
Číslo Jméno Květ-tvar Vzrůst Kalich Koruna Vel. kv ětu
306 Abbé  Farges ppln vzp svčer růžlil stř

P-256 Adalbert Bogner pln přev tmčer tmbordočer velk
1033 Aguarius pln vzp bílá bílá velk

0-293 Albertina jed vzp bílorůž bílorůž stř
22 Alison Patricia jed vzp bílorůž růž dr
64 Alyce Larson pln přev bílorůž bílárůžjíc stř

609 Andrew jed vys krémbílárůžjíc tmkarm stř
0-443 Angelika Ludmila pln vzp svčer jasčer stř
0-495 Angie jed keř bílá vín.fial stř
1078 Anita jed vzp krémbílá oranžčer dr
658 Anna  Pauline ppln přev bílá paars stř
566 Annabel pln vzp bílárůžjíc krémbílá velk

A-32 Anneik Geerlings jed vzp růž růž trub
P1875 Annie den Otter jed vzp loszel tmrůž stř

615 Applause pln přev krém kar čer sv karm oranž velk
P1706 Arels Avondzon pln ppřev bílo.růž tm.čer.fial stř
0-520 Arend Moerman jed přev vín.čer tm.vín.bordo trub

Argentina Pulchra novinka triph
743 Architekt Ludwig Mercher ppln vzp červ bílá růžžilk stř
366 Arthur  Rambold pln ppřev tm růž fial růž velk

1324 Aunt Juliana pln vzp čer svfial levmodrá velk
274 Auntie Jinks jed přev bílá purpurbasisčerv stř
258 Banzai jed vzp tmvínová vínová trub

P1813 Barbara Evans polpl vzp pur. tm.pur stř
B-86 Bart  Comperen jed přev purčer purpur stř
600 Beacon  Rosa jed vzp růžčerv svrůž stř

Belijn jed vzp růžoranž růžčerv trub
1538 Bella Rozella pln přev purp purpčer velk
386 Berbanella pln přev růž červ-zel šp růž lila stř

1726 Berba's Coronation pln přev bílorůž čeroranž stř
Berba's Fleuer pln vzp růž.bílá purpur.violet stř

P2005 Berba's Ingrit jed vzp bílá fial stř
1827 Bert s Simonne ppln ppřev růžbílá bílorůž velk

Bert's  Jaenneke ppln přev růž jasrůž velk
Bert's Charlie ppln ppřev růž růž stř

477 Bicentennial pln ppřev bílá oranž svoranž velk
453 Billy Green jed vzp růž růž trub

0-499 Blacky pln vzp tm.čer bordočerv stř
923 Blauer Opal ppln přev bílá svmodrá stř

P-458 Blautopf pln vzp bílá jasmodrá velk
Blauwvoet jed přev bílorosečer sv-violet stř

1141 Blaze Away ppln ppřev čer. oraž oranž-červ stř
B-38 Blowick jed polpř růžbílá tmrůžfial stř
834 Blue Pinwheel jed ppřev tm.růž.čer sv.modrá stř

0-540 Blue Satin pln vzp bílá růž,modr.fial velk
1256 Blue Veil pln přev zelbílá zelšp svlilamodrá stř
283 Blue Waves pln vzp růž mod fial-růž kar stř
933 Bob's Choice jed vzp bílá bílá adering čer stř
226 Bot. Garten Berlin jed vzp krem. sv.fial stř

0-525 Braamts Gloria jed vzp sv růž tmrůž stř
P1696 Breevis Homerus pln vzp fial tm-fial stř

881 Breevis Nobilis pln polpř růžbílá purpur stř
P1830 Brechtje jed přev bílá svfial velk

390 Briac C.Morrison jed vzp oranž růž oranž červ trub
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P1981 British Jubille pln vzp oranž oranžčerv velk

1732 Brookwood Joy pln ppřev bílá modrorůž stř
0-468 Buttercup jed vzp bílo.růž růž.oranž stř

280 Butterfly jed přev růž beng růžčerv velk
1191 Caesar pln vzp čer fialmodrá vel

P1979 Can Can pln vzp svčerzel svfial stř
884 Cap Arcona jed ppřev růžsvčer lilarůž trub

