posadskaya Strazha Eremeya 
Majitel: Marek Horňáček 
  
8měsíční pes, k věku dobře modelovaná hlava, přiměřené zbarvení, správný skus, plnochrupý, 
přeúhlení předních končetin, rovná hřbetní linie, spáditá záď, málo strmější úhlení zadních končetin, 
vytočené tlapy, pohyb korektní. 
 
 
VN1, nejlepší dorost – Nikolas Brush 
 
nar. 15.3.2019, RKF 5585524 R 
Nezhny Zver Bestshaygri x Ayna 
Majitel: Petra Volfová 
 
6měsíční pes, v současném věku proporčně velmi dobře vzrostlé štěně, hlava dobrých proporcí, 
správný skus, pohyb harmonický. 
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Psi – mezitřída 
 
V1, CAC - Ares Charmia Bohemia 
 
nar. 4.5.2019, N Reg/MSP/453/18 
Aivengo Rytsar' Anglii x Dakota Varjag z Bukové 
Majitel: Jozef Kováč 
 
16měsíční pes, poměrně dobře modelovaná hlava, pevné končetiny, hluboký hrudník, trochu 
strmějších zadních končetin, dobrá barva zabarvení, dobrý skus, dobrá mechanika pohybu. 
 
 
V2, Res.CAC - Asir Roso Ramiro 
 
nar. 17.3.2018, N Reg/MSP/424/18 
Aivengo Rytsar' Anglii  x Debbie od Beskydských vrchů 
Majitel: Pavel Alexa 
 
18měsíční pes, dostatečně mohutné tělo i modelovaná hlava, správný skus, dobrý a široký hrudník, 
rovná hřební linie a navazující bedra s plynulým přechodem na ocas, užší postoj zadních končetin, 
pohyb korektní. 
 
 
V3 – Azir z Elitní gardy 
 
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/418/18 
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada 
Majitel: Lucie Šovčíková 
 
20měsíční pes, dobře modelovaná hlava, správné vybarvení, správný skus, dostatečně široký krk 
s naznačeným lalokem, hrudník dostatečně hluboký, hřbetní linie rovná, záď mírně oblá navazující na 
ocas, zadní končetiny mírně strmější úhlení, mechanika pohybu přiměřená. 
 
 
 

Psi – třída otevřená 
 
V1, CAC – Absolom Strážce knížecích vod 
 
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/358/17 
Ataman Kazachyih Voisk x Jéke Kincse Aida 
Majitel: Viktor Weiss 
 
25měsíční pes, dobře modelovaná hlava, správný skus, dobrá šíře krku, dostatečně hluboký a široký 
hrudník, pevné přední končetiny, rovná hřbetní linie, správně nasazený ocas, korektní úhlení zadních 
končetin, mechanika pohybu korektní. 
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V2, Res.CAC – Azim 
 
nar. 5.12.2016, P Reg/MSP/293/19/16 
Majitel: Jan Mička 
 
2,5letý pes, střední výšková hranice, v současnosti atletické postavy, dobře modelovaná hlava, 
správný skus, správné nasazení ucha a krku, rovná hřbetní linie, dostatečně hluboký hrudník, přední 
končetiny správně úhlené, dostatečné pevnosti, zadní končetiny korektně úhlené, ocas správně 
osrstěný, dobře vybarvená hlava, mechanika pohybu přiměřená. 
 
 
VD4 - Brian Berserk z Kotešovej 
 
nar. 7.9.2017, SPKP RG 229 
Adyutant Ego Prevoshoditelstva x Bethia Varjag z Bukové 
Majitel: Ján Bičian 
 
2letý pes, přiměřená modelace hlavy, správný trup, náběh skusu na klešťový, ucho vysoce nasazené, 
dostatečně hluboký, avšak užší hrudník, zadní končetiny mírně strmější, korektní mechanika pohybu. 
 
