
 

 

POVÝSTAVNÍ KATALOG 
Speciální výstava beauceron ů se zadáním titulu VSV 

3.9.2016 – Písek 
 
 
 

Třída št ěňat 
1. Dargo Fanneli 

4 měsíční pes, korektní kostry, samčí hlava, tmavé oko, korektní skus, nepatrně 
klenutá hřbetní linie, výborný hrudník, korektní zaúhlení obou párů končetin, 
standartní osrstění ve struktuře i barvě, korektní povaha 
Velmi nadějný 1, Nejlepší štěně 

 
 

2. Degas Fanneli 
4 měsíční pes, silné kostry, samčí hlava, níže nasazené ucho, tmavé oko, korektní 
skus, osrstění standardní ve struktuře i barvě, vyrovnaná povaha 
Velmi nadějný 3 

 
 

3. Enzo Elpasso Psi Mysteria 
4 měsíční pes, střední kostry, jemnější hlava, hnědé oko, korektní skus, správná 
horní i spodní linie, korektní osrstění ve struktuře i barvě, pěkný pohyb. 
Velmi nadějný 2 



 

 

 
 

Třída dorostu 
 

4. Xamir Warrior Soul – nepřítomen 
 
5. Baro Canis Mayrau 

7 měsíční pes střední kostry, korektní tělesný formát, samčí hlava, tmavé oko, 
korektní ucho, dobrá horní i spodní linie, výborný hrudník, ocas níže nasazen, 
korektně nesen, mírně rozbíhavý postoj zadních končetin, sbíhavý postoj pánevních 
končetin v pohybu, výborná srst ve struktuře i barvě. 
Velmi nadějný 2 

 
 

6. Bias Canis Mayrau 
Pes střední kostry, samčí hlava, výborné oko, korektní ucho i skus, nepatrně volnější 
kůže na krku, výborná horní i spodní linie a výborný ocas, korektní pohyb, standardní 
srst, struktura i barva 
Velmi nadějný 1, Nejlepší dorost 



 

 

 
 

Třída mladých 
 

7. Arcane le Feu de Diablesse 
17 měsíční pes, výborný formát, samčí hlava, korektní ucho, hnědé oko, korektní 
skus, výborné nasazení krku, horní i spodní linie, výborný ocas, výborné zaúhlení 
obou párů končetin, výborné tlapy, korektní mechanika pohybu, osrstění správné 
délky, poněkud otevřené, korektní zbarvení, vyrovnaná povaha 
Výborný 2 

 
 

8. Fatho le Coeur Pur 
12 měsíční pes, korektní rámec, samčí hlava, tmavé oko, korektní ucho, korektní 
skus, výborní krk, hřbet, záď i spodní linie, korektní zaúhlení obou párů končetin, 
správná mechanika pohybu, výborná srst standardní zbarvení. 
Výborný 1, CAJC 



 

 

 
 

9. Hadrian z Ajysyt 
10 měsíční pes, správný formát, samčí hlava, výborné ucho, tmavé oko, korektní 
skus, nepatrně kratší morda, výborný krk, korektní hřbet, hluboký, ale plošší hrudník, 
korektní zaúhlení obou párů končetin, korektní pohyb, standardní osrstění ve 
struktuře, v pálení příměs černé 
Výborný 3 

 
 

10. Aerthur Canis Mayrau 
18 měsíční pes, korektní rámec, výrazná samčí hlava, poněkud širší, korektní hřbetní 
linie, správný hrudník, správné zaúhlení, mírně rozbíhavý postoj hrudních končetin 
v pohybu se hůře předvádí, korektní srst struktura i barva, naznačený panardismus 
Výborný 2, res. CAC 



 

 

 
 

11. Arco Colline du Bélier 
17 měsíční pes, správný formát, samčí hlava, výborné ucho tmavé oko, korektní 
skus, výborně nasazení krk, korektní horní i spodní linie, správné zaúhlení, dobře 
nasazený ocas, mírně naznačený panardismus, výborná srst ve struktuře i barvě, 
sebevědomá povaha 
Výborný 1, CAC 

 
 

12. Astherix Canis Mayrau 
17 měsíční pes, výborný formát, mohutná samčí hlava, tmavé oko, správné ucho, 
korektní skus, výborná linie krku, hřbet i záď, výborný hrudník, korektní zaúhlení 
hrudních končetin, zaúhlení pánevních končetin hraniční, velmi lehce naznačený 
panardismus, klidná povaha, výborná srst struktura i barva. 
Výborný 4 



 

 

 
 

