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Hřebeček AKTIS (Aktiv – Kachetia po Chalif 5), nar. 2015
Foto Šárka Orctová

Foto na titulní straně obálky:
Plemeník QUINTAR (Quintet – Stella po Saint Tropez) – MVDr. Vít
Holý, Martinický šampionát mladých koní, 6. místo v šestiletých.
Foto Ivana Maršálková
Foto na zadní straně obálky:
KIREA (Abendtanz – Kachetia po Chalif-5), nar. 2014
Foto Šárka Orctová

Trakénský kůň
Když v roce 1732 pruský král Fridrich Vilém I. založil Správu pruských královských
hřebčínů, možná ještě netušil, že učinil jeden z nejvýznamnějších kroků v chovu koní
na světě. Východní Prusko (oblast dnešního Kaliningradu) se stalo centrem pro chov
ušlechtilých armádních koní, v jejichž původu se nacházeli především zástupci arabů
a achal-teke, později kolem roku 1900 pak většinu plemeníků tvořili angličtí plnokrevníci. V širokém okolí kolem Královského hřebčína se pak choval obecně kůň východopruský, jehož základem byl malý horský kůň jménem schweik. Královští plemeníci však
byli na východopruské klisny používáni a měli tak velký vliv na konzolidaci celého východopruského chovu. Dodnes registrujeme tzv. původní staré královské rodiny, které
jsou velmi ceněné.
Trakéni tvořili na začátku 20. století téměř 90 % hipických pluků armád celé Evropy, což
se dá zároveň považovat za jedno z nejtvrdších selekčních kriterií v dějinách chovu koní.
Velmi brzy se začali pro své vlastnosti trakéni využívat i jako sportovní a dostihoví koně
a dosáhli vynikajících úspěchů v největších překážkových dostizích (Velká Pardubická
steeplechase) a na olympijských hrách ve všech disciplinách. Druhá světová válka zasadila chovu trakénů osudovou ránu zničením královského trakenského hřebčína, německá armáda v únoru 1945 odvlekla na 1000 čistých trakénů do Německa, kruté podmínky
transportu přežila jen třetina...
V Rusku se trakéni koncentrovali do řady chovných závodů, z nichž největší význam má
dodnes Konzavod S. M. Kirova, odkud pocházejí nejen současní i bývalí olympionici ve
skoku a drezuře,
ale byli odtud dovezeny i klisny a hřebci, kteří mimořádnou měrou ovlivnili chov sportovního koně v poválečném Československu. Zároveň se po druhé světové válce shromáždilo v našem státě velké množství kořistních koní , nejlepší z nich v hřebčíně Hostouň na Šumavě. I zde byla řada čistokrevných trakénů , pokračovatelem hostouňského
chovu pak byl hřebčín Albertovec, kde se na 30 nosných trakénských rodin s velkým
úspěchem drželo až do r. 2005. Dovezeni byli též němečtí trakéni, zejména Karneol,
Faharadscha a Topas (posledně jmenovaný zde založil linii). V roce 2005 došlo bohužel
k likvidaci a rozprodání celého chovu.
Trakéni musí jako jedni z mála prokazovat čistokrevný původ až do 4. generace předků.
Je to velký handicap pro prezentaci tohoto plemene, neboť většina koní trakénského
původu pak dělá reklamu jiným plemenným knihám... vzpomeňme jen takové velikány
světového chovu a sportu jako jsou Argentinus (linie trak. Abglanz), Stakkato (linie trak.
Semper Idem), Grannus (z matky po trak. Ozean), Hochadel (trak Hohenstein), Milton
(vnuk trak. Marco Polo) a samozřejmě famozní Totilas (trak Gribaldi).
Svaz chovatelů českého trakéna byl založen v roce 1995 a zachránil zbytky trakénského
stáda po revoluci. Bez jakékoliv státní pomoci byla plemenná kniha vedena až do roku
2012, kdy byla konečně po zásluze uznána a legislativně zaregistrována. V té době již
probíhala 20ti letá spolupráce se světovým Trakehner Verband a naši trakéni získali
řadu uznání v zahraničí. Na domácí scéně získali od r. 1990 trakénští plemeníci 18 (!) titulů šampionů plemeníků (Quoniam III, Topas) a další se umisťovali a umisťují na předních
místech žebříčků (Topas - 23, Topas - 14, Quentin, Sargoni, Faharadscha, Quintar...).
Rok 2012 se stal historickým mezníkem v chovu trakénů v Čechách, kdy po 20tiletém
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úsilí bylo Svazu chovatelů českého trakéna uděleno oprávnění k vedení plemenné knihy TRAK na území ČR. Aktivně probíhá spolupráce s dalšími trakénskými svazy ve světě
v čele s Trakehner Verband v Německu. Kontakt pro veškeré informace je na tel 777
269 849, MVDr. Vít Holý a 603 525 377, Lucie Zavadilová – sekretariát. Email : vit.holy@
email.cz. Internetové stránky – www.ceskytraken.cz
MVDr. Vít Holý, Svaz chovatelů Českého trakéna

