
1155 Vespan

   Lineární popis zevnějšku hřebce 1155 Vespan

Hřebec 1155 Vespan zapustil 80 klisen, z toho se narodilo 47 hříbat. 
Do chovu bylo zařazeno 10 klisen a 3 hřebci (2443 Venouš, 2919 Vaitar a 2920 Vesnar).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7 typický
2 rámec vysoký 5 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 7 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 4 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 4 dlouhá
12 sklon zádě rovná 9 sražená
13 lopatka strmá 6 šikmá
14 přední spěnka měkká 5 strmá
15 přední kopyto ploché 5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 6 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6 široké
20 tvar zádě střechovitá 6 štěpená
21 prostornost kroku krátký 7 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 5 dlouhý



    Průměrné hodnoty lineárního popisu potomstva zařazeného do chovu

       Hodnocení exteriéru a                                               Hodnocení exteriéru a 
         výkonnosti u hřebce                                                výkonnosti u potomstva

           
                                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7,7 typický
2 rámec vysoký 6 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6,8 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5,9 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6,5 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5,4 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5,8 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,8 kapří
9 délka beder krátká 6 dlouhá
10 tvar beder vlčí 4,9 kapří
11 délka zádě krátká 5,5 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5,4 sražená
13 lopatka strmá 5,2 šikmá
14 přední spěnka měkká 5,4 strmá
15 přední kopyto ploché 5,2 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5,3 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 4,9 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7,2 široké
20 tvar zádě střechovitá 7,4 štěpená
21 prostornost kroku krátký 5,9 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 5,9 dlouhý

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení

body za ZV 8,6
body za třídu 8,1

KVH 159
KVP 174
OH 210

OHOL 24,5

užitkový typ 8,6
stavba těla 8,4
končetiny 8

mechanika pohybu 7,4
celkové hodnocení 8

body za ZV 8,4
body za třídu 8,03

KVH 161,5
KVP 175,8
OH 213,5

OHOL 23,7



964 Schifon

   Lineární popis zevnějšku hřebce 964 Schifon

Hřebec 964 Schifon zapustil 78 klisen, z toho se narodilo 51 hříbat. 
Do chovu bylo zařazeno 19 klisen a 1 hřebec (1706 Scheron).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 8 typický
2 rámec vysoký 6 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 5 ušlechtílý
4 délka krku krátký 3 dlouhý
5 nasazení krku nízko 7 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 7 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 4 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 7 dlouhá
12 sklon zádě rovná 6 sražená
13 lopatka strmá 7 šikmá
14 přední spěnka měkká 7 strmá
15 přední kopyto ploché 6 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 6 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7 široké
20 tvar zádě střechovitá 8 štěpená
21 prostornost kroku krátký 7 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 7 dlouhý



   Průměrné hodnoty lineárního popisu potomstva zařazeného do chovu

               Hodnocení exteriéru a                                 Hodnocení exteriéru a 
                výkonnosti u hřebce                                   výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 6,9 typický
2 rámec vysoký 6,1 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 5,6 ušlechtílý
4 délka krku krátký 4,1 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4,5 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5,6 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,6 kapří
9 délka beder krátká 5,5 dlouhá
10 tvar beder vlčí 4,8 kapří
11 délka zádě krátká 5,3 dlouhá
12 sklon zádě rovná 4,8 sražená
13 lopatka strmá 5,3 šikmá
14 přední spěnka měkká 6,2 strmá
15 přední kopyto ploché 4,9 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 6 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5,7 strmá
18 zadní kopyto ploché 5,7 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6,6 široké
20 tvar zádě střechovitá 7,3 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,8 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 6,4 dlouhý

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení 7,7

body za ZV 8,1
body za třídu 8,03

KVH 161,5
KVP 175,8
OH 213,5

OHOL 23,7

užitkový typ 7,9
stavba těla 7,8
končetiny 7,2

mechanika pohybu 7,4
celkové hodnocení 7,6

body za ZV 7,64
body za třídu 7,69

KVH 160,8
KVP 172,7
OH 208,6

OHOL 23,7



1706 Scheron

U hřebce chybí lineární popis hodnocení zevnějšku. Hřebec bude znovu popsán a následně se 
doplní tabulka s hodnotami lineárního popisu.

Hřebec 1706 Scheron zapustil 42 klisen, z toho se narodilo 21 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 6 klisen.



   Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

              Hodnocení exteriéru a                                           Hodnocení exteriéru a 
                výkonnosti u hřebce                                            výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7 typický
2 rámec vysoký 6,3 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6,3 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5,3 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5,8 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,5 kapří
9 délka beder krátká 5,5 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 5 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5,3 sražená
13 lopatka strmá 4,7 šikmá
14 přední spěnka měkká 5 strmá
15 přední kopyto ploché 4,7 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5,3 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7 široké
20 tvar zádě střechovitá 7 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,2 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 5,8 dlouhý

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení

body za ZV 7,9
body za třídu 7,8

KVH 158
KVP 169
OH 196

OHOL 24,8

užitkový typ 8,4
stavba těla 7,9
končetiny 7,8

mechanika pohybu 7,2
celkové hodnocení 7,8

body za ZV 7,9
body za třídu 7,8

KVH 158,7
KVP 172
OH 209,3

OHOL 23,3



729 Dir

   Lineární popis zevnějšku hřebce 729 Dir

Hřebec 729 Dir zapustil 75 klisen, z toho se narodilo 34 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 12 klisen a 1 hřebec (1334 Direkt).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7 typický
2 rámec vysoký 7 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 7 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 5 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 5 dlouhá
12 sklon zádě rovná 7 sražená
13 lopatka strmá 5 šikmá
14 přední spěnka měkká 6 strmá
15 přední kopyto ploché 5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 4 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6 široké
20 tvar zádě střechovitá 7 štěpená
21 prostornost kroku krátký 4 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 4 dlouhý



   Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

              Hodnocení exteriéru a                                  Hodnocení exteriéru a 
                výkonnosti u hřebce                                   výkonnosti u potomstva

                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7,1 typický
2 rámec vysoký 6 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 5,8 ušlechtílý
4 délka krku krátký 4,6 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5,5 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4,5 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5,2 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,6 kapří
9 délka beder krátká 5,4 dlouhá
10 tvar beder vlčí 4,8 kapří
11 délka zádě krátká 4,9 dlouhá
12 sklon zádě rovná 6,2 sražená
13 lopatka strmá 4,8 šikmá
14 přední spěnka měkká 5,3 strmá
15 přední kopyto ploché 5,2 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 4,9 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 4,9 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7 široké
20 tvar zádě střechovitá 7,1 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,9 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 6,7 dlouhý

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení

body za ZV 8,6
body za třídu 8

KVH 165
KVP 176
OH 200

OHOL 25

užitkový typ 7,9
stavba těla 7,7
končetiny 7,6

mechanika pohybu 7
celkové hodnocení 7,6

body za ZV 7,4
body za třídu 7,6

KVH 161,5
KVP 173,5
OH 211,6

OHOL 23,9



1334 Direkt

 
   Lineární popis zevnějšku hřebce 1334 Direkt

Hřebec 1334 Direkt zapustil 71 klisen, z toho se narodilo 35 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 6 klisen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
typ netypický ¨7 typický

rámec vysoký 6 dlouhý
ušlechtilost hrubý 4 ušlechtílý
délka krku krátký 6 dlouhý

nasazení krku nízko 5 vysoko
délka kohoutku krátký 4 dlouhý

délka hřbetu krátký 5 dlouhý
tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
délka beder krátká 5 dlouhá
tvar beder vlčí 5 kapří
délka zádě krátká 5 dlouhá
sklon zádě rovná 7 sražená

lopatka strmá 5 šikmá
přední spěnka měkká 5 strmá
přední kopyto ploché 5 špalíkovité

postoj zadních končetin otevř.hlezno 5 šavlovitý
zadní spěnka měkká 5 strmá
zadní kopyto ploché 5 špalíkovité