P  461 Cardinál  Fárges jed vzp čer bílá dr
1083 Carla  Johnston jed vzp bílrůž bílájemnfial stř
403 Carmel Blue jed vzp krémbílá tmfialmodrá fl stř
220 Carnival pln přev bílrůž žlzelšp svvín červ stř
572 Caroline jed vzp sv růž sv lev modrá velk

0-365 Carverey jed vzp bílárůžžilk svmodrofial stř
1072 Casper  Hauser pln vzp čer tmčercihl stř

0-479 Cecile pln přev růž tmrůž velk
610 Celia Smedley jed vzp bílá karčerv svrůž stř
423 Centrepiece ppln ppřev čer lilmodra velk

P1652 Cinnamon pln přev oranž oranžčer stř
1578 Circus Spangles pln přev bílá čerbílá velk
C-11 City of Adelaide pln polpř svrůž violetpurpur vel
1142 Claudia pln ppřev růž sv. růž stř

0-560 Cleo pln přev bílá růž stř
C-45 Cliff's Own jed vzp bílo.zel růž.modr stř

Clover Girl pln vzp sv.čer lilo.modrá stř
935 Cog an Vin pln přev tmrůž fialpurpčer velk
351 Comet pln vzp čer svčerv  velk
861 Constance pln vzp růž růžpurp stř

1229 Coquet  Bell jed ppřev svčer lilfialmodrá stř
31 Coralle jed vzp oranž.čer oranž.čer.los triph

1488 Core' Ngrato pln ppřev korrůžčer purpuroranž stř
982 Cotton  Candy pln vzp bílorůž bílorůž stř/v

1978 Crosby  Soroptimist jed vzp růž bílá stř
332 Curtain  Call pln vzp karbílá růž karčerv stř/v

1478 Cymon pln vzp svrůž modrá svfial stř
929 Cyndy Robyn pln ppřev růž korčer velk

0-565 Dan Dan pln přev svrůž svrůž velk
1736 Dancing Flame pln přev svoranž čeroranž stř
455 Danny Boy pln vzp bílá karm.čer. stř

D-45 Danny Kaye pln vzp šarlatčerv tmoranžčer stř
1386 Dark Eyes pln přev čer tmmodrá velk
211 Dark Secret pln vzp krembílrůžjíc modrofial stř

2052 De  8 Zaligheden jed vzp čer svčervrůž trub
P1976 De Groot's Beauty ppln přev sv.růž.zel bílá stř
0-558 De Groot's Morgenrood jed vzp čr masověčer stř

De Groot's Vulkan jed vzp růžbílá sv.purp dr
P2119 De Groot's Waterval jed polpř svčerfial tmfial stř

2114 Delta's Flame pln vzp svrůž tmrůž velk
135 Delta's Grom jed vzp červpurp purp velk

1494 Delta's Ko pln vzp bílá purpur stř
Delta's Paljas jed keř bílá sv borůvka stř

1498 Delta's Parade pln vzp červpurp fialmod čeržil velk
2115 Delta's Pim jed vzp borůvka borůvka stř
1493 Delta's Rien jed přev bílá violet velk

P1805 Delta's Splendor jed vzp tm.fuch tm.fial stř
1943 Delta's Symphonie pln ppřev bílá tm vínová velk

0- 529 Devonshire Dumpling pln přev bílá bílo růž velk
1214 Diana pln přev svčer levrůžčer stř
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432 Diana Wills pln ppřev bílá červ růž bílá stř

1685 Dido pln přev růžbílá bílá stř
133 Display jed vzp lossvrůž růž stř

0-482 Diva  Whitney jed keř. bilorůž vín.čer dr
0-483 Diva Midnight jed keř červ vínčerv stř
0-485 Diva White White jed keř bílá bílá dr

Donské Parel pln přev svrůž růž trub
Double Otto pln vzp červ modrá velk

405 Dr. Topinaur jed vzp tmrůžčerv bíláčervžilk stř
529 Drama Girl pln ppřev krembílrůžjíc levmodrá velk

1626 Dusky  Rose ppln přev svčer svfial velk
1922 Dutch  Rosemarieke jed přev sv.růžbíl svfial-růž stř
1067 Earl of Beacons Field jed vzp růžsvoranž cinčerv stř

