
 
 
 
 
 

 
 
 

rozhodčí:  Miroslav Roškota 
 

 PSI / RÜDE 
 

 
pes – zlatý     třída – veteránů 
 
FRODO Z ČERNÉHO JEZERA              č. zápisu: 10407/06      dat. nar. 1.1.2006 
(Otec: JOSHUA Z RINGU    Matka: ZYDYNIA Z ČERNÉHO JEZERA) 
Posudek: Osm let starý žluto-zlatý pes. Správné mohutnosti a výšky. Typická hlava, oko tmavé, maska již mírně 
prošedivělá. Předkus střední, velmi dobré zuby. Hluboký a prostorný hrudník, silný krk, pevný hřbet, výborné 
uhlení hrudních končetin, velmi dobré uhlení pánevních končetin . 
Chody korektní s výbornou  akcí obou párů končetin.  
Výborný 1,  vít. třídy 
 
 
pes – zlatý      třída – štěňat 
 
DASCH ADUR BOX                                č. zápisu : 14771/14     dat. nar.  7.6. 2014 
(Otec: YASON OPTIMA GRATA       Matka: AILIN ADUR BOX) 
Posudek:    4 měsíce a týden starý, sytě pigmentovaný zlatý pes. Výška a mohutnost odpovídá věku. Výborná 
hlava, oko i maska tmavé, tělesná stavba ve vývinu, velmi dobré, uhlení obou párů končetin. 
Velmi nadějný   1 
 
 
pes – zlatý      třída – štěňat 
 
LARGO INDIÁNSKÝ BRLOH             č. zápisu : 4695           dat. nar.  17.6. 2014 
(Otec: HEINEKEN JEDNA NA MILION    Matka: XOAR INDIÁNSKÝ BRLOH) 
Posudek:     4 měsíce starý, typicky žíhaný pes. Správné mohutnosti a výšky. Výborná hlava požadované řezby. 
Tělesná stavba ve vývinu odpovídá věku. Korektní pohyb. Temperamentní pes. 
Velmi nadějný   1 
 
 
pes – zlatý      třída –dorostu 
 
VERDI OPTIMA GRATA              č. zápisu : 14586/14          dat. nar.  25.1. 2014 
(Otec: G´M DE BELLEMANIE    Matka: XVETTE OPTIMA GRATA) 
Posudek:    8 měsíců starý, vysoký, sytě zlatý pes. Kvadratický, výborná hlava výborné řezby. Oko i maska 
tmavé. Předkus střední, řezáky v řadě, klíštky předsazeny. Suchý elegantní krk správně nasazen a nesen. 
Výborně utvářený hrudník. Rovný hřbet, korektní uhlení hrudních i pánevních končetin. Výborný pohyb. 
Velmi nadějný   1 
 
 
pes – zlatý      třída – mladých 
 
PATRIK Z N ĚMEČANKY                   č. záp :  14540/13         dat. nar.  8.1. 2014 
(Otec: MARDY Z NĚMEČANKY     Matka: SASKIA OPTIMA GRATA) 
Posudek:     9 měsíců starý, vysoký, sytě pigmentovaný pes. Velmi dobrá hlava, nepatrně širší v lebeční partii.  
Oko i maska tmavé. Střední předkus. Klíštky předsazeny. Suchý krk. Pěkně vyznačen kohoutek. Hluboký 
prostorný hrudník. Rovný pevný hřbet. Velmi dobré uhlení obou párů končetin s vydatnou akcí. Chody korektní 
prostorný. 
Výborný 1,  vít. třídy 



 
pes – zlatý      třída – mladých 
 
CHAOS VENDY KLEKA E.K.                  č. záp :  14467/13   dat. nar.  17.9. 2013 
(Otec: CAOS VOM SCHWANENSCHLOSS     Matka: FELICITA E.K.) 
Posudek:   13 měsíců, typicky žíhaný pes požadované mohutnosti. Velmi dobrá hlava. Správné řezby. Oko i 
maska tmavé. Střední předkus. Suchý elegantní krk. Hrudník požadované mohutnosti. Rovný hřbet. Velmi dobré 
uhlení obou párů končetin. Velmi dobrá mechanika pohybu. 
Výborný 1,  vít. třídy, ČKJV, nejlepší mladý jedinec 
 