13. Boreas Moravia Temperamento 
20 měsíční pes, lehčí formát, samčí hlava, korektní ucho, tmavé oko, korektní skus, 
výborný krk, horní i spodní linie i nasazení ocasu, výborné zaúhlení obou párů 
končetin, pružný pohyb, mírně rozbíhavý postoj hrudních končetin, mírně naznačený 
panardismus, srst standardní, nevýrazné pálení na hlavě, na zbytku těla korektní, 
méně vyrovnaná povaha se sklonem k agresivitě. 
Velmi dobrý 

 
 
 

14. Car Fanneli 
2 letý pes, korektní rámec, samčí hlava, výborné ucho, hnědé oko, korektní skus, 
výborná linie krk, hřbet, záď, výborní hrudník, korektní zaúhlení obou párů končetin, 
elegantní pohyb, oháňka veseleji nesena, standardní srst struktura, pálení s příměsí 
černé. 
Výborný 3 



 

 

 
 
Třída otev řená 

 
15. Bonno Merin Bohemia 

4 letý pes, správný formát, samčí hlava, celkově kratší, tmavé oko, klešťový skus, 
delší krk, nepatrně měkčí hřbet, plošší hrudník dostatečně hluboký, užší postoj 
hrudních končetin, výborné zaúhlení, vynikající mechanika pohybu, ocas s mírně 
vytočenou špičkou. 
Výborný 

 
 

16. Diego z Ajysyt 
Téměř 4 letý pes, mohutný, samčí hlava, celkově širší, hnědé oko, korektní ucho, 
skus nůžkový, krátký silný krk, pevný hřbet, spáditá záď, níže nasazený ocas, velmi 
prostorný hrudník, korektní zaúhlení hrudních končetin, úhlení pánevních končetin 
hraniční, dobrý pohyb, výborná srst struktura i barva 
Výborný 3 



 

 

 
 

17. Esmian le Coeur Pur 
2 letý pes, správný tělesný rámec, samčí hlava, výborné ucho, oko i skus, mírně 
kratší krk, korektní horní i spodní linie i zaúhlení, lehce vybočená špička ocasu, srst 
standardní, struktura i barva, výborná povaha   
Výborný 2, res. CAC 

 
 

18. Hanckok Lear Blackgorge 
6 letý pes, mohutný, hlava správné proporce, tmavé oko, korektní ucho, nůžkový 
skus, krátký krk, správná horní i spodní linie i  forma hrudníku, pravá hrudní končetina 
po úrazu, mírně vybočuje v postoji, korektní pohyb, srst standardní struktura i barva. 
Výborný 1, CAC 

 



 

 

 
Třída vít ězů 

 
19. Corbyn Ethalon Psi Mysteria 

2,5 letý pes, správný formát a typ, velmi pěkná hlava, korektní oko, ucho i skus, 
suchý dlouhý krk, správná horní i spodní linie, výborné zaúhlení, elegantní pohyb, 
standardní srst struktura i barva. 
Výborní 1, CAC, VSV, BOS 

 
 

20. Cris Ozzy Fanneli 
2 letý pes, střední kostry, správný rámec, samčí hlava, korektní ucho, oko i skus, 
korektní horní i spodní linie i tvar hrudníku, standardní zaúhlení, správná mechanika 
pohybu, srst korektní ve struktuře, méně výrazné pálení na hlavě 
Výborný 2, res. CAC 

 
 

Třída čestná 
 

21. Ace Negrura de la Noche 
6 letý pes, správný formát, hlava typická, výborné oko, ucho, klešťový skus, silný krk, 
výborný hřbet i spodní linie, zaúhlení obou párů končetin hraniční, dobrý pohyb, srst 
standardní struktura i barva, výborná povaha 
Výborný  



 

 

 
Feny 

 
Třída št ěňat 

 
22. Bethy from Sahara Dreams – nepřítomna 
 
23. Dixi Fanneli 

4 měsíční fenka, správný rámec, výborné tmavé oko, výborné ucho, korektní skus, 
dobře stavěná, elegantní pohyb, srst standardní ve struktuře, na hlavě nevýrazné 
pálení, ostatní s výraznou příměsí černé 
Velmi nadějná 2 

 
 

24. Elisabeth Elfie Psi Mysteria – nepřítomna 
 
25. Goldien le Coeur Pur 

5 měsíční fenka, správný formát, fenčí hlava, tmavé oko, korektní ucho i skus, 
výborný krk, hřbet, záď i hrudník, v postoji naznačený panardismus, srst standardní 
ve struktuře, pálení s příměsí černé 
Velmi nadějná 1 



 

 