P2058 Easter Bonnet pln vzp růž růž stř
0-582 Edna W. Smith jed vzp bílá bílarůž žil stř

30 El Camino pln níz svrůžčerv bílorůž stř
402 Elfriede Ott jed vzp růž. růžčer trub

1148 Elisabeth Honorine jed vzp bílorůž tmpurp stř
0-544 Elma jed vzp bílorůž svčer stř

249 Enchanted pln přev červ fial modro červ žil velk
988 Eternal Flame ppln vzp oranžžlzel oranž stř

1911 Fairy  Tales ppln přev růž růž velk
579 Fan Dancer ppln ppřev čer svfiallil stř/v

0-587 Feston jed vzp bílá pur.čer stř
1042 Fey pln vzp bílá lilasvmodrá stř
714 Fiery Spider jed přev svoranžčerv červoranž stř

1589 First Lady pln ppřev růž tm,růž velk
1391 Flamengo Dancer pln přev bílá losčerv velk
799 Flament Rose jed vzp růž krém losos kar stř
547 Flash jed vzp čer čer dr
311 Fleuer de Picardie jed polpř bílorůž svfialrůž trub
818 Flora ppln vzp čerfial fial.modra velk

0-583 Floral  City pln přev svčer tmfialrůž velk
956 Flowerdream pln přev bílá bílo růž stř

1748 Flying Scotsman pln ppřev tm.růž čer.bíle.žih velk
Fons van Cas pln ppřev růž.čer purpur stř

242 Fort Bragg pln ppřev čer.růž fial.čer stř
Fountains  Abbey pln ppřev bílorůž modrrůž stř

845 Frank Unsworth pln ppřev krémbílá bílárůžžiljíc stř
0-453 Frau Vreni Flikinger ppln ppřev svrůž vínčerv stř
1392 Fridolin ppln vzp krémbíl bílá růžjíc stř
1339 Frosted Flame jed ppřev bílrůž  tmoranž stř
1144 Frozen Tears jed přev růž-čer tm červ stř
277 Gay  Fandango pln přev karrůž růžčer vínčer stř/v

P1612 Geesche jed vzp růž. růž trub
Germanie ppln ppřev růžbílá sv.modrá stř

G-47 Ghislaine pln přev svrůž oranžpurp trub
632 Glendale jed vzp karrůž karrůž dr
551 Glockenspil pln přev červ svfialk stř

0-585 Goldelive pln přev čer čer.modr.-žih stř
G-50 Golden Airedale jed vzp růž purpur stř
1246 Golden Aniversary pln ppřev krémzelbíl lilbílá tmmodrá stř
191 Golden Arrow jed vzp oranž zel šp tm oranž tri

G-34 Golden Felly Fey pln přev bílá levandmodrá stř
1753 Golden Glow jed ppřev svoranž oranž stř
1754 Golden Jubilee pln polpř losoranž čeroranž velk
G-39 Golden Monigue pln vzp řůž růžfial stř
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706 Gorden's China Rose ppln ppřev bílo.růž lilo.růž stř

1168 Göttingen 2002 pln ppřev bílá bílá stř
553 Graf  Christian pln přev růž sv modrá velk

1362 Grafin Elli Trautmansdorff pln vzp růžčerv tmrůž velk
1702 Grand Prix pln vzp bílorůž růžviolet stř

0-200 Greenpeace jed vzp zelbílá růžbílá bílá stř
1758 Gréta jed přev růž růž trub
G-47 Groenekan's  Glorie jed vzp zalm rose zalmoranž stř
1760 Gypsy  Girl pln přev čer růž-žil stř

Hafen Hamburg ppln přev čer vín.čer stř
0-480 Hang Dollar Princes ppln vzp čer tm.fial stř
1666 Hannau jed vzp bílá tm.lila stř
1762 Happy Weddin Day pln přev bílá bílá velk
759 Harry  Gray pln přev bílá bílárůžjíc stř

P2109 Hazel pln přev růž fial vel
Heemskerk novinka

36 Heidi Ann pln vzp čer světl fial stř
P1970 Hendrik den Besten ppln přev fial.čer tm.fialrůž stř
0-557 Henkelly s Ieerbrok ppln přev bílá jas.čer stř
1601 Herman de Graff ppln přev tmrůž bílofial čer stř