The Trakehner
The trakehner race is highly exclusive. It has been a closed population from the start. The
origin lies with a small native horse called Schwaike.Trakehner horses were spread around
the local residents of East Prussia, so many civil and military horses became available for
breeding. Back to the past, in 1732 King
Friedrich Wilhelm I laid the foundation for
the present breed, building big state studs
in East Prussia. Horses were elegant, temperament, with athletic ability... The main
stud was situated in Trakehnen, but also in
Georgenburg, Rastenburg, Braunsberg and
Marienwerder. In 1787 count Lindenau
performed a drastic selection. Only the
best Trakehner individuals were given the
opportunity to multiply their genes. Using
English and Arabian thoroughbred, „new“
blood was added to the Trakehner race.
And so Perfectionist xx produced famous
Faharadscha (Maharadscha - Fabiola po Reichsfurst), foto archiv SCHČTr
Tempelhüter and Jagdheld and origin of
legendary linie Dingo - Dampfross is thoroughbred stallion Bachus. From this linie was the most important sire in Czech republic
- Quoniam II and his excellent son Quoniam
III , which won 14 championships as breeding stallion (showjumping).
It‘s strange to imagine that before Second World War the Trakehner population
contained no less than 25.000 mares and
1.200 stallions. At the time in the province
of East Prussia breeding met high quality
standarts. At the Olympic Games of Berlin
1936 Trakehner horses had extraordinary
performances and won 6 goldmedals! But
also steeplechase was a very successful
discipline for trakehner breed. Since 1923
to1936 trakehners Landgraf, Herero, VoTopas (Schwalbenzug – Torosa po Ostwind),
gler, Ben Hur, Remus and Herold 9 times
foto archiv SCHČTr
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won Big Pardubice steeplechase. Forever we must also remember olympic horses such as
Pepel, Abdullah, Absinth, Almox Prints, Biotop, ... A lot of trakehners had also big influence to other breeds - Abglanz to Argentinus, Semper Idem to Stakkato, Ozean was father
of mother Grannus...In this moment is absolutely on the top Gribaldi (Kostolany), father of
amazing stallion Totilas.
Czech republic has a long history with trakehner breeding. Especially Stud farm Hostoun
and later Albertovec produced a lot of very good horses, using old trakehner families
through russian mares and stallions as Quoniam II, Quoniam III, Topas, Karneol, Faharadscha, Sargoni. The most successful family Orbita - Pika - Fatme is still living…
After the revolution 1989 Czech breeders could more cooperate with west breeders and
they made more good contacts with german Trakehner Verband. Czech Trakehner association was established at 1995 and the official studbook was registered 2012.
We would like to invite all friends of trakehners to our breeding family
MVDr. Vít Holý

Trakehner in Czech Republic
Trakénské linie v českém chovu
Linie Dingo – Dampfross – Pythagoras Quoniam
Nejvýznamnější byla pro nás linie Dingo
proslavená plemeníkem v královských
trakénách DAMPFROSSem . Narodil se v
r. 1916 a v Královském hřebčíně (založen
1732 pruským králem Fridrichem Vilemem I. v oblasti dnešního Kaliningradu)
působil v letech 1923 - 1933. Jeho syn
HYPERION je dědem ABGLANZe (předek
slavného Argentinuse a u nás známéQuoniam (Quido – Oněga), foto archiv SCHČTr

