
Výsledky svodů a bonitací konaných při Klubové výstavě na 
Podmitrově 27.6.2020 

 

Bonitační komise ve složení:  

Petr Řehánek – rozhodčí, Natálie Bezvodová – předsedkyně klubu, Lucie Zachařová – poradce chovu, 
Alena Vítková – hospodářka klubu 

 

PSI:  

ALESHA S ZOLOTOGO GRADA     CMKU/CET/1583/-19/19      19.2.2019 

O: Neron-II s Zolotogo Grada    M: Rostovchanka s Zolotogo Grada   

Ch.: Zolotova Svetlana      Maj.: Karešová Zdeňka 

16ti měsíční pes odpovídá věku, výška 72 cm, hlava ještě nehotová, nůžkový skus, tm.hnědé oko, uši 
správně nasazené, hrudník doposud užší, méně výrazné předhrudí, hřbetní linie v bederní části lehce 
klenutá, ocas níže nasazen, za pohybu ne vždy správně nesen. Úhlení končetin v pořádku. Při pohybu 
užší pohyb v hleznech, lehce sbíhavá hlezna. U hrudních končetin lehce vybočuje lokty. 
 
Svod: splněn – velmi nadějný  
Výstavy: -- 
DKK: --  
DLK: --  
HUU: -- 
Bonitace:_--________________________________________________________________________ 
  
BRADOS ŚWIAT LEGENDY    CMKU/CET/1570/-18/18      18.7.2018 

O: Nezhny Zver Garant     M: Argus Elektra Legenda   

Ch.: Postulka Sonia      Maj.: Hofreiterová Petra 

23ti měsíční pes, výška 78 cm, správné výšky a mohutnosti, hlava  výrazná a ušlechtilá, nůžkový skus, 
tm.hnědé oko, uši správně nasazené, svalnatý krk, prostorný hluboký hrudník, správně utvářené 
předhrudí, pevný široký hřbet, ocas správně nasazen. Úhlení končetin v pořádku. Prostorný 
pravidelný pohyb, hezky se předvádí. 

 
Svod: splněn – velmi nadějný  
Výstavy: splněny 
DKK: A 
DLK: 0/0 
HUU: N/N 
Bonitace: 0-0-0/0/0,0/7,A/5___CHOVNÝ________________________________________________ 
 
 



LUCAS MILBA BAM     CMKU/CET/1568/18      22.2.2018 
O: Vintarion Almazkin     M: Impala Milba Bam   

Ch.: Bambas Miloslav      Maj.: Kadeřábková Barbora 

2,5 letý pes odpovídá věku, výška 73,5cm, hlava doposud jemnější, nůžkový skus, tm.hnědé oko, uši 
správně nasazené, hrudník hluboký doposud užší. Hřbetní linie lehce klenutá, ocas správně nasazen, 
úhlení končetin v pořádku, při pohybu užší pohyb hrudních i pánevních končetin. 
 
Svod: splněn – velmi nadějný  
Výstavy: splněny 
DKK: A 
DLK: 0/0 
HUU: N/N 
Bonitace: 0-1-0/0/0,0/5,A/5______CHOVNÝ_____________________________________________ 
 
ZACK MAGNATERIA     CMKU/CET/1569/-18/18      19.3.2018 

O: Fortuna Feeria Elisar Woin Sweta   M: Trinity Magnateria  

Ch.: A+G. Mrozinsky + D. Cymbik   Maj.: Rašovcovi Václav a Milada 

27 měsíční pes, výška 75 cm, správné výšky a mohutnosti, výrazná ušlechtilá hlava, nůžkový skus, uši 
správně nasazené, svalnatý krk, hlava výborně osrstěná, prostorný hluboký hrudník, správně 
utvářeno předhrudí, pevný široký hřbet, ocas správně nasazen, úhlení v pořádku, prostorný pohyb. 
 
Svod: splněn – velmi nadějný  
Výstavy: splněny 
DKK: A 
DLK: 1/0 
HUU: N/N 
Bonitace: 0-0-0/0/0,0/5,A/5______CHOVNÝ____________________________________________ 
 
FENY: 
EMISSIJA IZ SKAZA O RUSICHAH   CMKU/CET/1587-19/19      2.8.2019 

O: Ukrotitel Serdets s Ozera Razliv   M: Roskosh Rossii s Zolotogo Grada  

Ch.: Chubarova E.A.     Maj.: Landová Ladislava 

10 měsíční fena, výška  69 cm, odpovídá věku, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tm.hnědé oko, uši 
správně nasazené, prostorný hrudník, pevný hřbet, ocas správně nasazen, úhlení končetin 
v pořádku, srst doposud nehotová, prostorný pravidelný pohyb, povaha dosud nevyrovnaná. 
 
Svod: splněn – velmi nadějná 
Výstavy: -- 
DKK: -- 
DLK: -- 
HUU: -- 
Bonitace: --________________________________________________________________________ 



DILAJLA Z GALICYJSKIEJ ZIEMI    CMKU/CET/1581/-19/18      20.3.2018 
O: Avatar Legenda Tustani    M: Agwa z Galicyjskiej Ziemi  

Ch.: Lagowski Andrzej     Maj.: Novotný Daniel 

27 měsíční fena, výška 68 cm, správného rámce, ušlechtilá hlava, nůžkový skus, tm.hnědé oko, uši 
správně nasazené, hlava výborně osrstěná. Svalnatý krk, prostorný široký hrudník, správně utvářené 
předhrudí, široká hřbetní linie, úhlení v pořádku, prostorný pravidelný pohyb, srst výborné kvality. 
 
Svod: splněn – velmi nadějná  
Výstavy: splněny 
DKK: -- 
DLK: -- 
HUU: -- 
Bonitace: 1-0-0/0/0,0/5,A/5_____NECHOVNÁ____________________________________________ 
 
 
 