Herps  Clavecimbel jed vzp růž-čer sv.čer trub
Herps  Pierement jed vzp růžbílá svrůž trub

0-633 Herzlein jed keř čerrůž čer trub
Herzog  Tassilo pln ppřev čer čermodrá stř
Hessenperle jed vzp oranž růž stř

1395 Hesset Festival pln vzp zelkrémbílá levmodrá vel
912 Heston Blue ppln ppřev bílorůž levmodrá stř

H-36 Hettenheuvel jed vzp purpur tmbordo trub
P2085 Hetty Blok jed ppřev fuchs purp stř
0-460 Heydon pln přev bílá sv modrá velk
1667 Hidcote Beauty jed vzp krémbílá losrůž stř
635 Hiltrud  Westphalen pln ppřev růžbílá svmodrá velk

03/2 Holanďanka -- neur čená pln přev tmrůžčerv svrůž vel
1120 Holly s Beauty pln přev bílozelšp svlilafial stř
1091 Humiko Kamo pln vzp bílá modrá velk

Chanenburg Floriant jed přev svčerv růžvín stř
128 Chang jed vzp svoranž oranž dr/stř

0-392 Chantal pln vzp červ lilamodrá stř
308 Charleston jed vzp oranžčer tmburgčerv stř/v
139 Checkerboard jed vys čer bílá svčerv stř

P1869 Chickadee jed ppřev bilo.sv.čer sv.fial.růž trub
P1622 China Lantern jed vzp krémová oranž růž stř
0-559 Chor  Echo jed přev sv.růž oranž.čer trub

823 Chosebuz ppln ppřev krem.růž růž.fial stř
963 Christ Driessen jed ppřev čerrůž purpurrůž stř

1473 Impala pln přev svrůž růž trub
1603 Imperial Fantasy pln přev bílá čeržil purpur bíložíh vel
1002 Inferno jed přev svoranž cin oranž stř
1127 Insolinde jed vzp oranž oranž trub

39 Intercity jed přev tmrůž růž stř
Irene van Zoeren polpl vzp růžčer losčer vel

P1696 Irving  Alexander pln přev krém svfial růž trub
695 Jack of Hearts pln vzp čer bílá velk

1094 Jam Roll pln vzp vín čer vín.čer velk
167 Jambore pln ppřev růžbílá losrůžkar velk
556 Jan Delen jed keř sv.růž růž.čer stř

J-26 Jaspers Wentelwiek jed vzp růž růž-fuch trub
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0-601 Jef van der Kuylen pln ppřev bílá bílá velk
0-555 Jenny Soerensten jed vzp růž modrofial dr
1096 Joan Barnes jed vzp bílá růžjíc bílorůž svčervžil stř
655 Johanna Rosenbach pln přev růžbílá oranžčer stř

1513 Jopie pln vzp čer purporanž stř
Josef Schinagl novinka
Josephine Margaretha novinka

154 Joy Patmore jed vzp bílá svkarfialčerv stř
0-566 Julie Ditrich pln přev bílá lila.modra velk

736 Julie Horton ppln přev růž růž velk
1459 Kaleidoscope pln vzp čer pursvlev velk
1038 Kanada pln ppřev bílo růž růž fial velk
1558 Kathleen Muncaster pln vzp svrůž losčerv stř
1471 Katie jed vzp růžzelšp svfial trub

P1736 Kirribilly pln přev bílorůž tmrůžfial velk
Kit Oxtoby ppln ppřev růž růž velk

1224 Konigin der Nacht pln vzp krém růžjív tmfialmodrá fl stř
1137 Krommenie jed keř růž. purp.čer drob.
585 Kwintet jed vzp čer čer stř
525 La Campanella ppln přev krémčerpurp svmodrá stř/dr
350 La Fiesta pln přev bílá tmrůž.čer-bil.žih velk
307 La Rosita pln vzp růžčerkar orchrůž růžčer velk

