Chržín SV ČPSK 1.5.2022
Anglický setr
PSI
Třída mladých
1
VD2 Baltazar z Krásné doliny ČLP/AS/6534 *21.04.2021
maj. Andrea Nováková
Zuby: vpravo zdvojená P.1 nahoře, oko: hnědé, skus: nůžkový, kvadratický formát, středně silná
kostra, typická hlava rovnoběž. liniích, dlouhý suchý krk, spáditá horní linie s mírně svěšenou zádí,
v pohybu vepředu i vzadu užší, předhrudí výraznější, potřebuje výstavní drezuru.
2

V1, CAJC, BOJ, BOB , BIS Junior Gordon Hall Vancouver RKF/6150996 *09.11.2020
maj. Marta Ščudlová
Oko: hnědé, chrup: úplný, skus: nůžkový, velice pěkná hlava, správně nesená ucha, dlouhý krk,
rovná horní linie, správně nasazený a nesený ocas, úhlení hor. konč. by mohlo být lepší, pánev.
Korektní , excelentní pohyb, pěkně předveden
Třída otevřená
3
V1, CAC

Ozzo Vis Tranquilla ČLP/AS/6435 * 25.07.2019
maj. Vladimíra Dvořáková
oh. Pes, spodní hranice výšky, stř. silná kostra, velice vyvážený, typická samčí hlava, dobře
nesené ucho, dlouhý suchý krk, hor. I spod. Linie korektní, méně vyjádřené předhrudí, výborně
zach……vepředu i vzadu, oka: hnědé, skus: nůžkový, chybí 2x P1 dole,
Vítěz speciální výstavy
FENY
Třída mladých
4
neposouzena Ebie od Alpské protěže ČLP/AS/6557 * 10.07.2021
maj. Iva Hošťálková
nemůže být posouzen, nenechá se prohlédnout, velmi složitá povaha
nenastoupil Dyer´s See You ČLP/AS/6584 *01.07.2021
maj. Vladimíra Dvořáková
nenastoupil
5

Třída otevřená
6
V1
Annabelle Toklarama´s ČLP/AS/6457/12/19 * 03.11.2019
maj. Kristýna Sojková
Oko: temně hnědé, skus: nůžkový, chrup: úplný, pěkná fenčí hlava, správně nasazené ucho,
dlouhý suchý krk, výborná horní linie, správně nesený ocas, velice úzké předhrudí, málo hluboký
hrudník, úhlení hor. konč. Strmější, pánevních korektní, pěkně se prezentuje
Chržín SV ČPSK 1.5.2022
Gordonsetr
PSI
třída mladých
7
V3
Ilke Jughead z Wenytry ČLP/GS/7055 *19.04.2021
maj. Petra Beránková
mladý pes, výborna barva, hrudní i pánevní končetiny korektní, dobře nasazený a nesený ocas,
ještě ve vývinu, je třeba nacvičit předvedení
8

V2

Irvin z Wenytry ČLP/GS/7057 *19.04.2021
maj. Adam Fuxa

silná kostra, dobrá hlava, korektní horní linie, dostatečně hluboký hrudník, srst v dobré kvalitě i
barvě, výborné pálení, ucho dobře nasazené, je třeba nacvičit předvádění
9

V1, CAJC, BOJ

Lotr Legolas Miyavi PKR VII-19570 * 01.02.2021
maj. Vlastimil Hubert
silný zdatný pes, srst ve výborné kvalitě, kvalitní úhlení, pevný hřbet, dobře nasazený a nesený
ocas, pes výborných kvalit
Mezitřída
10
VD2

Alaric Beautiful VAlley ČLP/GS/7039 * 07.01.2021
maj. Vladimíra Zikmundová
výška 66, výborná hlava, dobře nasazený krk, korektní horní linie, dobře nasazený a v pohybu
dobře nesený ocas, strmější úhlení pánevních končetin, v postoji mírně vytáčí pravou horní
končetinu v tlapě
Mister BENTLEY Áres Šamarkan ČLP/GS/7007 *18.10.2020
maj. Marta Ščudlová
srst v dobré barvě i struktuře, ne příliš pevná, hřbet klenutější, hrudník dostatečné hloubky, nemá
uzavřenou tlapu
11

