
Klisničky: 

 

1. Demona 

Typická klisnička s velmi dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilá, s  

harmonickým exteriérem podtržený příkladnou výstavní kondicí. Korektní suchý 

fundament s výraznými klouby.  Velmi dobrá, pravidelná, dynamická a elastická 

mechanika pohybu vycházející z posazené a silné zádě. Pohyb přímočarý a v rovnováze s 

výraznou akcí hrudních končetin. Klisnička je příjemně temperamentní se zájmem o hru. 

Je inteligentní a charakterní. 

 

2. Vecola Rufa 

Typická klisnička s velmi dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilá, s  korektním 

exteriérem, ve velmi dobré výstavní kondici. Korektní suchý fundament s  výraznými 

klouby. Dobrá mechanika pohybu avšak bez elasticity. Klisnička je příjemně 

temperamentní se zájmem o hru. Je inteligentní a charakterní. 

 

3. Lola 

Typická klisnička s velmi dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilá, s 

harmonickým exteriérem, ve velmi dobré výstavní kondici. Korektní suchý fundament s 

výraznými klouby. Dobrá, pravidelná, dynamická a elastická mechanikou pohybu 

vycházející z posazené zádě. Pohyb přímočarý a v rovnováze s poměrně výraznou akcí 

hrudních končetin. Klisnička je příjemně temperamentní se zájmem o hru. Je inteligentní 

a charakterní. 

 

4. Stella Artois 

Klisnička v dobrém typu s dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilá, korektní 

exteriér v malinko delším rámci. Velmi dobrá výstavní kondice. Korektní suchý 

fundament s výraznými klouby.  Poměrně dobrá, pravidelná a elastická mechanika  

pohybu s těžištěm více na hrudních končetinách. Klisnička je příjemně temperamentní se 

zájmem o hru. Je inteligentní a charakterní. 

 

5. Alegria White MV 

Typická klisnička s velmi dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilá, korektní 

exteriér s drobnými odchylkami v horní linii těla. Velmi dobrá výstavní kondice. Korektní 

suchý fundament s výraznými klouby. Poměrně dobrá, ne tak dlouhá, pravidelná, 

dynamická a elastická mechanika pohybu vycházející z posazené zádě. Pohyb přímočarý a 

v rovnováze. Klisnička je příjemně temperamentní se zájmem o hru. Je inteligentní a 

charakterní. 

 

 

 

 

 

 

 



Hřebečci: 

 

1. Caesaro-M 

Hřebeček v dobrém typu, s dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Korektní exteriér ve 

větším a malinko delším rámci. Velmi dobrá výstavní kondice. Korektní suchý a silný 

fundament s výraznými klouby. Dobrá, elastická mechanika pohybu vycházející z 

ohromně silné zádě. Je inteligentní. 

 

2. Cool Wonder 

Hřebeček ve velmi dobrém typu s velmi dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilý, 

s harmonickým exteriérem. Velmi dobrá výstavní kondice. Korektní suchý fundament s 

výraznými klouby.  Mechanika pohybu ne tak dlouhá, vznosná a elastická, avšak dobrá, 

pravidelná, dynamická, vycházející z posazené zádě. Pohyb přímočarý a v rovnováze. 

Hřebeček je příjemně temperamentní se zájmem o hru. Je inteligentní a charakterní. 

 

3. Michelin-AH 

Typický hřebeček s dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilý, s  korektním 

exteriérem s drobnými odchylkami v horní linii těla. Velmi dobrá výstavní kondice. 

Korektní suchý fundament s méně výraznými klouby.  Dobrá a elastická mechanika 

pohybu avšak více na hrudních končetinách. Hřebeček je příjemně temperamentní se 

zájmem o hru. Je inteligentní a charakterní. 

 

4. Fuerte Ferrero 

Hřebeček ve velmi dobrém typu s dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilý, s 

harmonickým exteriérem v menším rámci. Velmi dobrá výstavní kondice. Korektní suchý 

fundament s výraznými klouby. Mechanika pohybu kratší a málo elastická, avšak vznosná 

pravidelná, dynamická, vycházející z posazené zádě. Pohyb přímočarý a v rovnováze. 

Hřebeček je příjemně temperamentní se zájmem o hru. Je inteligentní a charakterní. 

 

5. Moon Walker 

Typický hřebeček s dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. Ušlechtilý, s  korektním 

exteriérem. Velmi dobrá výstavní kondice. Korektní suchý fundament s výraznými klouby.  

Dobrá a elastická mechanika pohybu avšak více na hrudních končetinách. Hřebeček je 

příjemně temperamentní se zájmem o hru. Je inteligentní a charakterní. 

 

 

 

 

  

 