ANGELO CLAUDY & JA                            č. záp :  14394/13   dat. nar.  30.8. 2013 
(Otec: BALROG Z RINGU     Matka: CLAUDIA LAKRONEBOX) 
Posudek:     13 měsíců starý, sytě žíhaný, vysoký elegantní pes. Velmi dobrá hlava, širší v lebeční partii. Oko i 
maska tmavé. Řezáky v řadě. Předkus střední. Suchý krátký krk. Rovný pevný hřbet. Mírně volnější v loktech. 
Velmi dobré uhlení obou párů končetin. Tomu odpovídá mechanika pohybu. 
Výborný 2 
 
pes – žíhaný      třída – mezitřída 
 
JOHNY WOLKER Z ČERNÉHO JEZERA    č. zápisu : 14192/13    dat. nar.  8.3. 2013 
(Otec: ZAR DE GUEZMAN     Matka: HEATHER Z ČERNÉHO JEZERA) 
Posudek:    17 měsíců starý, typicky žíhaný, správné výšky a mohutnosti pes. Velmi dobrá hlava, oko i maska 
tmavé. Střední předkus, řezáky v řadě, klíšťky vsazeny. Správně nasazené a nesené ucho. Suchý elegantní krk. 
Hluboký a prostorný hrudník. Rovný, mírně delší hřbet. Velmi dobré uhlení hrudních i pánevních končetin. 
Chody korektní a vydatné. 
Výborný 1,  CACK  
 
 
pes – zlatý      třída – otevřená 
 
OUTLAW DO VALE DO LÉTHES          č. záp. : 14054/12   dat. Nar. 4.5.2012 
(Otec: APOLO I DE VILLA ASTUR   Matka: KATIA DO VALE DO LÉTHES) 
Posudek:     2 a čtvrt roku starý, vysoký, žluto-zlatý pes. Správného rámce. Velmi dobrá hlava. Oko i maska 
tmavé. Předkus střední, řezáky v řadě-klíštky vsazeny. Velmi pěkně utvářena čenichová partie. Krátký krk. 
Výborně značen kohoutek. Rovný pevný hřbet. Hluboký a prostorný hrudník.  Velmi dobré uhlení hrudních i 
pánevních končetin.  Korektní mechanika pohybu. 
Výborný 1,  CACK, ČKV  
 
 

pes – žíhaný     třída – otevřená 
 
BERLINGO CHVALSKÝ DRAK          č. zápisu : 13829/12  dat. nar. 21.5.2012 
(Otec: ZAR DE GUEZMAN    Matka: AGÁTA Z NECHYBY ) 
Posudek: 2 a půl roku starý, typický žíhaný a správné mohutnosti pes. Velmi dobrá hlava, mírně širší v lebeční 
partii. Oko hnědé, maska tmavá. Řezáky v řadě, klíšťky vsazeny.. Silný krk. Kohoutek pěkně vyznačen. 
Korektní hřbet, velmi dobré uhlení obou párů končetin, velmi dobrý pohyb. 
Výborný 1,  CACK  
 
FARGO Z FRANKOVKY                          č. záp. : 13816/12   dat. nar. 27.4.2012 
(Otec: CASTELLO LIVE JAZZ    Matka: DOROTHY SIEGER BOHEMIA) 
Posudek:    Dva roky a 4 měsíce starý, sytě žíhaný pes. Správné výšky a mohutnosti, kvadratického rámce. 
Velmi dobrá hlava s typickým pohlavním výrazem. Oko i maska tmavé. Předkus střední. Velmi dobře utvářena 
čenichová partie. Krátký, suchý elegantní krk. Velmi dobré uhlení hrudních končetin, dobré uhlení pánevních 
končetin. Rovný hřbet, velmi dobrá mechanika pohybu. 
Výborný 2, res. CACK 
 