VD 1

Třída otevřená
12
V1, CAC

Just Limited Edition Áres Šamarkan ČLP/GS/6800/19 * 06.01.2018
maj. Lenka Hůlková
silná kostra, kvalitní pálení, korektní horní i spodní linie, dobré úhlení, tlapa uzavřená
Třída pracovní
13
VD1 Hero D’Artagnan z Wenytry ČLP/GS/6860 * 04.01.2019
maj. Monika Vojáčková
pes dobré kostry, kvalitní srst, dobrá horní i spodní linie, strmější úhlení pánevních končetin, skus
na hranici standardu
VD2 Jaizon des Pralines d’Aubejoux LOF 7 S.G.43824/7879 * 02.07.2014
maj. Christine Versavau, Jana Anderlová
pes krásné hlavy, mírně propadlý za kohoutkem, vázanější pohyb pánevních končetin
14

Třída vítězů
15
V2, Res.CAC Black Mystic Neverending Grace ČLP/GS/6823 * 28.05.2018
maj. Kateřina Kadlecová
statný pes, srst dobrá kvalita, struktura i barva, vyšší akce hrudních končetin, korektní horní i
spodní linie, hrudník hluboký
Forester’s Ignotus Peverell of Darkmoor
VDH/DPSZ GS 19/076 * 05.06.2019
maj. Jaroslav a Iveta Šedovi
výborný představitel plemene, perfektní srst v barvě i struktuře, rovná horní linie, hlubší hrudník,
výborné úhlení, perfektní předvedení, Vítěž speciální výstavy
16

V1, CAC, VSV, BOB, BIS

Třída veteránů
17
V1
Emil z Wenytry ČLP/GS/6518 * 11.03.2014
maj. Monika Vojáčková
pes středně silné kostry, strmější úhlení pánevních končetin, méně výrazné pálení, rovný hřbet
FENY
Třída mladých
18
VD
Athéna Just Hope ČLP/GS/7092 * 01.08.2021
maj. Lenka Hůlková

drobnější fena, korektní horní i spodní linie, fena ještě ve vývinu, mírně odtažitá povaha
Erzsebet od Zámeckého kopce ČLP/GS/7051 * 31.021.2021
maj. Jan Procházka
středně silná kostra, ušlechtilá hlava, užší v patách, v ostoji rozevřenější v tlapách hrudních
končetin, výrazný týlní hrbol
19

VD4

Genesis Racer Manon Lescaut ČLP/GS/7079 * 03.06.2021
maj. Adéla Smetanová
jemnější fena ještě ve vývinu, dobře nasazené ucho, dobře nasazený a nesený ocas, dobré pálení,
strmější postoj pánevních končetin
20

VD

Irene z Wenytry ČLP/GS/7063 * 19.04.2021
maj. Eva Hulcová
jemnější fena, v růstu přestavěná vzadu, v pohybu úzká v hleznech, dobře nasazený a nesený
ocas, dobré pálení
21

VD3

Isla of Skye z Wenytry ČLP/GS/7059 * 19.04.2021
maj. Magdaléna Zelenáková
fena středně silné kostry, rovný hřbet, hrudník dostatečné hloubky, korektní pohyb hrudních i
pánevních končetin, tlapka uzavřená, srst výborná
22

V2

Isobel z Wenytry ČLP/GS/7060/21 * 19.04.2021
maj. JanaHatašová
fena dobré kostry, typická hlava, korektní horní i spodní linie, dobřé úhlení, tlapa uzavřená,
výborné předvedení
23

V1, CAJC

Mezitřída
24
VD

Ariana Beautiful Valley ČLP/GS/7041 * 07.01.2021
maj. Karel Kačerovský
středně silná kostra, mírně klenutý hřbet, srst dobré kvality, dobře nasazený krk, mírně strmější
zadní končetiny, třeba nacvičit předvedení
Night Storm Secrets Áres Šamarkan ČLP/GS/7031 * 22.12.2020
maj. Jana Šedová Jana Šmídová
fena středně silné kostry, korektní úhlení, kvalitní pohyb, dobré pálení, oko tmavé, hrudník hluboký
25

V1

Třída otevřená
26
D
Hubertus noble Distel DGSZ18/3335 * 14.04.2018
maj. Stefanie Wagner
ne zcela typická hlava, skus na hranici standardu, spáditější záď, volná v loktech, spáditá bedra
V2, Res.CAC Escalade Manon Lescaut
ČLP/GS/6799 * 02.02.2018
maj. Iva Mlejová
kvalitní hlava s dobrým závěsem ucha, srst dobré délky, struktury, barvy, hrudník hluboký,
předhrudí nevyjádřené, pohyb korektní
27

