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1.NOBLESA 

Ušlechtilá klisna suchého fundamentu ve středním až větším rámci, dostatečně kostnatá, pevná 

horní linie, delší hřbet, kratší krk, vzadu lehce otevřený postoj. Mechanika pohybu průměrná s 

průměrným prostorem a akcí 

2. STEFANIE 

Jemná klisna menšího rámce s velmi ušlechtilou hlavou, méně kostnatá s kratším krkem, mírné vady 

ve fundamentu. V kroku prostorná v klusu aktivní, méně ohýbala hlezna. 

3. JASNĚNKA 

Klisna většího rámce s dobrými šířkovými i hloubkovými rozměry, dostatečně kostnatá s dobře 

nasazeným krkem, skloněná záď, dobrý fundament Nadprůměrná v klusu s velmi dobrým odrazem 

od země a s velkým vznosem a vyšší akcí v karpech 

5. TEQUILA 

Velmi ušlechtilá klisna s volnější horní linií, méně kostnatá, výrazný kohoutek a dobře osvalená, 

široká bedra, mírné nedostatky ve fundamentu. 

6. KOSMA - H 

Klisna ve středním rámci, dobrých šířkových rozměrů, ale v současnosti méně harmonická, také díky 

lehčí kondici. Komise by chtěla u této klisny vyzdvihnout vynikající pohyb v klusu, který byl 

nadprůměrně prostorný s elastickým hleznem a tendencí do kopce. 

7. DIANA II 

Klisna většího obdélníkového rámce, velmi elegantní s výbornou horní linií, harmonická, ale postup 

do finále byl bohužel limitován špalkovým kopytem na LP. Průměrná mechanika pohybu. 

8. ARONIE RVP 

Jemnější klisna, středního rámce, méně kostnatá, šikmá lopatka, mírné nedostatky ve fundamentu, 

návní kosti na LP, PZ. Jen průměrný pohyb. 

9. COOL LADY 

Klisna ve středním rámci méně hluboká a méně kostnatá s velmi ušlechtilou hlavou, v dobré kondici s 

dobře osvalenými bedry, sympatická klisna. Přímočarý pohyb s prostorným krokem a průměrným 

klusem.  

10. CARAMBA 

 Silná klisna většího rámce, dostatečně široká a hluboká s kratší zádí v lehčí kondici. Velmi dobrý 

pohyb v kroku a nadprůměrný v klusu. 

11. JESSY – K  

Méně kompaktní rámcová klisna s klínovou hlavou a silnou kostrou, sražená záď, drobné nedostatky 

ve fundamentu. Krok korektní s došlapem pouze do stopy, klus méně elastický s menším prostorem. 

12. SNOW GOLDIE 



 Klisna v delším rámci s výrazným kohoutkem, široká bedra, středně dlouhý krk s nedostatky ve 

fundamentu. Velmi prostorný a uvolněný krok, v klusu méně pružná. 

13. PANAMERA CASSINA T 

 Souladná a sympatická klisna s výbornou horní linií, většího obdélníkového rámce, korektní s 

dobrými výškovými i šířkovými parametry, s velmi prostorným krokem a lehce nadprůměrným 

klusem. 

15. AFÉRA RVP 

 Klisna v menším obdélníkovém rámci, ušlechtilá, méně kostnatá s kratším krkem, dobrých šířkových 

rozměrů. Velmi dobré předvedení v klusu, který byl prostorný, pružný a pravidelný. 

16. CANESSA 

Sympatická klisna středního rámce s ušlechtilou hlavou a dobrým krkem, méně kostnatá. Ve 

fundamentu jsou limitující zbytnělé korunky. V pohybu spíše podprůměrná. 

 

 

 

 

  