Quoniam II (Quoniam – 331 Portius – Gotika),
foto archiv SCHČTr

ho Amona), druhá část větve přes DONAUWINDA dala olympiského medailistu
ABDULLAHa.
Ještě většího významu dosáhl další
Dampfrossův syn - PYTHAGORAS, nar.
1927, v královském hřebčíně Trakeny působil v letech 1933 -1944. V roce 1937 se
narodil jeho syn Quido, po válce působil
v Kirowském hřebčíně a tam se narodil
v r. 1954 hřebec Govor, dovezený do Albertovce a přejmenován na QUONIAMa.
Jeho nejdůležitějším synem byl QUONIAM II z matky Portius - Gotika. Ten ovliv3|

nil celý československý chov, dal do chovu 29 synů. Krásný vraník přenášel vlohy
pro skákání i drezuru a měl vynikající
charakter. Jeho bába Selekta xx byla navíc matkou vítěze Velké Pardubické stch.
- Furiosa XIV. Ze spojení s ruskou klisnou
Venezuela (Singapur xx) se v r. 1983 narodil QUONIAM III, 14tinásobný šampion
plemeník a otec koní na stupni T ve skákání. Tento obrovský ryzák se stal otcem
vynikajících skokanů jako Kréda, Grant´s,
Calvados a také plemeníků - např. Quoniam III - 16 (Prostota), Quoniam VIII (ProQuoniam III (Q II – 642 Venezuela po Singapur xx),
stota), Quentin (Ozornice), Quartet (Orfoto archiv SCHČTr
bita), Quinten (Ilatta), QUINTET (Orbita).
Posledně jmenovaný se v roce 2002 stal nejlepším českým koněm v GP CSIO Poděbrady. Jeho syn QUINTAR (Stella) zvítězil ve finále MŠMK pro 4leté i 5leté a byl nejlepším
pětiletým koněm na Trakehner Bundesturnier v Hannoveru 2014.
Pythagoras zplodil také výborného hřebce PILIGRIM, ten se proslavil plemeníky PAMIR
(dal GP skokany Espadron a Papyrus) - děd našeho šampion plemeníka TOPASe - 14,
a zejména PEPEL (olympijský vítěz a mistr světa v drezuře s Elenou Petuškovou) - děd
AKTIVa (3 násobný vítěz středoevropské ligy světového poháru).
Dampfross dal ještě 2 další významné syny. NEUMOND ovlivnil východoněmecký chov
přes své vnuky VERS I a VERS II - po Vers I byly k nám dovezené dobré klisny Aspe
a Athene. Aspe dala T skokanku GRANT´S a Athene řadu klisen a plemeníky Arras - 2,
Topas - 28. Z této rodiny pochází T skokanka AVENA (Ermitaž).
Druhý syn SEMPER IDEM měl velký význam jako zušlechťovatel hannoverských koní
přes své syny Senator a Senatus, hvězdou linie je slavný STAKKATO. V čistokrevné plemenitbě se tato linie neuplatnila. U nás
působil schopný, ale charakterově problematický Servátor.
MVDr. Vít Holý

Topas – 14 (Topas – 650 Dostupnaja po Pamir15), foto archiv SCHČTr
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Quintet
QUINTET nar. 17.3. 1991 ( Quoniam III - 637
Orbita po Almanach ) plemeník Hřebec
Quintet absolvoval dlouhou a úspěšnou
sportovní karieru. První těžké parkury skákal již jako 8miletý a poslední T absolvoval
v 17ti letech! Jeho dlouhá a úspěšná kariera na mezinárodní scéně a úrovni CSIO
vyvrcholila v roce 2002, kdy se stal nejlepším koněm českého chovu na GP CSIO Poděbrady. Po ukončení kariery odešel tento
„ocelový“ hřebec zcela zdráv do chovu.
Jeho stálými jezdci byli MVDr. Vít Holý a
David Fialka. Quintet vynikal extremní me- Quintet, foto archiv SCHČTr
chanikou pohybu, stylem skoku, pružností
a pozorností. Vynikající byla jeho inteligence a charakter. Problémem byla jeho jezditelnost na parkuru. Jeho potomstvo dědí většinu jeho vynikajících vlastností a kupodivu
je výborná i jejich jezditelnost. Jeho syn PRIM (Plazma po Zakon xx) se věnuje drezuře
a QUINTAR (Stella po Saint Tropez) byl zmíněn výše.
MVDr. Helena Holá