Heaven’s Hope Pearl Áres Šamarkan ČLP/GS/6684 * 26.06.2016
maj. Lenka Hůlková
dobrá hlava, rovný hřbet, dobře nasazený a nesený ocas, hluboký hrudník, předhrudí vyjádřené,
výborná srst
28

V1, CAC

LOLLOBRIGIDA - LUI Áres Šamarkan ČLP/GS/6978 * 10.03.2020
maj. Marta Ščudlová
kvalitní fena, dobře nasazený a nesený ocas, dobře nasazené ucho, kvalitní pálení
29

V3

Třída pracovní

Aischa Sanybell ČLP/GS/6929 * 31.08.2019
maj. Lucie Vodrážková
lepší v postoji, než v pohybu, kratší krk, mírně přestavěná v zádi, strmější kolena, není ve výstavní
kondici
30

VD2

Hornet Pearl MacLeod Áres Šamarkan ČLP/GS/6688 * 26.06.2016
maj. Marta Ščudlová
hezká hlava, kvalitní srst, výrazný pohyb, korektní horní i spodní linie
31

V1, CAC

Třída vítězů
32
V3

Barracuda Neverending Grace ČLP/GS/6828 * 28.05.2018
maj. Darja Musilová
typická hlava, korektní horní i spodní linie, dobré úhlení, korektní pohyb
V2, Res.CAC De La Chapelle Manon Lescaut ČLP/GS/6633 * 05.01.2016
maj. Iva Mlejová
bohatě osrstěná fena, elegantní hlava, výborně nasazené ucho, dobrý pohyb
33

V1, CAC, VSV, BOS I’M BLACK MAMBA Áres Šamarkan ČLP/GS/6782 * 03.10.2017
maj. Marta Ščudlová
hlava plně v typu plemene, výborné osrstění, dobré úhlení, prostorný pohyb
34

Třída veteránů
35
V3
Coleen Neli z Wenytry ČLP/GS/6350 * 21.01.2012
maj. Monika Vojáčková
10,5 letá fena ve výborné psychické i fyzické kondici
V1, BOV, nejlepší veterán výstavy Eliška z Wenytry ČLP/GS/6519 * 11.03.2014
maj. Monika Vojáčková
fena v dobré psychické i fyzické kondici, korektní horní i spodní linie, kvalitní pohyb
36

Faustine des Pralines d’Aubejoux ČLP/GS/6274 * 29.05.2010
maj. Jana Anderlová
12ti letá fena ve výborné kondici, dobrý pohyb
37

V2

Chržín SV ČPSK 1.5.2022
Irský červenobílý setr

PSI
Třída pracovní
38
V1, CAC, BOB
Artagan von Blahud ČLP/RWS/356/20 * 29.09.2018
maj. Ivana Popílková
elegantní hlava, kvalitní horní i spod. linie, dobré úhlední, kvalitní pohyb,
vítěz speciální výstavy
FENY
Mezitřída
39
V1, CAC, BOS
Anita Debborin ČLP/RWS/382 * 01.08.2020
maj. Simona Chrtová
elegantní hlava, korektní horn. i spod. linie, dobré úhlení, kvalitní pohyb,
vítěz speciální výstavy
Chržín SV ČPSK 1.5.2022
Irský setr

PSI
Třída mladých
40
D
Allmo Rocky Top Legacy ČLP/IS/17054/03/21 * 16.12.2020
maj. Veronika Všetečková
pes na spodní hranici výšky, ne zcela typická hlava, dobré úhlení, srst není ve výstavní kondici,
kulatý hrudník
Arny Rocky Top Legacy ČLP/IS/17055 * 16.12.2020
maj. Lukáš Dvořák
netypická hlava, spáditější záď, chybí srst, špatná výstavní kondice, kulatý hrudník
41

D

V1, CAJC
Hunting Navel Conor Mahagony Paw ČLP/IS/17132/03/21 * 29.03.2021
maj. Jana Krovozová
typická hlava, týlní hrbol vyjádřený, dobře nas. ucho, korektní horní i spodn. linie, dobré úhlení,
kvalitní pes
42