1771 Lady in Grey pln přev bílá modrá stř
1397 Lambada jed keř bílo.růž modro.fial drob.

0-380 Lancashire Lad pln přev čer. bílo.čer.žil velk
1847 Land van Beveren jed přev bílorůž růžčerv stř
739 Lark jed vzp oranž oranž tri
250 Laurie pln přev svrůž růž stř

1400 Lechlade Maiden jed vzp broskvrůž broskvrůž stř
1079 Leine Perle jed keř svčerv bílá talíř

57 Lena ppln přev krém. bílá tm fialmodr stř
32 Leverkusen jed vzp třčer koralčer stř

186 Libelle jed vzp bílorůž modrorůž talíř
616 Liebelei jed vzp růž-čer bílá stř
0-260 Liena Ray jed vzp bílorůž lilafialk stř
P1937 Liesbeth Jansen pln vzp sv čer tmfial stř
425 Lilac  Lustre pln vzp tmrůžčerv svmodrálila velk
1369 Liliane jed vzp svčerv svlilafialmodrá stř
165 Lilibet pln přev bílá růžfl karm karmrůžbílf stř
867 Lilo Vogt jed přev karrůžsv růž stř trub
0-578 Linda Goulding pln vzp růž růž stř
P1344 Linda Goulding jed vzp sv růž bílá stř

Lissy jed přev růž růž stř
L  43 Litlle  Ouse pln přev svrůž levandmodrá velk
P1401 Little Beauty jed vzp sv.čer fial stř

1149 Loanna jed vzp čer tm.čer drob.
1028 Lolita pln přev krém. bílo-růž-jíc lil-sv modrá stř

Lora Ritschka jed vzp bílá tm vínová stř
160 Lord Lonsdale jed ppřev svoranžrůž oranž stř
1066 Lovable pln přev čer bílá stř

Lovable  (Rakous) pln přev tmčerv orchrůž červžilk stř
1084 Love s Reward jed vzp růž. bílá růž-sv modrá stř

397 Lunar Light jed vzp lososová oranžrůž stř
P1705 Lunters Trots pln vzp tmčerv tmvín velk

1712 Lustikus jed vzp tmčer červiolet dr
91 Madame Aubin jed vzp krembílrůžjíc růžoranž stř

P1972 Maetsuycker jed vzp bílá tm růž trub
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Major Bosshardt jed vzp tm.čer tm.bordo stř

166 Major Hanratty jed vzp růžoranž oranž stř
239 Major Heaphy jed vzp svrůž oranžčerv dr

1609 Mancunian ppln vzp bílá bílorůž stř
P2033 Mandarin ppln ppřev sv.čer čer.oranž stř

162 Mantilla jed přev .tm.karm.čer karm.cikl.čer trub  
M-42 Maori Maid pln přev červ purpur stř

1403 Marcus Graham pln přev sv.losos růž.los velk
M-52 Mareke jed vzp růž.čer lila drob.
1140 Margaret Kendrich pln vzp čer bilá stř
1211 Margharita pln vzp růž bílá velk
1130 Maria Landy jed vzp růž violet.rose stř

Maria Leprich jed ppřev bílorůž svčer trub
3 Márinka jed přev tm.čer tm.čer stř
0-632 Marlaá's Bobijntje pln keř růž tm.růž trub-stř

1511 Martine Jacobs ppln ppřev bílá bílá stř
1345 Mary Fairclo jed přev tm.růž karm.tm.růž. velk

Mary Poppins jed vzp růž.oranž oranž stř
1508 Matthias Jordens pln přev bílo.růž lila velk
1830 Maxima pln vzp tmčerv tm.červ až černá stř
931 Mayblossom pln přev růž bi.růž velk
563 Mazda jed vzp losos.růž. zelšpič karm.čer.oranž stř
1778 Meadowlark ppln přev bílá zelšp purpfialrůž stř

P1660 Medallist pln přev sv-růž růž stř
475 Medusa pln přev čer bílá velk
1436 Melanie jed vzp tm,čer tm.bordo stř
978 Memento Mori pln vzp červ čerpurp stř
718 Menna jed vzp losos.oranž tm.los sv.čer trub

