
SPECIÁLNÍ  VÝSTAVA 

Ruských  černých  teriérů   Mitrov, 9. 9. 2018 

 

 

Klub chovatelů a přátel ruských černých teriérů v ČR, z.s., IČ 02424975 

pořádal dne 9.9.2018 samostatnou Speciální výstavu ruských černých teriérů 
 

 

Rozhodčí/Judge:  Karel Hořák,  Česká republika 

Počet přihlášených psů na výstavu:  15 

 

PSI – Třída štěňat – Minor puppy class 

1. ZACK MAGNATERIA CET/1569/18/18 19.3.2018 ČR 

 otec: Fortuna Feeria Elisar Woin Sweta chovatel:  A+G. Mrozinsky + D. Cymbik 

 matka: Trinity Magnateria majitel:  Rašovcová Milada 

 

Posudek: 5ti měsíční pes, skus nůžkový, v chrupu zatím schází M3. Již dnes dobře 

modelovaná hlava, krásné tmavé oválné oko, dobře zavěšené přilehlé ucho, dobrá 

kostra, hluboký hrudník, zatím bez předhrudí, dobrá vrchní linie, elegantní ocas, v 

pohybu ještě volnější . Srst odpovídá věku, klidná povaha. Pes byl výborně předveden 

 Velmi nadějný 1,  Nejlepší štěně 

 

 

PSI – Třída dorostu – Puppy class 

2. FLAMENCO DE FUEGO EDERLEZI PKR II-133339 28.12.2017 PL 

 otec: Antracit Lukomor chovatel:  Sowka Agnieszka Alexandra 

 matka: Baba Jaga Ederlezi majitel:  Kliglich Mariusz 

 

8,5 měsíční pes, skus nůžkový, plnochrupý. Hlava správných linií by si zasloužila 

tmavší oko, dobře nasazené a nesené ucho, sytý pigment, silná kostra, přilehlé pysky. 

Hluboký hrudník, méně předhrudí, rovný pevný hřbet, dobře nesený ocas. V pohybu 

ještě užší. Dobrá kvalita srsti, klidná povaha. Pes byl výborně připraven na výstavu a 

výborně předveden. 

 Velmi nadějný 1,  Nejlepší dorost 

 

 

PSI –Mezitřída – Intermediate class 

3. BERNIE ČIERNÝ SEN SPKP 311 20.11.2016 ČR 

 otec: Rezident Razvedki s Ozera Razliv chovatel:  Heldová Soňa 

 matka: Glafira s Zolotogo grada majitel:  Machatová Jiřina 

 

Posudek: 22 měsíční pes, skus nůžkový, plnochrupý. Dobrá hlava samce, světle hnědé 

oko, dobré ucho i pigment. Dobrá kostra, hluboký hrudník s předhrudím, výborná 

vrchní linie, dobrý pohyb, neelegantní ocas. Psa je třeba naučit lépe ukazovat zuby. Pes 

má dobrou stavbu těla, čistá černá barva srsti. 

 Výborný 1,  CAC 
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PSI – Třída otevřená – Open class 

4. CLIFF BALU Z JABKENICKÝCH DOUBKŮ CET/1455/13 9.6.2013 ČR 

 otec:  Luxor Magnateria chovatel:  Dvořák Zdeněk 

 matka: Bára Labar Z Jabkenických doubků  majitel: Dvořákovi Zdeněk a Eva 

 

Posudek: 5ti letý pes, skus nůžkový, plnochrupý. Silná hlava samce, krásné tmavé 

mandlové oko, dobře přilehlé ucho i pysky, sytý pigment. Široký hluboký hrudník s 

výrazným předhrudím. Silná kostra. Rovný pevný hřbet, nepatrně klenutá bedra, 

správně utvářená záď, dobré nesení ocasu, výborný pohyb. Pes byl výborně připraven 

na výstavu a velmi dobře předveden. 

 Výborný 1,  CAC  

 

 

PSI – Třída vítězů – Winner class 

5. SOKRATES  MAGNATERIA PKR II-117418 14.2.2014 PL 

 otec:   Yuni Grand Iz Chigasovo chovatel: Mrozinscy Agnieszka,Grzegorz 

 matka: Malahovskaya Terra Magnateria majitel:  Buda Krystyna+Mrozinska Ag. 