Třída pracovní
43
VD2 Bushmills Lord Mahagony Star ČLP/IS/16496 * 02.01.2018
maj. Veronika Šmídová
hezká hlava, tmavé oko, kvalitní srst, dobře nas. ucho, ne příliš prost. pohyb, při předvedení se
hůře prezentuje
V1, CAC, BOS
Falco Easy Jet Mahagony Paw ČLP/IS/16574 * 11.05.2018
maj. Markéta Medřická
elegantní pes, dobře usazený krk, dobrý hrudník, výborné úhlení, srst v dobré kvalitě, prostorný
pohyb
vítěz speciální výstavy
44

Třída vítězů
45
V1, CAC
Aaron Arno Redweed ČLP/IS/16661 * 13.04.2019
maj. Hana Bočková
elegantní pes, typická hlava, výborně nas. ucho, perfektní srst v délce i kvalitě, prostorný pohyb
Universe of Never-ending Adventure All Irish Gold ČLP/IS/16711
* 05.01.2019
maj. Veronika Štěchovská
elegantní pes, bohatá srst, správná barva, užší v zadní frontě, dobré úhlení
46

V2, r.CAC

FENY
Třída dorostu
47
N1
Gwendariff Handbags and Hi Heels B20300 * 28.08.2021
maj. Veronika Štěchovská
hezká hlava, dobře nas. ucho, srst bohatá
Třída mladých
48
VD
Alex Rocky Top Legacy ČLP/IS/17061 * 16.12.2020
maj. Zdeněk Kruchňa
fena středně silné kostry, dobře nas. ucho, užší v zadní frontě, mírně volné lokty, srst ne zcela ve
výstavní kondici
Be My Bubble Mahagony Dream Catcher ČLP/IS/17185 * 15.06.2021
maj. Veronika Štěchovská
hezká hlava, tmavé oko, správně nas. ucho, kvalitní horní i spod. linie, hůře se prezentuje v kruhu
49

VD 4

50

VD

Eboni Red Joker ČLP/IS/17081 * 09.02.2021

maj. Lucie Brodská
blahobytné výstavní kondici, hezká hlava, dobře nas. ucho, srst v dobré kvalitě
Elizabeth Red Joker ČLP/IS/17086/21 * 09.02.2021
maj. Martin Houda
dobrá hlava, korektní horní i spod. linie, dobré úhlení, korektní pohyb, korektn nas. i nesený ocas
51

V2

V1, CAJC, BOJ
Eternity Daisy Rain ČLP/IS/17240 * 16.07.2021
maj. Hana Bočková
výborná hlava, hluboký hrudník, kvalitní srst, mírně užší v zadní frontě, dobrý pohyb a předvedení
52

Hennessy Honey Moor Mahagony Paw ČLP/IS/17138 * 29.03.2021
maj. Anna Gabrielová
elegantní feny, dobře usazený krk, hluboký hrudník, hlava uzavřená, pohyb prostorný
53

V3

Honey Bee Mahagony Paw ČLP/IS/17137 * 29.03.2021
maj. Milan Kadlec
těsné nůžky, dobrá hlava, srst dobré kvality
54

VD

Maya (Freya) ze Srbického kopce ČLP/IS/17160 * 29.04.2021
maj. Dana Charyparová
jemnější kostra, fena není ve výstavní kondici, srst, je třeba nacvičit v kruhu
55

VD

Třída mezitřída
56
nenastoupila Aaya Rocky Top Legacy ČLP/IS/17055 * 16.12.2020
maj. Zdeněk Kruchňa
Třída otevřená
57
V1, CAC
Faylinn Ellie Mahagony Paw ČLP/IS/16579 * 11.05.2018
maj. Ludvík Šafránek
elegantní fena, výborná hlava, dobrá horní i spod. linie, korektní úhlení, volný pohyb
Třída pracovní
58
VD 2 Bombay Saphire Bonny Mahagony Paw ČLP/IS/16502 * 02.01.2018
maj. Veronika Šmídová
fena dobrá horní i spod. linie, v pohybu nekorektní pohyb pán. konč.
V1, CAC
Eternal Flame Goldset ČLP/IS/16325 * 05.08.2016
maj. Veronika Štěchovská
elegantní fena, bohatá srst, dobré úhlení, korektní pohyb, výborné předvedení
59