0-639 Mephisto jed vzp čer tm.čer dr
0-454 Mid Winter jed keř bílo růž bílorůž dr
1352 Mien van Oirschot pln přev tmrůžčerv svfialčerv stř
0-549 Michiels Lut pln přev bíiá sv.fial velk
625 Mina Knudde jed přev růž červ sv fial stř
591 Minirose jed vzp krémbílá kar dr
1251 Miss Leucadia pln přev růž růž velk
303 Mission  Bells jed vzp šarlatčerv purprmodrá stř
742 Miva pln vzp bílá fial.růž velk
327 Molly pln přev bílá violetrůž stř

0-592 Monika Putz pln níz růžfial bílofialrůž stř
773 Montezuma pln přev karrůžčer růžčer karčer velk
1561 Mood Indigo jed ppřev krémbílá vínčerv stř
145 Morning Light pln vzp růžbílá levmodrorůž velk
414 Mrs. Swisther jed vzp růžkrémbílá karčerv stř/dr
1277 Multa jed přev čer fial dr
P1756 Murru s red Dragon polpl přev tmrůžčer tmrůžfial stř

1421 neur čená odr ůda ppln vzp svčerv růžčerv stř
P1890 New Fascination pln ppřev červ bílá čeržil velk

1085 Nici s Findling jed vzp růžčer růžoranž dr
0-504 Nicola Claire pln ppřev sv.růž.los fial.oranž velk

0-533 Nieder pln ppřev čer bílá stř
Niobe jed přev sv.čer růž.vín stř

P1729 Northilda jed ppřev karmrůž růž stř
67 Northumbrian Belle jed přev tm růž fialmodrůž žil velk

973 Ocean Beach jed vzp svlos losoranž stř
123 Olympia jed vzp lososoranž svrůžoranžčer dr/stř

P1198 Orange Mirage jed vzp růž.oranž oranž.čer stř
458 Orient Express jed vzp růž růž trub
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980 Orwel pln ppřev oranžrůž zel oranje stř
811 Other Fellow jed vzp bílá jemně růž dr
0-538 Paloma jed přev růž růžfialo dr

602 Papagena jed vzp červ vínčerv stř
1095 Patio Princess jed vzp sv.čer bílá stř

509 Paula Jane jed vzp růž.šarl.růž čer.purp stř
0-509 Paulus jed vzp jasčerv oranžtmčerv stř

1329 Peachy pln vzp zelbílá bílá bílá růžjíc stř
1057 Peppermint  Candy pln ppřev krémrůžsvrůž fialmodrá velk
1720 Perestroika ppln ppřev tmfuch tmfial stř
278 Perky Pink pln vzp svrůž bílorůž-žil stř

1135 Peter Rosegger pln vzp svčerv tmčerv tmfial vínčer stř
355 Phaidra jed vzp tm-růžčer růž trub

P-44 Phillipe pln vzp svrůž růžsvčerpurp stř
1104 Pia jed přev svrůž tmrůž stř

0-541 Piggelmee jed keř čer tm.fial stř
419 Pinch  Me pln přev bílá fialmodrá velk

0-241 Pink Campanela jed vzp bílá růž stř
120 Pink Galore pln ppřev řůžbílá růžčerv s/v

1227 Pink Marshmalow pln přev bílá svrůžjíc krémbíl velk
P-40 Playboy pln vzp červ lososrůž velk
870 Postillion jed přev krémbílá tmkarfial dr

0-367 President Georg Barlett pln vzp červ  bordočerv stř
328 Preston  Guild jed vzp krémbílá fiallmodrá dr/stř
19 Pride  of  Orion jed vzp čercihl čercihl stř
94 Prince of Orange jed přev krémlosrůž svoranž trub/dr 

538 Puts Folly jed vzp bílá lila růž stř
178 R.A.F. pln ppřev tm červ sv růž stř

P-316 Rams Royal pln vzp bílá svmodrá stř
1706 Ratatouille pln vzp svpurprůž purpčer stř

P1795 Rayen pln vzp růž oranž růž velkstř
319 Razzle  Dazzle pln přev svrůž svlilfialmodrá velk

P1647 Rebecca Wiliamson pln vzp tm.růž tm.růž.oranž velk
1107 Red Bells jed vzp čer čer stř
596 Red Shadow pln přev červ sv. modrá vel

P2104 Rita Kolk jed přev svrůž lilarůž stř
0-291 Rocket Fire pln vzp růžčer purprůž stř
0-552 Rodeo jed přev tmčer tmčer trub