 

Posudek: 4,5 letý pes, skus nůžkový, plnochrupý. Mohutná samčí hlava, středně hnědé 

oko, dobré ucho, přilehlé pysky, dobrý pigment, široký hluboký hrudník s předhrudím, 

silná kostra. Výborná vrchní linie, skvělý pohyb. Pes zabírá hodně půdy, ocas trochu 

více stočen, výborné osrstění, správný grooming, klidná povaha a výborné předvedení. 

 Výborný 1,  CAC,  Vítěz speciální výstavy,  BOB 

6. ANGELO ASTRA ORIONIS CET/1423/12 15.5.2012 ČR 

 otec:   Bárny Arilendo chovatel: Silovská Zdeňka 

 matka: Bianka Ankar Cam majitel:  Silovská Zdeňka 

 

Posudek: 6ti letý pes, skus nůžkový, plnochrupý. Dobrá samčí hlava správných linií, 

krásné tmavé oválné oko, volnější pysky s mírným zesvětlením sliznic, Hluboký široký 

hrudník, dobré předhrudí, výborná vrchní linie, elegantní ocas, v pohybu dlouhý krok, 

ale trochu užší. Pes byl výborně připraven na výstavu. Má dobrou kvalitu srsti. Klidná 

povaha a výborné předvedení. 

 Výborný 2,  res. CAC  
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FENY – Třída mladých – Junior class 

7. PATRICIA TARA’S SARJA CET/1560/-17/17 1.3.2017 ČR 

 otec: Shaman Ter’Avalon chovatel:  Skrinjar Christine 

 matka: Juger Edelweiss Istorija Tara’s Sarja majitel:  Silovská Zdeňka 

 

Posudek: 18ti měsíční fena, skus nůžkový, plnochrupá. Jemnější hlavy, krásné tmavé 
oko, zatím ještě volnější ucho, dobrá kostra, hluboký hrudník, méně předhrudí, v 
pohybu trochu více klene bedra, ocas více stočen nad hřbetem, výborné úhlení 
pánevních končetin s sebou nese dlouhý posun. Fenu je třeba naučit lépe ukazovat 
zuby, věc majitelky. 

   Výborná 1,  CAJC,  BOJ  

8. ALONE NIGRUM OPALUS SPKP/328 21.9.2017 SK 

 otec: Laskovy May Moskvorechie chovatel:   Kolčáková Jana 

 matka: Cora Balu z Jabkenických doubků majitel:  Kolčáková Jana 

 

Posudek: 11ti měsíční fena, skus nůžkový, plnochrupá. Užší hlava správných linií, 
středně hnědé oválné oko, dobře nasazené ucho, dobrá kostra, hluboká hrudník již s 
předhrudím, v pohybu ještě trochu měkčí hřbet, který je trošku delší. Dobrý ocas i 
úhlení končetin, pěkný pohyb. Dlouhý mírně klenutý suchý svalnatý pevně do plecí 
zasazený krk. Klidná povaha, dobré předvedení. Srst odpovídá věku. 

 Výborná 2  

 

FENY – Třída otevřená – Open class 

9. POLISH VODKA ARGUS ELEKTRA  PKR.II-126591 28.6.2016 PL 

 otec:  Highlight von Dubrava chovatel:  Piotrowska Agata 

 matka:  Argus Elektra (FCI) Jasmine majitel:  Kliglich Mariusz 

 

Posudek: 2 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá. Hlava vyjadřuje pohlaví, krásné 
tmavé čisté mandlové oko. Dobrá kostra, hluboký hrudník s výrazným předhrudím, 
výborná stavba těla, pevný rovný hřbet, úhlení kolene by mohlo být výraznější, 
v pohybu elegantní ocas, klidná povaha, výborná kvalita srsti. Fena byla skvěle 
předvedena. 