Trakehner: From East Prussia all over the world
Trakehnen was a vast area with 5000 hectares and 16 farmsteads, with 3400 humans
and 1200 horses (including 300 broodmares and 15 sires) living closely together. But Trakehnen was also the origin and centre of horse breeding in East Prussia. Four studs (Georgenburg, Rastenburg, Braunsberg and Marienwerder) were annually supplied with young
stallions from the main stud to spread the high breeding standard of Trakehnen all over
the country.
At the end of 1944 horse breding in East Prussia came to a sudden end. Innumerable families fled more than 600 miles westward. The survivors of this harrowing flight, marked
by hardship and privation, which became known as „The Trek“, owe their lives to their
Trakehner horses.
The stock of the most prosperous horse-breeding area of German Reich consisted of about
25.000 broodmares and 1.200 approved stallions. For the re-establishment of the Trakehner breed in Western Germany only the tiny basis of 1.500 horses was left. From the main
stud Trakehnen itself only 27 broodmares could be saved. But the Trakehner lives on!
In 1956, with only 602 mares and 45 stallions left, the Trakehner population hed reached
rock bottom. But from then on the breeding stock increased steadily. Today, the actual
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stock registered with the Trakehner Verband comprises 5000 broodmares and nearly 300
stallions. This makes the Trakehner one of the most significant German riding horse breeds.
The breeding area of the Trakehner horse is no longer to be found in East Prussia, but
all over the world. This development started immediately after Word War II when the
first modest export of stallions and mares took place.Today, Trakehner horses are bred in
more than 30 countries. The centre of Trakehner breeding still is in Germany, but in the
meantime 9 affiliated associations with own brands have been established abroad. Other
first-rate breeding stock is to be found in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Russia,
Austria and Italy.

Trakehner: From East Prussia all over the world
Jeden z nejvýznamnějších chovatelů trakénů na světě vstoupil na vlastní žádost do našeho chovatelského svazu. Chovatel mnoha významných plemeníků a sportovních koní (Peron,
Inster Graditz, Schenkendorf,
Lowelas, Laxdoyen, Topas, Kassius), držitel Zlaté čestné plakety
chovatele Trakehner Verband,
dlouholetý člen prezidia Trak.
Verband a velký znalec i východní populace je naším členem od
12. května 2014. S úctou využijeme jeho nesmírné znalosti a zkušenosti a využijeme jistě i jeho Peron TSF (Mahagoni) – Michelle Gibson, 3. m. OH Atlanta
nabídku stát se členem chovatel- 1996, foto archiv Gestüt Schralling
ských komisí.
V Hřebčíně Schralling působili vedle slavných hřebců jako Biotop, Connery, Waitaki,
Chockey 41, Herbstruf, Singolo,
Banderas a dalších, také v Čechách dobře známí plemeníci
Karneol a Topas, a pravý bratr
Karneola Kassius.
V roce 2014 byl do ČR ze Schrallingu importován plemenný
hřebec PRÖKELWITZ (Chokkej)
a v roce 2015 další dva dvouletí
hřebci, SCHRALLING (Banderas)
a SKANDAU (Singolo).
Lowelas (Hockey-41) – Laurence B. Tetreault, vítězové mistrovství S Ameriky J/ Y Kentucky 2013, foto psdressage.com
|6