HIP HOP OD STŘÍBRŇÁKU                   č. záp.: 13854/12   dat. nar.  18.5. 2012 
(Otec: CAOS VOM SCHWANESLOSS   Matka: CASSIDY Z HALEXU) 
Posudek: Dva roky a 6 měsíců starý, typicky žíhaný pes s velkými bílými znaky na hlavě, krku a předních 
končetinách. Velmi dobrá hlava. Oko tmavé. Depigmentace třetího víčka vlevo. Řezáky v řadě. Klíšťky vsazeny. 
Suchý elegantní krk pěkně nasazen a nesen. Správně utvářen hrudník. Rovný delší hřbet. Velmi dobré uhlení 
hrudních i pánevních končetin. Korektní pohyb. 
Výborný 3 
 
 
 
pes – zlatý        třída – pracovní 
 
HANIBAL  KLEKA E.K.                          č. záp :  13594/11   dat. nar.  1.11. 2011 



(Otec: CORADO CAOS Z DYHOHÚRKY    Matka: ZOE OD STČÍBRŇÁKU) 
Posudek:    3 roky starý, vysoký, typicky žíhaný pes. Výborná hlava požadované řezby. Oko a maska tmavé. 
Předkus střední. Řezáky v nepravidelné řadě. Suchý elegantní krk. Výborně značen kohoutek. Hrudník správně 
utvářen. Rovný pevný hřbet. Velmi uhlení hrudních i pánevních končetin. Požadovaný pohyb. 
Výborný 1,  CACK  
 
 
pes – zlatý      třída – vítězů 
 
ALBERTO CZECH DELTABOX  č. zápisu :   11588/08  dat. nar.  3.3.2008 
(Otec: NESTOR VON DER AKAZIENBRUCKE   Matka: DELTA Z ČERNÉHO JEZERA) 
Posudek: 6 let starý, sytě pigmentovaný zlatý pes. Vysoký, mohutný, téměř kvadratický. Velmi dobrá hlava. 
Oko i maska tmavé. Řezáky v řadě, již částečně opotřebeny. Suchý silný krk. Rovný pevný hřbet. Mohutný 
hrudník. Výborné uhlení hrudních končetin, dobré uhlení pánevních končetin. Velmi dobrá mechanika pohybu. 
Výborný 1,  CACK  

 
pes – žíhaný     třída – vítězů 
 
GARIBALDI  KLEKA E.K.                  č. záp :  13466/11   dat. nar.  20.7. 2011 
(Otec: GODEWIND VOM SCHWANENSCHLOSS       Matka: CROMA KLEKA E.K.) 
Posudek:      3 roky starý, jemněji žíhaný pes, vysoký, elegantní, téměř kvadratický. Výborná hlava správné 
řezby. Oko i maska tmavé. Předkus střední. Řezáky v nepravidelné řadě. Suchý elegantní krk. Hluboký 
prostorný hrudník. Rovný pevný hřbet. Uhlení obou páru končetin velmi dobré. Korektní mechanika pohybu. 
Výborný 1,  CACK  
 
CLAY REBOX Z VÝSLUNÍ              č. zápisu :  13373/11   dat. nar. 21.6. 2011   
(Otec: CASTELLO LIVE JAZZ     Matka: ATHEA REXOB Z VÝSLUNÍ) 
Posudek:     3 roky a 3 měsíce starý, typický žíhaný pes s bílými znaky. Typická hlava, velmi dobré řezby. Oko 
tmavohnědé, maska tmavá. Předkus střední. Řezáky uloženy v lehkém oblouku. Suchý silný krk. Pěkně značen 
kohoutek. Výborně utvářen hrudník. Rovný pevný hřbet, Výborné uhlení hrudních končetin, dobré uhlení 
pánevních končetin. Tomu odpovídá pohyb. 
Výborný 2, res. CACK 
 
 
 

FENY / HÜNDIN    
fena – zlatá     třída – veteránů 
 
FIONA TIGRATA                                              č. zápisu: 9854/04       dat. nar. 26.12.2004 
(Otec: QUEROS DEI CAVALIERI DEL MONFERRATO   Matka: CLEA TIGRATA) 
Posudek:     Devět a půl roku stará, sytě pigmentovaná, středně vysoká fena. Velmi dobrá hlava, střední předkus, 
zuby mírně opotřebeny. Rovný krátký hřbet. Výborné uhlení hrudních a pánevních končetin. Ještě korektní 
pohyb. Živá temperamentní fena ve svém věku ve vynikající kondici. 
Výborný 1,  nej. veterán 
 
