Hodnocení hříbat na celostátní přehlídce hříbat ročníku 2019
HŘEBEČCI
21. FESTINA LENTE RVP
Hřebeček delšího rámce, hrubší, ale korektní, kostnatý, ušlechtilá hlava, poměrně dobrý hřbet, dobrá
horní linie, delší krk. Klidný a vyrovnaný. Mechanika pohybu průměrná.
22. COOL BOY – R
Kostnaté hříbě s pěknou horní linií, dobře osvalený, mírné nedostatky ve fundamentu. Pohyb
průměrný, plochý.
23. GUIDAMERO – M
Hřebeček ve výborném typu, ušlechtilý, korektní, živého výrazu, velmi dobrá horní linie s ušlechtilou
hlavou a dobře tvarovaným a nasazeným krkem, dostatečně kostnatý. Pohyb byl velmi pružný,
aktivní s velkým výrazem.
24. PARDÁL BERI
Kostnatý hřebeček, kratšího rámce s volnější horní linií, s kratším krkem, ale ve velmi dobrém typu.
Pohyb byl aktivní a prostorný.
25. WALL STREET MER
Velmi temperamentní, sebevědomý hřebeček v dobrém typu, elegantní a ušlechtilý s dobrou horní
linií, méně kostnatý, ale dostatečně široký. Velmi pěkný vyvážený pohyb.
26. CHESTER – IN
Kostnatý hřebeček delšího rámce s ušlechtilou hlavou, v současné době disharmonický
pravděpodobně vlivem růstu. Pohyb průměrný.
27. ARN DE GOTHIA – M
Korektní hřebeček s velmi dobrým osvalením a výbornou horní linií, dobře tvarovaný a nasazený krk,
silná záď, dostatečně široký živého temperamentu. Velmi dobrý, prostorný a silný pohyb.
28. QUANTANAMO
Ušlechtilý, elegantní hřebeček, obdélníkového rámce s mírnými nedostatky ve fundamentu, méně
pohlavního výrazu. Vyzdvihnout bychom chtěli vynikající, silný pohyb.
KLISNIČKY
29. ANNIE GOLD
Narostlá kostnatá klisnička s dobrou horní linií, pevná dobře vázaná v dobrých výškových i šířkových
rozměrů s nadprůměrným pohybem. Pro účast ve finále byly bohužel limitující zduřelé růstové zóny
předních končetin.
30. APRILIA
Klisnička ve vynikajícím moderním typu, velmi temperamentní, souměrná a harmonická, dostatečně
kostnatá s výborným pohybem.

31. SIRAEL RVP
Kostnatá rámcová klisnička v současné době disharmonická a v lehčí kondici. Pohyb průměrný.
32. CASIOPEA DE ROSSI
Klisnička v dobrém typu, jemnější konstituce s ušlechtilou hlavou a níže nasazeným krkem. S
výborným kmihuplným pohybem.
33. CONTEMPORA ZJK
Klisnička ve výborném typu, ušlechtilá, ale dostatečně široká a kostnatá. Výborně tvarovaný krk s
dobrým nasazením hlavy. Pružný a aktivní pohyb.
34. SALERY
Klisnička delšího rámce, lehčí kondice s mírnými nedostatky ve fundamentu.
35. PUMA BERI
Klisnička čtvercového rámce v lehčí kondici a s nedostatky ve fundamentu.
36. CHILLI GIRL – M
Klisnička delšího rámce s volnějším dobře osvaleným hřbetem, dostatečně kostnatá, široká a silná.
Ušlechtilá hlava s dobře nasazeným krkem. Dobrý pohyb.
37. CLERIS
Velmi ušlechtilá klisnička ve výborném typu s pěknou hlavou a dobrou horní linií, dostatečně široká a
méně kostnatá. Temperamentní a pružný pohyb v dobré rovnováze.
38. VINTENSE
Silná, velmi dobře narostlá klisnička s dobrou horní linií, souměrných rozměrů, dobře tvarovaný krk.
Velice silný a aktivní pohyb.
39. DARK PEARL
Souměrná líbivá klisna s výbornou horní linií, ušlechtilou hlavou a pěkným nasazením krku,
temperamentní s velmi dobrým pohybem.