 
V3 – Brody Fišer 
 
nar. 26.7.2017, N Reg/MSP/367/17 
Alin od Beskydských vrchů x Corra Varjag z Bukové 
Majitel: Petr Motyka 
 
26měsíční pes, dostatečná výšková hranice, plošší hrudník, přiměřená modelovaná hlava, dobře 
zabarvená, správný skus, hřbetní linie, jemně strmější zadní končetiny, mechanika pohybu velmi 
dobrá. 
 
 
 

Psi – třída vítězů 
 
V3 – Akim Beskydský dvůr 
 
nar. 31.3.2014, N Reg/MSP/133/14/16 
Bozsoki Harci Dirk x Bessie 
Majitel: Pawlas Jan 
 
5,5letý pes, dobrá výšková hranice, mohutné tělo, proporčně jemnější hlava, správný skus, 
dostatečně hluboký hrudník, pevné přední končetiny, rovný hřbet, přiměřená bedra a záď, korektní 
úhlední zadních končetin, přiměřená mechanika pohybu. 
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V2, Res.CAC – Bashir z Jakubky 
 
nar. 13.10.2015, N Reg/MSP/279/15/17 
Bozsoki Harci Boris x Basha od Beskydských vrchů 
Majitel: Susková Jana 
 
4letý pes, dostatečně velký, přiměřeně modelovaná hlava, správný skus, dostatečně hluboký hrudník, 
rovný hřbet, mírně strmější zadní končetiny, mechanika pohybu přiměřená. 
 
 
V1, CAC, vítěz speciální výstavy, BOB, celkový vítěz SV – Shkiper Hranitel Nadezhdy 
 
nar. 31.12.2013, N Reg/MSP/172/-14/13/15 
Elisey Carevich x Zvezdnaya Pyl Iz Doma Moskovskoy Storozhevoy 
Majitel: Kaňoková Michaela 
 
6letý pes, dostatečně mohutné tělo a hlava i končetiny, přiměřené zabarvení, dobrá mechanika 
pohybu. 
 
 
 

Feny – třída štěňat 
 
VN1, nejlepší štěně, nejlepší štěně SV - Aira Svatojánský strážce 
 
nar. 10.5.2019, N Reg/MSP/541/19 
Asklépios Šumavský medvěd x Arlett Zlatá horda 
Majitel: Jaroslav Prchal 
 
4měsíční fena, v momentálním vývoji dobře stavěná, dobře zabarvená, správné zbarvení okolo očí, 
rovné končetiny, přiměřená mechanika pohybu vzhledem k věku. 
 
 
 
 

Feny - třída dorostu 
 
VN1 – Bagnaia Aziris 
 
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/513/19 
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce 
Majitel: Jitka Podolanová 
 
6měsíční fena, přiměřená výška, jemně modelovaná hlava a tělo, přiměřené věku, správný skus, 
v současnosti docela přiměřeně hluboký hrudník, malinko měkčí zadní končetiny. 
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VN3 – Bairin Aziris 
 
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/514/19 
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce 
Majitel: Jana Hlaváčková 
 
6měsíční fena, přiměřená výšková hranice vůči věku, jemnější modelovaná hlava, správný skus, 
asymetrické zbarvení, přiměřená hloubka hrudníku, přední končetiny přiměřeně silné, zadní 
končetiny dobře úhlené, dobrý v pohybu. 
 
 
VN2 – Baischa BB Aziris 
 
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/515/19 
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce 
Majitel: Marek Adámek 
 
6měsíční fena, líbivě modelovaná hlava, užší hrudník, v současném vývoji mírně užší, měkčí zadní 
končetiny. 
 
 
VN4 – Bastet Sachmet Aziris 
 
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/516/19 
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce 
Majitel: Marcela Bartoňová 
 
6měsíční fena, jemnější modelovaná hlava, dobré pevné končetiny, správný skus, dobrá hřbetní linie, 
přiměřeně zaúhlené zadní končetiny, dobře nasazený ocas. 
 
 
VN – Bethany Aziris 
 
nar. 6.3.2019, N Reg/MSP/516/19 
Aris Beskydský dvůr x Azi Aischa ze Žatce 
Majitel: Radka Hrabalová 
 
6měsíční fena, jemnější modelovaná hlava, dobré zabarvení, správný skus, pevné přední končetiny, 
trošku strmější zadní končetiny, v současnosti povahově nejistá. 
 