Třída vítězů
60
V1, CAC, BOB
Andromeda Mahagony Dream Catcher ČLP/IS/16758 * 03.08.2019
maj. Veronika Štěchovská
elegantní fena, výborná srst, volný prostorný pohyb, dobré úhlení
vítěz speciální výstavy

Chržín SV ČPSK 1.5.2022
Pointer
PSI
Třída mladých
61
VD
Caesar z Raklesu ČLP/POI/11797 * 15.03.2021

maj. Ondřej Nedbal
typická hlava, strmější úhlení, v pohybu i postoji klene bedra
62

VD

Casius Winepoint Naty Ave Grove ČLP/POI/11884/01/22 * 18.06.2021
maj. Monika Kopárková

Juventus z Dubských lesů ČLP/POI/11766 * 30.11.2020
maj. Lukáš Orság
typická hlava, dobré úhlení, výborný pohyb, pes v ne zcela dobré výstavní kondici
63

VD 4

Kajman z Dubských lesů ČLP/POI/11916 * 20.06.2021
maj. Lukáš Orság
typická hlava, strmější vepředu i vzadu, méně hrudníku, mírně klene bedra
64

VD 3

V1, CAJC, BOJ
Oskar z Mešinské Hájovny ČLP/POI/11774 * 23.01.2021
maj. Bořivoj Šourek
typická hlava, korektní úhlení, dostatečně hluboký hrudník, volný prostorný pohyb
65

Třída mezitřída
66
V1, CAC
Ikaro Tom z Dubských lesů ČLP/POI/11722 * 30.05.2020
maj. Lukáš Orság
typická hlava, dobrá horní i spod. linie, korektní úhlení, pohyb prostorný, volný
Třída otevřená
67
V1, CAC
Krow Aristan´s ČLP/POI/11536 * 28.05.2018
maj. Lukáš Orság
typická hlava, perfektní horní i spod. linie, perfektní úhlení, hluboký hrudník, prostorný pohyb
Vili od Nezdického potoka ČLP/POI/11696 * 03.03.2020
maj. Dana Memioglu
na horní hranici výšky, těžší hlava, více pysku, dostatečně hluboký hrudník, úhlení výborné,
v pohybu mírně volnější lokty
68

V2

Třída pracovní
69
V1, CAC, BOB
Quno vom Grundleinshof ČLP/POI/11752 * 06.04.2020
maj. Martin Hučko
perfektní hlava, výborné úhlení, dobrý hrudník i předhrudí, prostorný pohyb,
vítěz speciální výstavy
Třída vítězů
70
V1, CAC
Elyen z Mešinské hájovny ČLP/POI/11295 * 05.05.2016
maj. Michaela Heroutová
elegantní pes, výborná horní i spod. linie, perfektní úhlení, vynikající pohyb
Scott Scandiaca ČLP/POI/11800 * 07.03.2020
maj. Michaela Heroutová
hůře vyjádřený pohlavní dimorfismus, mírně klene hřbet, celkově jemný pes
71

V2

FENY
Třída mladých
72
nedostavil se Cora z Raklesu ČLP/POI/11799 * 15.03.2021
maj. Zdeněk Blecha
73

nedostavil se Iron rose Biely Kostol SPKP 1204 * 26.11.2020

maj. Gabriela Kovaříková
V1, CAJC
Kristy z Dubských lesů ČLP/POI/11921 * 20.06.2021
maj. Martin Hučko
jemnější fena, hluboký hrudník, je třeba nacvičit v kruhu
74

Třída mezitřída
75
VD 2 Issabel z Dubských lesů ČLP/POI/11725 * 30.05.2020
maj. Lukáš Orság
jemnější fena, strmější úhlení pánev. konč., mírně klene hřbet, pohyb volný
V1, CAC
Franchanna´s Kleo VDH/DPZ 40/2020 * 20.08.2020
maj. Martin Hučko
hezká hlava, výborně usazený krk, korektní horní i spod. linie, předhrudí vyjádřené, kvalitní úhlení,
prostorný pohyb
76

Třída otevřená
77
V1, CAC, BOS
Bora Trialsport ČLP/POI/11510 * 06.06.2018
maj. Ludmila Trnejová
typická předst. plemene, krásná hlava, elegantní, perfektní horní i spod. linie,
vítěz speciální výstavy
Třída pracovní
78
V1, CAC
Brís Natyave Grove ČLP/POI/11661 * 12.08.2019
maj. Nikol Hajmonová
fena perfektní parametry, mírně delší rámec