Roesse  Anja jed vzp čerpurpur borůvka stř
1788 Roesse  Eslie jed přev tmčerpur tmpurp stř
R-66 Roesse  Zaurak pln vzp růž růžbílá stř
913 Roesse Algenib pln vzp tm.růž purp.čer stř

P1788 Roesse Eslie jed keř tmčer-pur svfial stř
P1715 Roesse Mondy jed vzp tm.fial.čer růž.fial stř
P1668 Roesse Vega jed vzp tm-čer-pur tm-pur stř
P1930 Roger de Cooker jed vzp bílá růž stř
P1712 Rohees Denebola ppln přev čer.purp čer.purp stř

1784 Rohees Emperor pln přev purpčer tmpurp stř
P1780 Rohees Furud pln ppřev sv.růž tm.růž.fial stř
P1723 Rohees King pln vzp tmčerv vín stř
P1735 Rohees Menkar ppln vzp čerpurp purpur stř

847 Rohees New Millenium pln vzp tučer tm purpurčer vel
P1925 Rohees Queen pln vzp čer borůvka stř
P2100 Rose Churchil pln vzp svčer růž stř

R-3 Rose van den Berg jed vzp zelrůž purpurrůž dr
810 Rough Silk jed přev bílá růž kar červ stř

1108 Roxana Graman pln vzp čer modrá stř
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0-474 Royal Mozaik pln přev bílá modro.fial velk

231 Royal Velvet pln vzp karčerv tmfialmodr velk
752 Salmon  Glow jed ppřev zellos oržilk svoranž stř
627 Salmon Perfektion jed vzp krem.los.oranž oranž.vin.čer stř

1110 Samantha Jane jed ppřev svmal růžčer tmfiallev velk
1163 Samba jed vzp jasčerv levand stř

23 San Leandro pln vzp tmkarčer cinčer stř
S-61 Sant Hubert jed vzp svrůžoranž růžoranž trub
266 Santa Gruss pln vzp kar červ vín červ stř

0-575 Santa Monika jed vzp los.růž karmin střstř
657 Santa Paula pln vzp čer bílá velk
289 Sarong pln vzp bíla růžjíc fialmodrá stř

Sázavanka --  neur čená pln vzp čer vínčerv vel
1623 Seventh Heaven pln přev bílorůž oranžčer stř

Schöne Hanauerin pln ppřev sv.čer karmin.čer stř
Schwarzwald Perle ppln keř bílorůž bílá stř

937 Silipup jed přev růž jasrůž dr
P1889 Silver Anniversary pln ppřev bílá bílá stř

Sinter Maarten jed přev bílá sv.čer stř
185 Sleigh Bells jed vzp bílá bílá velk

1797 Snow Burner pln ppřev červ bílá velk
0-567 Snowy River pln přev bílorůž vínfial-růžžih velk

P2038 Snowy Summit pln přev bílá bílá velk
0-562 Sofie Michiels pln přev bílá bílá velk

318 Sophisticated  Lady pln přev sv.čer.růž bílá stř
173 Sout Gate pln přev bílorůž zelšpi svrůž velk

Später Thomas pln vzp bílá modrá vel
357 Spion Kop pln vzp růž-čer bílá vel
628 Stadt Tel č jed přev svčerv tmrůž stř
443 Stanley  Cash pln vzp bílá fiallilmodrá velk
906 Steierblut pln keř šar.čer bílá stř

Steirerbua jed vzp červborůvka svborůvka stř
P1670 Straat Futami jed vzp růž bílá drob.
P1687 Strawberry Sunday pln ppřev bílá růž vel

Sulamith jed vzp tm.čer bordo drob.
1534 Sultan pln přev růž burgčerv velk

Sunburst ppln vzp karmín karmrůž
348 Sundown jed vzp bílorůž svčerv růž dr

0- 488 Sunset  Boulevard pln vzp čer tmčer
1374 Supersport pln ppřev červ červbíl žilk velk

P2125 Svenny jed vzp růž fialrůž stř
1179 Swanley Yellow jed vzp oranžrůž oranžcin stř