 
 

Feny - třída mladých 
 
 
Nenastoupil – Aike Charmia Bohemia 
 
nar. 4.5.2018, N Reg/MSM/455/18 
Aivengo Rytsar´Anglii x Dakota Varjag z Bukové 
Majitel: Volfová Petra 
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V2 - Gina Varjag z Bukové 
 
nar. 11.7.2018, N Reg/MSP/471/18 
Bashir z Jakubky x Eliška Varjag z Bukové 
Majitel: Gabriela Sládková 
 
14měsíční fena, střední výšková hranice, přiměřeně modelovaná hlava, dobré zbarvení, správný skus, 
pevné přední končetiny, ostřejší úhlení předních končetin, rovná hřbetní linie, malinko přestavěná 
záď, strmější zadní končetiny, dobrá mechanika pohybu. 
  
 
V1, CAJC, BOJ, vítěz speciální výstavy mladých, nejlepší junior SV – Holly Baby 
 
nar. 16.8.2018, RKF 5333595 R 
Max Dar Polkan x Pesnya Esaula 
Majitel: Mgr. Liběna Anna Neubauerová 
 
12měsíční fena, v současnosti jemněji modelovaná, dobré proporce i modelace hlavy, požadované 
zabarvení, dobré úhlení zadních končetin, pevné přední končetiny, dobrá mechanika pohybu. 
 
 
 

Feny – mezitřída  
 
 
V3 – Barathiki Vaneliss dream 
 
nar. 13.10.2017, N Reg/MSP/404/-18/17 
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya 
Majitel: Markéta Vaněčková 
 
23měsíční fena, poměrně dobře modelovaná hlava, správný skus, pevné přední končetiny, 
přestavěná záď, strmější zadní končetiny, přiměřená mechanika pohybu. 
 
 
V2, Res.CAC – Borgia Vaneliss dream 
 
nar. 13.10.2017, SPKP RG 225 
Bozsoki Harci Boris x Posadskaya Strazha Eremeya 
Majitel: Karel Hykyš 
 
23měsíční fena, dobře modelovaná hlava, dobré zabarvení, správný skus, dostatečně hluboký 
hrudník, pevné přední končetiny, rovná hřbetní linie, malinko strmější zadní končetiny, mechanika 
pohybu korektní. 
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Nenastoupil – Carevna Elena z Linie Romanovců 
 
nar. 3.12.2017, N Reg/MSP/402/17 
Caspian Varjag z Bukové x Adélka z Linie Romanovců 
Majitel: Marie Rudolfová 
 
 
V1, CAC – Carevna Nina z Linie Romanovců 
 
nar. 3.12.2017, N Reg/MSP/403/17 
Caspian Varjag z Bukové x Adélka z Linie Romanovců 
Majitel: Josef Buchta 
 
21měsíční fena, dobrá výšková hranice, dobře modelovaná hlava, jemnější výraz, správný skus, rovná 
hřbetní linie, přiměřené úhlení zadních končetin, trošku užší hrudník, mechanika pohybu dobrá. 
 
 
Nenastoupil – Nazaria 
 
nar. 27.11.2017, N Reg/MSP/528/-19/17 
Max Dar Maybah x Roskoshnaya Lady Lora 
Majitel: Marie Rudolfová 
 
 
 

Feny – třída otevřená  
 
V - Agreen Magic Runza 
 
nar. 22.4.2018, N Reg/MSP/435/18 
Akim Beskydský dvůr x Caesarianna Aretha z Hasištejnského podhradí 
Majitel: Kateřina Flaksová 
 
17měsíční fena, dobrá výšková hranice, přiměřeně k tomu tvarovaná hlava, správný skus, dostatečně 
hluboký hrudník, pevný krk s plynulým přechodem na hřbetní linii, mechanika pohybu dobrá, pevné 
přední končetiny, zadní končetiny jemně strmější úhlení. 
 