 Výborná 1,  CAC,  Vítěz speciální výstavy,  BOS 

 

FENY – Třída pracovní – Working class 

10. ANAT ERA DRAGGO CET/1494/14 26.11.2014 ČR 

 otec: Eru z Osgiliathu chovatel:  Němečková Kateřina 

 matka: Orinoco Flow Alfa Amal majitel:  Hrabovská Ilona 

 

Posudek: téměř 4 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá. Jemná hlava, středně hnědé 
oválné oko, dobře nasazené a nesené ucho, přilehlé pysky, dobrý pigment i kostra, 
hluboký hrudník by zasloužil více předhrudí. Fena je výborně osvalená a předvedla 
vynikající pohyb. Výborná vrchní linie a nesení ocasu. Skvěle vtažená spodní 
linie,klidná povaha a výborné předvedení. 

 Výborná 1, CAC 
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FENY – Třída vítězů – Winner class 

11. NAWOJKA ARGUS ELEKTRA PKR II - 122104 29.5.2015 PL 

 otec:  Fedor Emelyanenko ot Zenitsa Oka chovatel:  Piotrowska Agata 

 matka: Ghotika Argus Elektra majitel:  Kliglich Marciusz  

 

Posudek: 3 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá. Dobře modelovaná hlava, tmavé 

oválné oko, v afektu dobře nesené ucho, mohutná kostra, hluboký hrudník s výrazným 

předhrudí, dobrá vrchní linie a nesení ocasu, v pohybu trochu vázanější. Vynikající 

osrstění i úprava srsti. Klidná povaha, dobré předvedení. 

 Výborná 3 

12. CORA BALU Z JABKENICKÝCH DOUBKŮ CET/1462/13 9.6.2013 SK 

 otec:  Luxor Magnateria chovatel:  Dvořák Zdeněk 

 matka: Bára Labar Z Jabkenických doubků majitel:  Kolčáková Jana 

 

Posudek: 5 ti letá fena, skus nůžkový, plnochrupá. Dobře modelovaná hlava by si 

zasloužila tmavší oko. Dobré ucho, přilehlé pysky, výborný pigment i kostra, hluboký 

hrudník i předhrudí, pevný hřbet, ocas trochu do háčku. Dobrý pohyb, osrstění, povaha 

i předvedení. 

 Výborná 1,  CAC 

13. ABBIE ASTRA ORIONIS CET 1426/12 15.4.2012 ČR 

 otec:  Bárny Arilendo chovatel:  Silovská Zdeňka  

 matka:  Bianka Ankar Cam majitel:  Silovská Barbora  

 

Posudek: 6,5 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá. Hlava vyjadřuje pohlaví, tmavě 

hnědé oválné oko, dobře nesené ucho. Přilehlé pysky, silná kostra, hluboký hrudník, 

méně předhrudí, dobrá vrchní linie i nesení ocasu, v pohybu vzadu trochu volnější. 

Klidná povaha, dobré osrstění i předvedení. 

 Výborná 2,  res. CAC 

 

 

FENY –Třída čestná – Honor class 

14. USURI EYWA CANISYARD CET/1473/10/12 18.12.2013 ČR 

 otec:  Blek Rossi Fangorn chovatel:  Mikulíková Simona 

 matka: Odessa Canisyard majitel: Sluková Lenka 

 

Posudek: 4,5 letá fena, skus nůžkový, plnochrupá. Výborná představitelka plemene s 

výbornou hlavou, výborným pohybem, klidná povaha, výborné předvedení. Feně bych 

pouze přál tmavší oko. 

 Výborná 1,  Vítěz třídy čestné,  Nejlepší čestná 
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FENY – Třída veteránů – Veteran class 

15 BASCHKA IRGIZ BORSA CET/1062/04 12.9.2004 ČR 

 otec:  Dolph Canisyard  chovatel:  Bartošová Hana  

 matka: Arja Irgiz Borsa  majitel:  Vítková A., Bartošová H  

 

Posudek: téměř 14 ti letá fena, skus nůžkový, ještě plno chrupá. Jemná hlava 

správných linií, široký hluboký hrudník s výrazným předhrudím. Pouze na horším 

pohybu a kvalitě srsti je znát vysoký věk feny. 

 Výborná 1, Vítěz třídy veteránů, BOV 

 

 


