 Typ                
-------------------------
    1. Netypic.
    2. Málo typic.
    3. Poměr.málo typic.
    4. Méně typic.
    5. Průměr.v typu
    6. V dobrém typu
    7. Typic.
    8. Velmi typic.
    9. Vynik.v typu

 Rámec              
-------------------------
    1. vel.vys.rámec
    2. vys.rámec
    3. poměr.vys.rámec
    4. vyšší rámec
    5. čtverc.rámec
    6. delší rámec
    7. střed.dl.rámec
    8. dlouhý rámec
    9. velmi dl.rámec

 Ušlechtilost       
-------------------------
    1. neobvykle hrubá
    2. velmi hrubá
    3. hrubá
    4. hrubší
    5. stř.ušlech.
    6. ušlechtilejší
    7. ušlechtilá
    8. velmi ušlech.
    9. velmi ušl.až jemná

 Délka krku         
-------------------------
    1. vel.krát.krk
    2. krátký krk
    3. poměr.krát.krk
    4. kratší krk
    5. přiměř.dl.krk
    6. delší krk
    7. poměr.dl.krk
    8. dlouhý krk
    9. vel.dl.krk

 Nasazení krku      
-------------------------
    1. vel.níz.nasaz.krk
    2. níz.nasaz.krk
    3. poměr.níz.nasaz.krk
    4. níže nasaz.krk
    5. stř.nasaz.krk
    6. výše nasaz.krk
    7. poměr.vys.nasaz.krk
    8. vys.nasaz.krk
    9. vel.vys.nasaz.krk

 Délka kohoutku     
-------------------------
    1. vel.krát.koh.
    2. krát.koh.
    3. poměr.krát.koh.
    4. kratší koh.
    5. stř.koh.
    6. delší koh.
    7. poměr.dl.koh.
    8. dl.koh.
    9. vel.dl.koh.

 Délka hřbetu       
-------------------------
    1. vel.krát.hřb.
    2. krát.hřb.
    3. poměr.krát.hřb.
    4. kratší hřb.
    5. stř.hřb.
    6. delší hřb.
    7. poměr.dl.hřb.
    8. dl.hřb.
    9. vel.dl.hřb.

 Tvar hřbetu        
-------------------------
    1. prosedl.hřb.
    2. měkký hřb.
    3. volný hřb.
    4. volnější hřb.
    5. pev.dobře váz.hřb.
    6. lehce vyklen.hřb.
    7. vyklen.hřb.
    8. kapří hřb.
    9. výraz.kapří hřb.

 Délka beder        
-------------------------
    1. vel.krát.bedra
    2. krát.bedra
    3. poměr.kr.bedra
    4. kratší bedra
    5. stř.bedra
    6. delší bedra
    7. poměr.dl.bedra
    8. dl.bedra
    9. vel.dl.bedra

 Tvar beder         
-------------------------
    1. vlčí bedra
    2. měk.bedra
    3. volná bedra
    4. volnější bedra
    5. pev.dob.váz.bedra
    6. leh.klen.bedra
    7. klen.bedra
    8. kapří bedra
    9. výraz.kapří bedra

 Délka zádě         
-------------------------
    1. vel.krát.záď
    2. krát.záď
    3. poměr.krát.záď
    4. kratší záď
    5. stř.záď
    6. delší záď
    7. poměr.dl.záď
    8. dl.záď
    9. vel.dl.záď

 Sklon zádě         
-------------------------
    1. rovná záď
    2. téměř rov.záď
    3. rovnější záď
    4. leh.sklon.záď
    5. mír.sklon.záď
    6. sklon.záď
    7. téměř sraž.záď
    8. sraž.záď
    9. výraz.sraž.záď

 Lopatka            
-------------------------
    1. strmá a krát.lop.
    2. strmá lop.
    3. poměr.strmá lop.
    4. strmější lop.
    5. přiměř.dl.a šik.(90)lop.
    6. del.a šik.lop.
    7. dl.a šik.lop.
    8. dl.a vel.šik.lop.
    9. vel.šik.a dl.lop.

 Přední spěnka      
-------------------------
    1. medv.př.sp.
    2. vel.měk.a dl.př.sp.
    3. měk.př.sp.
    4. měkčí př.sp.
    5. správ.úhl.přim.dl.př.sp.
    6. přim.dl.,strměj.př.sp.
    7. strměj.a kratší př.sp.
    8. strmá př.sp.
    9. vel.strmá až překl.př.sp.

 Přední kopyto      
-------------------------
    1. sil.ostroúh.př.kop.
    2. vel.ostroúhl.př.kop.
    3. ostroúhl.př.kop.
    4. ostroúhlejší př.kop.
    5. prav.dob.úhl.(45)př.kop.
    6. strmější př.kop.
    7. strmé př.kop.
    8. tupoúhlé př.kop.
    9. špalík.př.kop.

 Postoj zad kon.    
-------------------------
    1. vel.otevř.hl.
    2. otevř.hl.
    3. lehce otevř.hl.
    4. náznak otevř.hl.
    5. pravid.úhl.hl.
    6. náznak šavl.post.
    7. šavl.postoj
    8. náznak hák.post.
    9. hák.postoj

 Zadní spěnka       
-------------------------
    1. medv.zad.sp.
    2. vel.měk.a dl.zad.sp.
    3. měk.zad.sp.
    4. měkčí zad.sp.
    5. správ.úhlov.,přim.dl.zad.sp.
    6. přiměř.dl.,strm. zad.sp.
    7. strm. a kratší zad.sp.
    8. strmá zad.sp.
    9. vel.strmá až překl.zad.sp.