šířka těla úzké 7 široké
tvar zádě střechovitá 7 štěpená

prostornost kroku krátký 7 dlouhý
prostornost klusu krátký 8 dlouhý



      Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

                        Hodnocení exteriéru a                                  Hodnocení exteriéru a 
                          výkonnosti u hřebce                                   výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
typ netypický 8,3 typický

rámec vysoký 5,7 dlouhý
ušlechtilost hrubý 6,5 ušlechtílý
délka krku krátký 5,5 dlouhý

nasazení krku nízko 5,5 vysoko
délka kohoutku krátký 5 dlouhý

délka hřbetu krátký 5,7 dlouhý
tvar hřbetu prosedlaný 4,5 kapří
délka beder krátká 5,5 dlouhá
tvar beder vlčí 5 kapří
délka zádě krátká 5,7 dlouhá
sklon zádě rovná 5,5 sražená

lopatka strmá 5 šikmá
přední spěnka měkká 4,8 strmá
přední kopyto ploché 5 špalíkovité

postoj zadních končetin otevř.hlezno 5,5 šavlovitý
zadní spěnka měkká 5,2 strmá
zadní kopyto ploché 5 špalíkovité

šířka těla úzké 6,7 široké
tvar zádě střechovitá 7,5 štěpená

prostornost kroku krátký 7,7 dlouhý
prostornost klusu krátký 7 dlouhý

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení

body za ZV 8,2
body za třídu 8,3

KVH 165
KVP 175
OH 200

OHOL 25,5

užitkový typ 8,9
stavba těla 8,8
končetiny 8,6

mechanika pohybu 8,1
celkové hodnocení 8,6

body za ZV 8,46
body za třídu 8,63

KVH 162,8
KVP 175,3
OH 214,7

OHOL 23,8



1273 Zentus Schaunitz XVI

    Lineární popis zevnějšku hřebce 1273 Zentus Schaunitz XVI

Hřebec 1273 Zentus Schaunitz XVI zapustil 136 klisen, z toho se narodilo 76 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 8 klisen a 2 hřebci (2601 Zero vrbický, 2921 Zekon).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7 typický
2 rámec vysoký 7 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 7 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 5 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 5 dlouhá
12 sklon zádě rovná 7 sražená
13 lopatka strmá 5 šikmá
14 přední spěnka měkká 6 strmá
15 přední kopyto ploché 5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 4 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6 široké
20 tvar zádě střechovitá 7 štěpená
21 prostornost kroku krátký 4 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 4 dlouhý



     Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

             Hodnocení exteriéru a                                    Hodnocení exteriéru a 
               výkonnosti u hřebce                                     výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 6,6 typický
2 rámec vysoký 6 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 5,7 ušlechtílý
4 délka krku krátký 4,9 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5,7 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5,7 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 6,1 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,9 kapří
9 délka beder krátká 5,9 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 4,9 dlouhá
12 sklon zádě rovná 6,3 sražená
13 lopatka strmá 4,7 šikmá
14 přední spěnka měkká 5,6 strmá
15 přední kopyto ploché 4,5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 4,9 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5,4 strmá
18 zadní kopyto ploché 4,9 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6,3 široké
20 tvar zádě střechovitá 6,8 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,3 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 5,9 dlouhý

užitkový typ 8
stavba těla 8
končetiny 7

mechanika pohybu 6
celkové hodnocení 7,25

body za ZV
body za třídu 7,3

KVH 161
KVP 172
OH 212

OHOL 25

užitkový typ 7,9
stavba těla 7,8
končetiny 7,2

mechanika pohybu 7,1
celkové hodnocení 7,5

body za ZV 7,74
body za třídu 7,53

KVH 160,3
KVP 172,2
OH 207,4

OHOL 24,1



1152 White Tiger

    Lineární popis zevnějšku hřebce 1152 White Tiger

Hřebec 1152 White Tiger zapustil 77 klisen, z toho se narodilo 41 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 10 klisen a 2 hřebci (2318 Wendelín a 2583 Wonderful).

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7 typický
2 rámec vysoký 7 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 7 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 6 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 5 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5 sražená
13 lopatka strmá 6 šikmá
14 přední spěnka měkká 5 strmá
15 přední kopyto ploché 5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 4 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7 široké
20 tvar zádě střechovitá 7 štěpená
21 prostornost kroku krátký 7 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 6 dlouhý



    
    Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

            Hodnocení exteriéru a                                            Hodnocení exteriéru a 
              výkonnosti u hřebce                                            výkonnosti u potomstva