 
 

Třída dorostu 
 

26. É carlete z Dorky 
7 měsíční fena harlekýn, výborné tmavé oko, jemnější hlava, korektní skus, větší 
ucho, suchý krk, výborná horní linie, hrudník potřebuje rozvinout, výborné úhlení, 
výborná srst, výborná povaha, výborné předvedení 
Velmi nadějná 1 

 
 

Třída mladých 
 

27. F´Ellen le Coeur Pur 
Roční  fena, správný formát, velmi pěkná fenčí hlava, krásné ucho, tmavé oko, 
korektní skus, suchý dlouhý krk, výborný hřbet, záď i formát hrudníku, výborné 
zaúhlení obou párů končetin, elegantní pohyb, výborná srst, struktura i barva, 
výborné předvedení 
Výborná 1, CAC, BOJ 



 

 

 
 

28. Habileté z Ajysyt 
10 měsíční fenka, hezký formát, pěkná fenčí hlava, korektní oko, ucho, skus, výborné 
úhlení obou párů končetin, elegantní pohyb, srst standardní ve struktuře i barvě, 
výborná povaha, výborné předvedení, v pohybu mírně sbíhavé pánevní končetiny 
Výborná 2 

 
 

Mezitřída 
 

29. Abbie Colline du Bélier 
17 měsíční fenka, správný formát, fenčí hlava, správný výraz, korektní oko, ucho, 
skus, suchý krk, korektní horní i spodní linie, zaúhlení hrudních končetin hraniční, 
pánevní končetiny korektní, hrudník správného tvaru, ještě potřebuje rozvinout, srst 
standardní ve struktuře i barvě, pružný pohyb 
Výborná 1 CAC 



 

 

 
 

30. Abia Canis Mayrau 
18 měsíční fena, správný formát, krásná hlava, výborné oko, ucho, skus, výborné 
pálení na hlavě, suchý krk, výborný hřbet, záď i hrudník, korektní úhlení obou párů 
končetin, výborný pohyb, výborné pálení, srst správné struktury, mírně otevřená, 
výborná povaha 
Výborná 4 

 
 

31. Amica Canis Mayrau 
18 měsíční fena, správný formát, fenčí hlava dobrých proporcí, tmavé oko, korektní 
skus, mírně níže nesené ucho, suchý krk, správná horní linie a záď, správný hrudník, 
korektní úhlení pánevních končetin, hrudní končetiny strmější, správný pohyb, 
výborná srst struktura i barva, vyrovnaná povaha 
Výborná 2, res. CAC 



 

 

 
 

32. Bethany Diamond Heart Boyard 
18 měsíční fena, silnější kostra, správný tělesný formát, hlava správné proporce, 
tmavé oko, dobré ucho, korektní skus, fena s kratším krkem a měkčí horní linií. 
Správný tvar hrudníku, korektní úhlení hrudních končetin, pánevní končetiny hraniční, 
výborná tlapka, korektní pohyb, standardní srst – struktura i barva 
Výborná 3 

 
 

33. Cyra Fanneli – nepřítomna  
 
34. Grace z Ajysyt 

19 měsíční fena, střední rámec, širší mozkovna, tmavé oko, výborné ucho, korektní 
skus, mírně kratší krk, výborná horní i spodní linie, výborný ocas, korektní zaúhlení 
hrudních končetin, pánevní končetiny hraniční, výborné osrstění ve struktuře i barvě, 
živá povaha 
Výborná 



 

 

 
 
 

Třída otev řená 
 

35. Anita From Sahara Dreams – nepřítomna  
 
36. Arista z Odasu 

3,5 letá fena, střední kostry, správný  tělesný formát, hezká hlava, výrazné oko, dobře 
pigmentované, správné ucho, korektní skus, správný krk, korektní horní i spodní linie, 
výborné zaúhlení končetin, elegantní pohyb, srst standardní struktura i barva, 
vyrovnaná povaha 
Výborná 3 

 
 
 

37. Benny Merin Bohemia 
4 letá fena, větší rámec, fenčí hlava, správné ucho, korektní oko a skus, správná linie 
hřbetu a zádi, níže nasazený ocas, výborný hrudník, korektní úhlení končetin, 
výborná srst – struktura i barva, dobrá povaha 
Výborná 2, res. CAC 



 

 

 
 

38. Brigitte Rose Psi Mysteria – nepřítomna 
 
39. Eluria z Babanova Vŕška 

2 letá fena, větší rámec, širší hlava v lících, korektní oko, ucho, skus, suchý krk, 
měkčí hřbet, mírně přestavěná záď, korektní hrudník, strmější úhlení obou párů 
končetin, špatná mechanika pohybu 
Velmi dobrá 4  