 
V4 – Airin Ostravský ráj 
 
nar. 23.9.2017, N Reg/MSP/389/17 
Aivengo Rytsar´Anglii x Arlett z Jakubky 
Majitel: Sasin Jiří 
 
2letá fena, střední výška, dobře modelovaná hlava, správný skus, pevné přední končetiny, dostatečně 
hluboký hrudník, rovná hřbetní linie s plynulým přechodem přes bera do ocasu, zadní končetiny 
přiměřeně úhlené, přední končetiny při pohybu vytáčí lokty ven. 
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VD - Arwen Strážce knížecích vod 
 
nar. 4.8.2017, N Reg/MSP/365/17 
Ataman Kazachyih Voisk x Jéke Kincse Aida 
Majitel: Marcel Fryje 
 
25měsíční fena, jemnější konstituce těla i hlavy, v současnosti užší hrudník, rovné přední končetiny, 
správný skus, mírný lalok, přiměřeně úhlené zadní končetiny a k tomu odpovídající mechanika 
pohybu. 
 
 
V1, CAC, vítěz speciální výstavy, BOS - Azikazi z Elitní gardy 
nar. 29.1.2018, N Reg/MSP/421/18 
Argo Varjag z Bukové x Zharnaya iz Don-Grada 
Majitel: Gabriela Vránová 
 
20měsíční fena, dobře modelovaná hlava, dobré zbarvení, správný skus, částečný lalok, pevné přední 
končetiny, rovná hřební linie, plynule navazující na záď, zadní končetiny jemně strmější, avšak dobrá 
mechanika pohybu. 
 
 
VD - Bája Beskydský Dvůr 
 
nar. 22.5.2015, N Reg/MSP/229/15 
Bozsoki Harci Dirk x Bessie 
Majitel: Jan Ševčík 
 
4letá fena, hlava dostatečně velká, přiměřeně modelovaná, správný skus, absence tmavých monoklů, 
přední končetiny dostatečně pevné, zadní končetiny trochu měkčí, mechanika pohybu korektní. 
 
4letá fena, hlava dostatečně velká, přiměřeně modelovaná, správný skus, absence tmavých monoklů, 
přední končetiny dostatečně pevné, zadné končetiny trochu měkčí, mechanika pohybu korektní. 
 
 
V3 – Bessi z Hasištejnského podhradí 
 
nar. 24.6.2014, N Reg/MSP/171/14 
Farao x Bea z Blahuňovské dubiny 
Majitel: Marek Adámek 
 
5letá fena, dobrá výšková hranice, jemnější modelovaná hlava, správný skus, dobré zbarvení, pevné 
přední končetiny, poměrně dobře úhlené zadní končetiny, mechanika pohybu dobrá. 
 
Nenastoupil – Ciska z Jakubky 
 
nar. 6.9.2015, N Reg/MSP/315/15 
Shkiper Hranitel Nadezhdy x Basha od Beskydských vrchů 
Majitel: Ivana Daxnerová 
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V2, Res.CAC - Zharnaya iz Don-Grada 
 
nar. 14.8.2014, N Reg/MSP/284/-16/14/16 
Lev Nikolajevič x Hrda Axina  
Majitel: Michaela Pěgřimková 
 
5letá fena, jemněji modelovaná hlava, správný skus, dostatečně hluboký hrudník, pevné přední 
končetiny, dobrá hřbetní linie, v současnosti trochu visící břicho způsobené falešnou březostí, 
mechanika pohybu výborná. 
 
 

Feny – třída vítězů  
 
 
V1, CAC - Calibra Varjag z Bukové 
 
nar. 17.9.2014, N Reg/MSP/179/14/16 
Anatol x Amálka z Blahuňovské dubiny 
Majitel: Marcel Fryje 
 
5letá fena, dostatečně mohutné tělo a modelace hlavy, správný skus, dobrá hřbetní linie, dostatečně 
široký a hluboký hrudník, korektní úhlení zadních končetin, v současnosti vystavovaná v blahobytné 
kondici, přední končetiny rovné – působí tenčí, mechanika pohybu dobrá. 
 
 
 
 
 
 


