
PŘEHLÍDKA TŘÍLETÝCH KLISEN PLEMENE ČT Zduchovice 2014 

HODNOCENÍ KLISEN 

 

 

1. Číslo a jméno : 18/367 ASTORKA 

Typická, méně souladná, ušlechtilá klisna většího a delšího rámce, méně 

kostnatá, s kratším kohoutkem a delším hřbetem, užší v prsou. Drobné vady 

undamentu (prohnutá holeň), méně prostorná mechanika pohybu.  

Rodokmen ne zcela homogenní. 

 

2. Číslo a jméno : 14/977 BOBULE-M 

Klisna menšího rámce, souladná, ušlechtilá, přiměřeně kostnatá, s dobře 

tvarovaným krkem, široká v prsou. Fundament korektní, v mechanice pohybu 

průměrná, klus méně prostorný. Rodokmen ne zcela homogenní. 

 

6. Číslo a jméno : 54/884 DELISA 

Průměrně ušlechtilá klisna většího tělesného rámce, přiměřeně kostnatá a 

široká; drobné vady ve fundamentu (PP vpředu sevřená). Rodokmen ne zcela 

homogenní. 

 

7. Číslo a jméno : 16/899 GENESIS 

Klisna v malém čtvercovém rámci, jemné kostry, užší v prsou, ale hluboká. 

Suchý fundament, ale s drobnými vadami. Dobrá mechanika pohybu. Méně 

homogenní rodokmen. 

 

8. Číslo a jméno : 7/673 GILISCA 

Typická klisna středního rámce, přiměřená síla kostry, přiměřeně široká. 

Drobné vady exteriéru (bedra) i vady ve fundamentu. Průměrná mechanika 

pohybu. Homogenní původ s orientací na SF. 

 

10. Číslo a jméno : 5/874 GOLDEN EYE 

Klisna v menším rámci, s jemnou kostrou, horší horní linií, užší v prsou, 

s horším utvářením zádě. Velmi dobrá mechanika pohybu.  

 

11. Číslo a jméno : 43/568 GRANORA-K 

Mohutná klisna ve středním delším rámci, méně harmonická, přiměřeně 

široká, s rovnou zádí. Drobné vady fundamentu, dobrá mechanika pohybu, 

rodokmen orientován na hannoverského koně. 

 

12. Číslo a jméno : 54/870 HAPPY DAY 

Klisna menšího kratšího rámce, slabší v kostře, s delším krkem, přiměřeně 

široká, dostatečně hluboká. Drobné vady fundamentu. Průměrná, plošší 

mechanika pohybu. Rodokmen s vlivem holštýnské plemenné knihy a vlivem 

anglického plnokrevníka. 

 

13. Číslo a jméno : 16/897 HARMONY 

Souladná klisna středního rámce, přiměřeně široká. Kratší obrácený krk, 

výrazný kohoutek, rovná záď. Fundament korektní, ostroúhlá kopyta. 

Průměrná mechanika pohybu. Rodokmen s vlivem holandské a belgické plemenné 

knihy. 

   

14. Číslo a jméno : 24/256 INDOCTRA M 

Mohutná klisna ve velkém rámci, přiměřeně kostnatá, přiměřeně široká a 

hluboká, s drobnými vadami exteriéru (bedra) i vadami fundamentu. Původ s 

vlivem holštýnské plemenné knihy. 

 



15. Číslo a jméno : 54/874 JAMAJKA 

Klisna velkého rámce, typická, souladná a ušlechtilá, přiměřeně kostnatá a 

široká; dlouhý klenutý krk. Korektní exteriér a fundament. Velmi dobrá 

mechanika pohybu. Oboustranný původ ČT. 

 

16.Číslo a jméno : 67/742 KIMA-H 

Velmi typická, souladná klisna středního rámce, přiměřeně kostnatá; velmi 

dobře vyjádřený pohlavní výraz. Bez exteriérových vad. Mechanika pohybu 

průměrná. V rodokmenu kombinace několika plemenných knih. 

 

17.Číslo a jméno : 25/135 NIKÉ 

Klisna ve středním kratším rámci, kostnatá, ušlechtilá. Slabší, obrácený 

krk, výrazný kohoutek, užší v prsou. Průměrná mechanika pohybu. Patrný 

vliv anglického plnokrevníka   

 

18.Číslo a jméno : 24/267 RAMANA MAHARIŠI  

Velmi kalibrovaná klisna velkého delšího rámce, souladná, široká, 

kostnatá. Mírný sklon k lymfatičnosti. Prostorný krok, průměrný klus.   

Původ s částečným vlivem holštýnské plemenné knihy. 

 

19.Číslo a jméno : 9/584 RIOSCA STAR 

Méně typická klisna menšího rámce, jemná v kostře, ušlechtilá a souladná. 

Přiměřeně široká, mírné vady exteriéru (bedra). Fundament korektní, dobrá 

mechanika pohybu, především v klusu. V rodokmenu vliv dvou zahraničních 

PK. 

 

20.Číslo a jméno : 5/875 TASHITA  

Souladná a ušlechtilá klisna ve středním rámci, přiměřeně kostnatá, užší 

v prsou, korektního fundamentu; mechanika pohybu s dobrým klusem. Původ 

s mírně převládajícím vlivem hannoverské plemenné knihy. 

 

21.Číslo a jméno : 54/876 THALIA 

Souladná a ušlechtilá klisna ve větším rámci, se slabší kostrou, přiměřeně 

hluboká a široká, korektního fundamentu, výborný mechanika pohybu. Původ 

s částečným vlivem holštýnské plemenné knihy. 

 

22.Číslo a jméno : 53/620 TRNKA-RUF 

Typická klisna středního až menšího rámce, jemná v kostře, ušlechtilá a 

souladná, hluboká. Fundament méně korektní; pohyb průměrný. Původ 

s částečným vlivem westfálské plemenné knihy. 

 

23.Číslo a jméno : 65/475 VINÍ 

Velmi typická klisna ve středním obdélníkovém rámci, mohutná, kostnatá, 

velmi hluboká a široká. Korektní exteriér a fundament, velmi dobrá 

mechanika pohybu. Původ s částečným vlivem hannoverské plemenné knihy. 

 

24.Číslo a jméno : 65/488 ZAIRA COLATA 

Souladná, typická, kompaktní klisna středního rámce, méně kostnatá; široká 

v prsou, s delším hřbetem, s velmi dobrou mechanikou pohybu. Homogenní 

rodokmen na podkladě holštýnské plemenné knihy. 
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