 
 

40. Faya Magic Magpie 
3 letá fena, větší formát, hlava maskuliní, výborné ucho, korektní oko i skus, suchý 
krk, korektní horní i spodní linie, korektní úhlení hrudních končetin, pánevní končetiny 
hraniční, pohyb lze respektovat, srst standardní struktury, pálení na hlav méně 
výrazné 
Velmi dobrá 



 

 

 
 

41. Flora z Ajysyt 
2 letá fena, dobře stavěná, fenčí hlava, korektní oko, ucho, skus, správně nasazený 
krk, výborná horní i spodní linie, korektní úhlení končetin, srst standardní ve struktuře 
i barvě,  
v línání, výborná mechanika pohybu, klidná povaha 
výborná 1, CAC 

 
 

42. Urepel du Subeltz Beaucerones 
4 letá fena, jemnější kostra, krásná hlava, výborné oko, ucho, skus nůžkový, po úrazu 
chybí řezák, suchý výborně nasazený krk, dobrá horní i spodní linie, korektní 
zaúhlení, elegantní pohyb, srst standardní struktura i barva, silně nevyrovnaná 
povaha 
Velmi dobrá 



 

 

 
 
 

Třída pracovní 
 

43. Britney Fanneli 
3,5 letá fena, výborná povaha, dobře stavěná, fenčí hlava, korektní oko, ucho, skus, 
korektní horní i spodní linie, výborné úhlení obou párů končetin, korektní pohyb, fena 
mírně kulhá (momentální indispozice) srst standardní ve struktuře i barvě 
výborná 2, res. CAC 

 
 

44. Heroine des Gardiens aux Coeurs Tendres 
4 letá fena, typická představitelka plemene bez zjevných vad, výborná v exteriéru i 
povaze 
Výborná 1, CAC, VSV, BOB 



 

 

 
 

Třída vít ězů 
 

45. Alex from Sahara Dreams 
2 letá fena, menší formát, slabší kostra, jemná fenčí hlava, korektní oko, skus, 
korektní horní i spodní linie, záď i ocas, zaúhlení hrudních končetin hraniční, pánevní 
končetiny korektní 
Výborná 4 

 
 

46. Altesse Attrayante Psi Mysteria 
5 letá fena, silná, fenčí hlava, krk dobře nasazený s mírným lalokem, korektní horní i 
spodní linie, hrudník mohutný, korektní zaúhlení končetin, pružný pohyb, výborné 
rozložení barev harlekýna 
Výborná 2, res. CAC 



 

 

 
 

47. Henriette du Jardin d´Elisee 
4 letá fena, v blahobytné kondici, korektní tělesný rámec, korektní ucho, oko, skus 
nůžkový, mírně kratší krk, pevný hřbet, mohutný hrudník, výborné úhlení končetin, 
v pohybu se hůře předvádí, srst standardní ve struktuře i barvě, výborná povaha 
Výborná 3 

 
 

48. Jacqueline Blackgorge 
3,5 letá fena, větší formát, hlava postrádá fenčí výraz, korektní oko, ucho i skus, 
výborný krk, správná horní i spodní linie a ocas, výborné úhlení obou párů končetin, 
elegantní mechanika pohybu, standardní srst, pálení s příměsí černé 
Výborná 1, CAC  

 



 

 

 
Třída veterán ů 

 
49. Aika Březová Hora 

8 letá fena, středně silné kostry, hlava širší v lících, korektně nasazené ucho, korektní 
horní i spodní linie, mohutný hrudník, hraniční úhlení hrudních i pánevních končetin, 
srst standardní struktury, rozložení barev není ideální 
Výborná 1, BOV 

 
Sout ěže 
 
 
MLADÝ VYSTAVOVATEL A DÍT Ě A PES - Bez po řadí, dle výroku paní rozhod čí byly 
všechny d ěti perfektn ě připraveny.  
 
 
Mladý vystavovatel 
Součková Magdalena + Heroine Des Gardiens Aux Coeurs Tendres 

 
 
 



 

 

Součková Marcela + Faya Magic Magpie 

 
 
Dítě a pes 
Miloš Pešek + Aerthur Canis Mayrau 

 
 
 
Katrin Kazdová + Jacqueline Blackgorge 



 

 

 
 
 
Nejlepší chovatelská stanice 

1. Z Ajysyt 

 
 

2. Canis Mayrau 



 

 

 
 
Nejlepší vrh 
A – Canis Mayrau 

 