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení

body za ZV 8,6
body za třídu 8,3

KVH 165
KVP 176
OH 201

OHOL 25,5

užitkový typ 8,5
stavba těla 8,1
končetiny 7,8

mechanika pohybu 7
celkové hodnocení 7,8

body za ZV 7,7
body za třídu 7,8

KVH 160,1
KVP 172,9
OH 212,6

OHOL 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7,5 typický
2 rámec vysoký 6,3 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6,8 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5,8 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4,7 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 6 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,8 kapří
9 délka beder krátká 5,8 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5,1 kapří
11 délka zádě krátká 5,7 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5,4 sražená
13 lopatka strmá 5 šikmá
14 přední spěnka měkká 4,8 strmá
15 přední kopyto ploché 4,8 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5,3 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 4,8 strmá
18 zadní kopyto ploché 4,8 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7,1 široké
20 tvar zádě střechovitá 7,2 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,2 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 5,4 dlouhý



    1705 Šumík

U hřebce chybí lineární popis hodnocení zevnějšku. Hřebec bude znovu popsán a následně se 
doplní tabulka s hodnotami lineárního popisu.

Hřebec 1705 Šumík zapustil 51 klisen, z toho se narodilo 24 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 5 klisen a 1 hřebec (2203 Šimon).



      Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

                      Hodnocení exteriéru a                              Hodnocení exteriéru a 
                        výkonnosti u hřebce                              výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7,3 typický
2 rámec vysoký 6 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6,2 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5,5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5,2 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5,3 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5,2 kapří
9 délka beder krátká 5,3 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5,3 kapří
11 délka zádě krátká 5,5 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5 sražená
13 lopatka strmá 4,7 šikmá
14 přední spěnka měkká 5,8 strmá
15 přední kopyto ploché 5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 4,8 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7 široké
20 tvar zádě střechovitá 7 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,5 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 6,2 dlouhý

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení

body za ZV 8,1
body za třídu 7,7

KVH 162
KVP 178
OH 199

OHOL 24,6

užitkový typ 8,4
stavba těla 7,9
končetiny 7,9

mechanika pohybu 7,5
celkové hodnocení 7,9

body za ZV 8,2
body za třídu 8,02

KVH 158,3
KVP 174,2
OH 210,3

OHOL 23,4



2910 Biskup

    Lineární popis zevnějšku hřebce 2910 Biskup

Hřebec 2910 Biskup zapustil 119 klisen, z toho se narodilo 56 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 14 klisen a 3 hřebci (1587 Bigar, 1836 Bar a 2320 Brocco).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7 typický
2 rámec vysoký 6 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6 vysoko
6 délka kohoutku krátký 3 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 5 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 6 dlouhá
12 sklon zádě rovná 6 sražená
13 lopatka strmá 6 šikmá
14 přední spěnka měkká 3 strmá
15 přední kopyto ploché 4 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 6 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6 široké
20 tvar zádě střechovitá 7 štěpená
21 prostornost kroku krátký 7 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 8 dlouhý



   Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

                      Hodnocení exteriéru a                                      Hodnocení exteriéru a 
                        výkonnosti u hřebce                                       výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 6,7 typický
2 rámec vysoký 6,2 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 5,8 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5,3 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6,4 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4,9 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5,8 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,8 kapří
9 délka beder krátká 5,5 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5,2 kapří
11 délka zádě krátká 6 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5,5 sražená
13 lopatka strmá 4,5 šikmá
14 přední spěnka měkká 4,9 strmá
15 přední kopyto ploché 4,8 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 4,7 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6,7 široké
20 tvar zádě střechovitá 6,3 štěpená
21 prostornost kroku krátký 5,8 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 5,4 dlouhý

užitkový typ 7,5 užitkový typ 7,6
stavba těla 7,5 stavba těla 7,8
končetiny 7,5 končetiny 7,2

mechanika pohybu 7,5 mechanika pohybu 7,1
celkové hodnocení 7,5 celkové hodnocení 7,5

body za ZV 7,7 body za ZV 7,98
body za třídu 7,8 body za třídu 7,54

KVH 162 KVH 159,9
KVP 175 KVP 171,6
OH 209 OH 207,7

OHOL 25,5 OHOL 23,2



1837 Neugot z Borčic

   Lineární popis zevnějšku hřebce 1837 Neugot z Borčic

Hřebec 1837 Neugot z Borčic zapustil 106 klisen, z toho se narodilo 63 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 12 klisen a 2 hřebci (2701 Noddy a 2697 Nix).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7 typický
2 rámec vysoký 5 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 4 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6 vysoko
6 délka kohoutku krátký 4 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 4 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 4 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 5 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5 sražená
13 lopatka strmá 6 šikmá
14 přední spěnka měkká 5 strmá
15 přední kopyto ploché 5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 4 široké
20 tvar zádě střechovitá 6 štěpená
21 prostornost kroku krátký 8 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 7 dlouhý



   Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

                    Hodnocení exteriéru a                                         Hodnocení exteriéru a 
                      výkonnosti u hřebce                                          výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 7,3 typický
2 rámec vysoký 6,1 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 5,8 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5,6 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5,2 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5,9 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4,7 kapří
9 délka beder krátká 5,9 dlouhá
10 tvar beder vlčí 4,9 kapří
11 délka zádě krátká 5,4 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5,6 sražená
13 lopatka strmá 5,1 šikmá
14 přední spěnka měkká 5 strmá
15 přední kopyto ploché 5,1 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5,3 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5,1 špalíkovité
19 šířka těla úzké 6,7 široké
20 tvar zádě střechovitá 6,8 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,4 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 6,7 dlouhý

užitkový typ 7,5 užitkový typ 8,3
stavba těla 7,5 stavba těla 8,2
končetiny 7,5 končetiny 7,9

mechanika pohybu 7,5 mechanika pohybu 7,8
celkové hodnocení 7,5 celkové hodnocení 8

body za ZV 7,7 body za ZV 8,02
body za třídu 7,8 body za třídu 7,99

KVH 162 KVH 160,6
KVP 175 KVP 173,4
OH 209 OH 205,1

OHOL 25,5 OHOL 23,9



2980 Nick

  Lineární popis zevnějšku hřebce 2980 Nick

Hřebec 2980 Nick zapustil 62 klisen, z toho se narodilo 37 hříbat.
Do chovu bylo zařazeno 9 klisen a 1 hřebec (2324 Nikas).

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 6 typický
2 rámec vysoký 7 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 4 ušlechtílý
4 délka krku krátký 4 dlouhý
5 nasazení krku nízko 5 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 5 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 5 kapří
9 délka beder krátká 6 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5 kapří
11 délka zádě krátká 6 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5 sražená
13 lopatka strmá 4 šikmá
14 přední spěnka měkká 5 strmá
15 přední kopyto ploché 5 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 5 špalíkovité
19 šířka těla úzké 5 široké
20 tvar zádě střechovitá 5 štěpená
21 prostornost kroku krátký dlouhý
22 prostornost klusu krátký dlouhý



    Průměrné hodnoty lineárního popisu u potomstva zařazeného do chovu

                      Hodnocení exteriéru a                                         Hodnocení exteriéru a 
                        výkonnosti u hřebce                                          výkonnosti u potomstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 typ netypický 6,9 typický
2 rámec vysoký 7,2 dlouhý
3 ušlechtilost hrubý 6,4 ušlechtílý
4 délka krku krátký 5,6 dlouhý
5 nasazení krku nízko 6,1 vysoko
6 délka kohoutku krátký 5,3 dlouhý
7 délka hřbetu krátký 6,7 dlouhý
8 tvar hřbetu prosedlaný 4 kapří
9 délka beder krátká 6,2 dlouhá
10 tvar beder vlčí 5,1 kapří
11 délka zádě krátká 5,7 dlouhá
12 sklon zádě rovná 5,4 sražená
13 lopatka strmá 5,1 šikmá
14 přední spěnka měkká 4,9 strmá
15 přední kopyto ploché 4,4 špalíkovité
16 postoj zadních končetin otevř.hlezno 5,6 šavlovitý
17 zadní spěnka měkká 5 strmá
18 zadní kopyto ploché 4,8 špalíkovité
19 šířka těla úzké 7,2 široké
20 tvar zádě střechovitá 7,6 štěpená
21 prostornost kroku krátký 6,8 dlouhý
22 prostornost klusu krátký 6,2 dlouhý

užitkový typ
stavba těla
končetiny

mechanika pohybu
celkové hodnocení

body za ZV 8,5
body za třídu 8

KVH 166
KVP 181
OH 208

OHOL 26

užitkový typ 8,1
stavba těla 7,6
končetiny 7,1

mechanika pohybu 7,6
celkové hodnocení 7,4

body za ZV 7,73
body za třídu 7,64

KVH 160,4
KVP 173,4
OH 211,9

OHOL 23,2