BARBORKA Z ČERVENÉHO HRÁDKU     č. záp.: 10004/05    dat. nar. 27.5.05 
(Otec: GABOR Z DYBOHŮRKY   Matka: AFRODITA Z ČERVENÉHO HRÁDKU) 
Posudek:      Devět a půl let stará, světle zlatá fena. Správné výšky a mohutnosti, ve výborné kondici, téměř 
kvadratická. Velmi dobrá hlava,oko tmavé, maska již prošedivělá. Předkus střední, zuby již částečně opotřebeny. 
Hluboký a prostorný hrudník, rovný pevný hřbet. Široký krk. Velmi dobré uhlení hrudních končetin, méně 
výrazné pánevních končetin. Tomu odpovídá mechanika pohybu.  Živá a temperamentní fena. 
Výborný 2 
 
 
fena – zlatá            třída – štěňat 
 
AXA PILSBOX                                         č. záp. : 14760/14   dat. nar. 30.5.2014 
(Otec: VERDI SIX-ER    Matka: DORKA Z ČERVENÉHO HRÁDKU) 
Posudek:     4 a půl měsíce mladá fenka, sytě pigmentovaná zlatá fena. Přiměřené velikosti a mohutnosti. 
Typická hlava s pěkně utvářenou čenichovou partií. Velmi pěkná horní linie. Správné postavení končetin. 
Výborný pohyb.  
Velni nadějná 1 
 
 fena – žíhaná         třída – štěňat 
 
ISTRA INDIÁNSKÝ BRLOH         č. zápisu : 4652              dat. nar.  21.4. 2014 
(Otec: FOBEER INDIÁNSKÝ BRLOH    Matka: BABEL INDIÁNSKÝ BRLOH) 



Posudek:     Téměř 6 měsíců stará, typicky žíhaná fena. Na svůj věk správné velikosti a mohutnosti. Velmi 
pěkná hlava. Oko i maska tmavé. Řezáky v ředě, klíšťky vsazeny. Velmi pěkně utvářen hrudník a předhrudník. 
Pěkná horní i spodní linie. Suchý elegantní krk. Pohyb odpovídá věku. 
Velni nadějná 1 
 
TIASHA SUUM CUIIQUE                 č. zápisu : 003072    dat. nar.  18.6. 2014 
(Otec: CHE SC ATHENA´S DREAM    Matka: TIEN SUUM CUIGUE) 
Posudek: 4 měsíce mladá, sytě žíhaná fena. Výborná hlava. Oko a maska tmavé. Tělesná stavba ve správném 
vývinu. Pěkný pohyb. 
Velni nadějná 2 
 
JIR-PIA UNDINE                                 č. zápisu : zažádáno    dat. nar.  9.6. 2014 
(Otec: JIR-PIA WATTS     Matka: PILAR DEI CIELI APERTI) 
Posudek: 4 měsíce a týden mladá. Velmi pěkná hlava. Oko i maska tmavé. Požadovaná řezba. 
Suchý elegantní krk.Tělesná stavba ve vývinu. 
Velni nadějná 3 
 
 
fena – zlatá         třída – mladých 
 
CHILLI KLEKA E.K.                              č. záp :  14472/13   dat. nar.  17.9.2011 
(Otec: CAOS VOM SCHWANENSCHLOSS   Matka: FELICITA KLEKA E.K.) 
Posudek:    Dvanáct měsíců stará, požadované výšky a mohutnosti, mírně delší fena. Typická hlava velmi dobré 
řezby. Oko i maska tmavé. Předkus malý. Řezáky v řadě-klíštky vsazeny. Suchý elegantní krk správně nasazen a 
nesen. Rovný silný hřbet. Velmi dobré uhlení obou párů končetin. Chody dobré. 
Výborný 1,  vít. třídy, ČKJV 
 