 Zadní kopyto       
-------------------------
    1. sil.ostroúhl.zad.kop.
    2. vel.ostroúhl.zad.kop.
    3. ostroúhl.zad.kop.
    4. ostroúhlejší zad.kop.
    5. prav.dob.úhl.(45)zad.kop.
    6. strmější zad.kop.
    7. strmé zad.kop.
    8. tupoúhlé zad.kop.
    9. špalík.zad.kop.

 Šířka těla         
-------------------------
    1. 
    2. vel.úzké tělo
    3. úzké tělo
    4. užší tělo s méně výraz.svaly
    5. přiměř.dob.osval.tělo
    6. širší tělo
    7. široké tělo
    8. šir.tělo s výraz.svaly
    9. vel.šir.tělo

 Tvar zádě          
-------------------------
    1. střech.a úzká záď
    2. střech.záď
    3. oválná záď
    4. meloun.záď
    5. přim.šir.a dobře tvar.záď
    6. kulatá záď
    7. šir.a sil.osval.záď
    8. štěpená záď
    9. štěp.záď s mohut.svaly

 Prostornost kroku  
-------------------------
    1. výraz.krát.krok
    2. vel.krát.krok
    3. krátký krok
    4. kratší krok
    5. stř.dl.krok
    6. delší krok
    7. dlouhý krok
    8. vel.dl. krok
    9. vel.prost.krok s výr.pos.zádi

 Prostornost klusu  
-------------------------
    1. výraz.krát.klus
    2. vel.krát.klus
    3. krátký klus
    4. kratší klus s dob.kmihem
    5. stř.dl.klus
    6. delší klus
    7. dlouhý klus
    8. vel.dl.klus
    9. vel.dl.klus s výr.pos.zádi

 Vady               
-------------------------
    1. hr.hlava
    2. klín.hlava
    3. malá hlava
    4. klab.hlava
    5. ovčí hlava
    6. rybí oko
    7. tenký krk
    8. obrác.krk
    9. tlustý krk
   10. volné ganaše
   11. úzké ganaše
   12. krátký koh.
   13. nevýraz.koh.
   14. příliš vys.koh.
   15. krátká lopatka
   16. krátký hrudník
   17. mělký hrudník
   18. zaškrc.hrud.
   19. kapří bedra
   20. odsazená bedra
   21. špatně váz.bedra
   22. krátká záď
   23. hranatá záď
   24. vyst.kříž.kost
   25. nízko nasaz.ocas
   26. křivý ocas
   27. lymf.konč.
   28. nevýr.kl.
   29. návní kosti
   30. návní lišty
   31. špánek
   32. kroužek
   33. nálevky
   34. zaškrc.hol.
   35. příliš sl.hol.
   36. úzké hlezno
   37. slabé hlezno
   38. špánek na hlez.
   39. srnčí kost
   40. zaječí kost
   41. nálevky na hlez.
   42. čepičky
   43. příliš krát.sp.
   44. příliš dl.sp.
   45. plné kopyto
   46. zúžené kopyto
   47. neprav.kop.
   48. schvácené kopyto
   49. porušená stěna kopytní
   50. drobivá rohovina kopytní
   51. postoj vpředu úzký
   52. široký postoj vpředu
   53. postoj vpř.přikleklý
   54. postoj vpř.prohnutý
   55. postoj vpř.sbíhavý
   56. postoj vpř.rozbíh.
   57. postoj vpř.vbočený
   58. postoj vpř.vyboč.
   59. postoj vpř.sevř.
   60. postoj vpř.rozev.
   61. postoj vpř.přestoj.
   62. postoj vpř.zástoj.
   63. postoj vz.úzký
   64. postoj vz.široký
   65. postoj vz.sudov.
   66. postoj vz.kravský
   67. postoj vz.sbíhavý
   68. postoj vz.rozb.
   69. strouhání
   70. stíhání
   71. rozhazování
   72. zametání
   73. kohoutí krok
   74. pohyb nekoord.pohybu zádi
   75. plouživý krok
   76. špatný charakter
   77. bázlivý charakter
   78. agresivní charakter
   79. předkus
   80. podkus
   81. přestavěná záď
   82. klenutý krk
   83. post.vz.rozev.
   84. krát.hl.
   85. ploché kop.
   86. plochý carp
   87. postoj vz.sevř.
   88. prohn.holeň
   89. válcovitý hrudník
   90. prohnutá př.hol.
   91. vys.nasaz.ocas
   92. křížové nálevky
   93. rozštěp kopyta
   94. postoj vz.rozevř.
   95. postoj vpř.mírně rozevř.
   96. postoj vpř.mírně sevř.
   97. postoj vz.mírně rozevř.
   98. postoj vpř.mírně přikleklý
   99. pr.př.nepr.kopyto
  100. velmi proh.hřbet
  101. jemné klouby
  102. sblíž.v hl.
  103. šošky
  104. kapří hřbet
  105. střechovitá záď
  106. otevř.hl.
  107. zařízlý kohoutek
  108. postoj vpř.strmý
  109. úzký krk
  110. l.z.čepička
  111. ob.z.čepičky
  112. post.vpř.franc.
  113. krat.kříž.kost
  114. l.př.vyboč.
  115. prohn.krk
  116. lymf.hl.
  117. l.př.sevřená
  118. pr.př.kop.špalk.
  119. pr.př.kop.špal.
  120. krát.kříž.kost