S  51  Sweetheart jed vzp bílrůž bílá
10 Swingtime pln ppřev čer bílá čeržil velk

P1625 Taddle jed vzp svčer bílá
914 Taffeta Bow pln přev růž kar růž fial mod stř

1375 Tangerine jed vzp zeloranžlosrů svlosoranž stř
682 The Patriot pln přev bílásvrůž růžčervpurp velk
63 The Phoenix pln přev růž fialvín velk
95 Théroigne de Méricourt jed vzp růžčer bílásvčervžilk velk

T-46 Tinker Bell jed přev bílá bílorůžžilk stř
246 Tolling Bell jed vzp čer bílá-čeržil stř

T  65 Torch pln vzp svrúž svčeroranž stř
1688 Toven pln vzp růžbílá růžlila stř
836 Tropicana pln přev zelbílá losrůž oranž velk
176 Trumpeter jed níz lososrůž oranžrůž trub stř
421 Tuonela pln vzp červ svrůž svlevmodrá velk
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177 Unusual pln níz krémbílárůžjíc svrůžlevtmrfl stř

Uschi Willkolmm pln keř oranž oranž velk
Valerie jed vzp růž sv.fial stř

V-8 Vanesa Jackson jed přev sv.oranž oranž.čer velk
441 Vanity Fair pln vzp bil.zel sv.růž velk

1693 Veenlust pln přev růž čer velk
0-574 Vega pln vzp růžbílá bílorůž stř

33 Vikar Mráz ppln vzp svčer růž stř
1353 Vincent van Gogh jed přev růžčer žlzel svrůž stř
1627 Violacea pln přev bílá lila.čer.růž velk
1009 Vivien  Haris jed ppřev svčer čer stř
1826 Vivien  Lee jed vzp růž růž stř

24 Voo-doo pln vzp tmčer tmmodra velk
1554 Vuurwerk jed ppřev čeroranž oranž stř

P1681 Waldis Grafin ppln vzp sv.růž.fial sv.fial dr
997 Waldis Spezi jed vzp oranž.zel oranž triph

P1872 Walz  Fagot jed ppřev zelsvčer tm růžfial trub
Walz  Gusla jed ppřev růž růž trub

465 Walz  Nugget jed vzp zelenobílá oranž.růž stř
W-14 Walz Banjo jed ppřev oranž oranž trub
1346 Walz Bella jed vzp los losoranž losoranž stř
968 Walz Blauwkous pln ppřev růž tmfial stř

0-491 Walz Bombardon jed vzp červ červ trub
P2011 Walz Fluit jed vzp oranž oranž trub

1807 Walz Fontein jed přev bílorůž lila stř
P2043 Walz Gamelan ppln přev zel bílá růžčerv trub

1629 Walz Harp jed přev oranž zelšp tmčeroranž trub
1527 Walz Jubelteen jed vzp bílá růž stř
W-21 Walz Klarinet jed polpř svrůž svfial trub

Walz Klokkenspiel jed vzp červrůž svčervrůž stř
1019 Walz Kniperbol jed ppřev svlos oranž cinčeroranž stř
992 WALZ Lucifer jed ppřev růž zelšpič oranž dr
744 Walz Mandolina pln ppřev jasčer oranžčer stř

0-572 Walz Piano jed přev svčer tmrůž trub
999 Walz Vuultoren jed vzp růž los oranž cinčer trub

1376 Walz Vuurpijl jed vzp krémlosos svcinoranž stř
441 Wanity  Fair pln vzp bílzel svrůž stř

2144 Watenspost jed vzp červ bílá stř
243 White  Fairy pln ppřev krémbílá bílá stř

1128 White Eyes pln přev čer bílá velk
0-573 White Marshmalow pln přev bílá bílá velk

378 Whiteknight's  Pearl jed vzp bílorůž  růžbílá dr
Willemien pln vzp sv.čer čer stř

762 Windhapper jed přev bílá purp růž velk
0-263 Windchimes rot weis jed keř čer.fial bílá dr

Yorkshire Rally pln ppřev růž.bílá bílá stř
720 Zellertal jed ppřev krémová svčerv stř

P1696 Ziegfield  Girl ppln přev růž růž stř
Z-5 Zulu King jed ppřev tmfial purp stř
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