ZAFIRA KARMAPA                              č. zápisu :  14510/13    dat. nar. 24.7.2013 
(Otec: RUS LA FLER KALASHNIKOV    Matka: PÁRVATI KARMAPA) 
Posudek:    14 měsíců stará, sytě pigmentovaná zlatá fena. Správné výšky a mohutnosti. Téměř kvadratická. 
Velmi pěkná hlava požadované řezby. Oko tmavé. Řezáky v řadě. Předkus malý. Suchý elegantní krk. Výborně 
vyznačen kohoutek.Hluboký hrudník. Né zcela rovný hřbet. Uhlení obou párů končetin velmi dobré. Požadovaný 
pohyb. 
Výborný  2 
 
 
fena – zlatá      mezitřída 
 
OFELIA OPTIMA GRATA                                     č. záp: 14190/13    dat. nar. 23.3. 2013 
(Otec: GODEWIND VOM SCHWANENSCHLOSS   Matka: G´M DE BELLEMANIA) 
Posudek:    Rok a půl stará, požadované výšky a mohutnosti, žluto-zlatá fena. Velmi dobrá hlava. Oko i maska 
tmavé. Předkus malý, řezáky v řadě-klíštky vsazeny. Suchý elegantní krk. Kohoutek pěkně vyznačen. Rovný 
pevný hřbet. Výborné uhlení obou párů končetin. Výborný pohyb s vydatnou akcí obou párů končetin. 
Výborný 1,  CACK  
 
ASCHRA Z TEREZÍNSKÉ  PEVNOSTI                  č. záp.: 14325/13    dat. nar. 21.6. 2013 
(Otec: CAYMAN BASKERVILL NEXT OF KIN      Matka: BONETA REXOB Z VÝSLUNÍ) 
Posudek:     17 měsíců stará, vysoká elegantní fena s velkými bílými znaky na krku a hrudi. Velmi dobrá 
hlava.Oko i maska tmavá. Řezáky v lehkém oblouku. Předkus velký. Suchý a elegantní krk. Správně utvářen 
hrudník. Rovný pevný hřbet. Velmi dobré uhlení hrudních končetin, dobré uhlení pánevních končetin. 
Mechanika pohybu velmi dobrá. 
Výborný 2, res. CACK 
 
 
fena – žíhaná      mezitřída 
 
JARA VON DER CALENBERGER PFORTE   č. záp. 14380/13  dat. n. 21.3.13 
(Otec:  UROSH VON DER BURG SINGIDUNUM     Matka:  VICHY VON PHOENIX) 
Posudek:    18 měsíců stará, typicky žíhaná fena, téměř kvadratická. Velmi dobrá hlava požadované řezby. Oko 
i maska tmavé. Řezáky v řadě-klíštky vsazeny. Suchý elegantní krk. Pěkně vyznačen kohoutek. Velmi dobře 
utvářen hrudník. Za pohybu delší hřbet. Velmi dobré uhlení obou párů končetin. Chody pravidelné. 
Výborný 1,  CACK  
 
 
 
fena – zlatá       třída – otevřená 
 
DAISY KRONEBOX                                        č. Záp. : 14004/12         dat. nar. 15.10.2012  
(Otec: CASTELLO LIVE JAZZ     Matka: DELFINA LA KRONEBOX) 



Posudek:    2 roky stará, vysoká, elegantní, mírně delší fena. Velmi dobrá hlava. Oko tmavé. Řezáky v lehkém 
obloučku, předkus střední. Výrazný kohoutek. Suchý elegantní krk. Dobře utvářen hrudník. Pěkná spodní linie. 
Uhlení bou párů končetin velmi dobré. Požadovaná mechanika pohybu. 
Výborný 1,  CACK  
 
JESSIE OD IVETKY VEL-OM           č. záp.  13864/12      dat. nar.  20.5. 2012 
(Otec:  RUS LAFLER ETERNAL FLAME     Matka: DENISA OD IVETKY VEL-OM) 
Posudek:    2 a půl roku stará, žkuto-zlatá fena, správné výšky a mohutnosti. Velmi dobrá hlava. Oko i maska 
tmavé. Střední předkus. Řezáky v nepravidelné řadě-klíštky vsazeny. Krátký suchý krk. Hluboký a prostorný 
hrudník. Rovný hřbet. Dobré uhlení hrudních i pánevních končetin. Dobrý pohyb. 
Výborný 2 
 
 
fena – žíhaná     třída – otevřená 
 
ALYSSA GREYS CHVALSKÝ DRAK        č. záp. : 12915/10   dat. nar. 27.6.10 
(Otec: BACARDI OD STŘÍDRŇÁKU   Matka: AGÁTA Z NECHYBY) 
Posudek:    4 roky stará, typicky žíhaná fena fena. Správné velikosti a mohutnosti. Téměř kvadratická. Oko a 
maska tmavá. Řezáky v rozházené řadě. Klíštky vsazeny. Silný suchý krk. Hluboký a prostorný hrudník, rovný a 
pevný hřbet. Dobré uhlení obou párů končetin. Korektní pohyb. 
Výborný 1,  CACK  
 
DEBBIE Z DYBOH ŮRKY               č. zápisu :  13977/12   dat. nar.  31.7. 2012 
(Otec: ZAR DE GUEZMAN    Matka: SALLY Z DYBOHŮRKY) 
Posudek:  Dva roky stará, typicky žíhaná fena, mírně delšího rámce. Dobrá hlava, širší v lebeční partii. Oko i 
maska tmavé. Střední předkus. Řezáky v rozházené řadě. Krátký krk. Hluboký prostorný hrudník. Delší hřbet. 
Uhlení obou párů končetin velmi dobré. Pohyb ještě korektní. 
Výborný 2 
 
HESSY ZLATÁ HEMA                             č. záp. : 12780/10   dat. nar. 3.4.2010 
(Otec: ENDŽI Z DYBOHŮRKY   Matka: DOLY ZLATÁ HEMA) 
Posudek:    Téměř 5 let stará, typicky žíhaná mohutná fena. Velmi dobrá hlava. Oko i maska tmavé. Malý 
předkus. Řezáky v řadě. Silný krk. Hluboký a prostorný hrudník. Velmi dobré uhlení hrudních i pánevních 
končetin. Požadovaná mechanika pohybu. 
Výborný 3 
 
 
fena – zlatá      třída – pracovní 
 
ELLEN GARBEIN                            č. zápisu :   13555/11   dat. nar.  25.8.2011 
(Otec: ZAR DE GUEZMAN     Matka: VENUS DE GUEZMAN) 
Posudek:    3 roky stará, sytě pigmentovaná zlatá fena. Správné velikosti a mohutnosti. Typická hlava 
s požadovanou řezbou. Oko i maska tmavé. Předkus střední. Řezáky v rozházené řadě-klíštky vsazeny. Suchý 
elegantní krk, pěkně nasazen a nesen. Pěkně vyznačen kohoutek. Správně utvářen hrudník. Výborný hřbet. 
Velmi dobré uhlení obou párů končetin. 
Výborný 1,  CACK 
 
 
fena – žíhaná      třída – pracovní 
 
DELISSA GARBEIN                       č. zápisu :   13114/10  dat. nar.  25.12.2010 
(Otec: AXELMOSE    Matka: VENUS DE GUEZMAN) 
Posudek:   3 a půl roku stará, vysoká, elegantní, typicky žíhaná fena. Velmi dobrá hlava požadované řezby. Oko 
i maska tmavé. Střední předkus. Suchý elegantní krk. Pěkně nasazen a nesen. Hrudník správné hloubky a 
mohutnosti. Né zcela rovná horní linie. Velmi dobré uhlení obou párů končetin. Velmi dobrá mechanika pohybu. 
Výborný 1,  CACK 
 
 
fena – žíhaná      třída –  vítězů 
 
ZIVA GLOGOSIA                           č. zápisu : 106103        dat. nar.  16.1. 2011 
(Otec: BO – RUDY VON JAHWE      Matka: PIOTRUSIA GLOGOSIA) 
Posudek:    3 a půl roku stará, typicky žíhaná, vysoká a elegantní fena. Velmi pěkná hlava. Oko i maska tmavé. 
Řezáky v řadě. Předkus střední. Suchý elegantní krk. Kohoutek velmi pěkně vyznačen. Výborná vrchní linie. 
Hrudník správné hloubky a mohutnosti. Výborná mechanika pohybu.  
Výborný 1,  CACK, ČKV, nejlepší jedinec výstavy  