Der von Schralling im Tauschwege für
Österreich zur Verfügung gestellte braune Hengst Topas brachte in Bayern nur
Z I-Fohlen. Im Folgejahr kam ein weiterer
Hengstaustausch zur Durchführung. Topas ging als Hauptbeschäler in das tschechische Hauptgestüt Albertovec, wo er
sich nicht nur als Vatertier sehr bewährte,
sondern auch als überaus erfolgreiches
Springpferd. Seine Nachzucht war bei den
obligaten Leistungsprüfungen stets in den
vorderen Rängen vertreten.
Karneol (Impuls – Kassandra po Sporn),
Im Austausch für Topas kam der langjährifoto archiv SCHČTr.
ge Albertovecer Hauptbeschäler Karneol
v. Impuls a. d. Kassandra aus Webelsgrund nach Schralling. Er wurde 1969 vom damaligen
Leiter von Albertovec, Ing. Franz Lamich, dem fünfzehnmaligen Staatsmeister in Dressur
und auch von Aachen her bekannten Dressurreiter, ersteigert. Die Leistungsprüfung
absolvierte Karneol in geradezu verblüffender Manier. Im Wagen ging er hervorragend
und im Dienst unter dem Sattel stand er
ebenfalls an der Spitze des Prüfungsfeldes.
Von 1973 bis 1975 wurde er im Tauschwege leihweise an die staatliche Trakehner
Zucht der damaligen DDR abgegeben. Dort
wurden drei seiner Söhne gekört und 35
Töchter eingetragen. Seine Nachzucht wurde in der DDR als solide und starkknochig
Dvouletý hřebec Schralling (Banderas – Sechsermit gutem Trakehner Typ und ebensolchen
ben po Connery), foto archiv Gestüt Schralling
Grundgangarten beschrieben. In Albertovec
wurden von Karneol 112 Fohlen geboren.
Anfang 1984 standen zehn Söhne als Landesbeschäler in Verwendung und acht Töchter
als Mutterstuten in Albertovec. Trotz seines Alters zeigte dieser Hengst eine seltene Vitalität, ausgezeichnete Decklust,
sowie Fruchtbarkeit und hervorragendes
Temperament und Charakter.
Mit Karneol gelangte seine Tochter Rupie nach Schralling. Geboren 1980 in
Albertovec, stammt diese großrahmige
Rappstute aus der 648 Rupija-56 von 81
Prival-11 aus Kirow. Sie nimmt aufgrund
ihrer bisherigen züchterischen Leistung
einen hohen Rang in Schralling ein. Von
den drei Stutfohlen, die sie bisher von InRupie (Karneol – Rupija po Prival-11),
ster-Graditz brachte, kann man nur sagen:
foto archiv Gestüt Schralling
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Eines besser als das andere! Neben vielen wertvollen Vorfahren aus Trakehnen scheinen
auch die Eltern des berühmten Olympia-Dressurpferdes Pepel in ihrer Abstammung auf.
In Schralling hat man schon früh erkannt, wie wichtig es ist, wertvolles Leistungsblut aus
dem Osten herein zu nehmen. Besonders veranlagte russische Trakehner wurden durch viele Jahre hindurch auf der heute umstrittenen Großen Pardubitzer Steeplechase geprüft.
Der Hengst Epigraf konnte dieses schwerste Hindernisrennen des Kontinents dreimal
gewinnen und wird von dem bekannten russischen Hippologen Professor Barminzew als
der beste russische Trakehner bezeichnet.
Dr. Hans Ernst Wezel, Gestüt Schralling

Český trakén mezinárodně
Začátkem roku 2015 došlo k zajímavým
jednáním se zástupci německého Trakehner Verband. S nabídkou mezinárodní
spolupráce se přihlásil tradičně Gestüt
Schralling – Dr. H. E. Wezel a tak jsme již
v březnu shlédli dvouleté hřebce připravené na výběry s úvahou jejich licentace
v Čechách. Mladí hřebci jsou výborného
exterieru i pohybu a původy více než zajímavé. Otcové hřebečků jsou Singolo,
Banderas a Chokkej. Velmi zajímavá je i
kolekce klisniček r. 2014, kde nejvíce zauKlisna Rominten po Gelria,
jala dcera hřebce Balisto Z (Zangersheide) foto archiv Gestüt Schralling
z matky po Ignam, dále dcera hřebce Waitaki – Cheops a Schenkendorf – Lichtblick. Během naší návštěvy byla již narozena 2 hříbata – hřebeček po Inster Graditz z Rominten (Gelria) a klisnička po Schenkendorf
z matky po Inster Graditz.
Na pozvání majitele Gestut Polapin p. Gerharda Mendela jsme navštívili jednu z největších inseminačních stanic v Bavorsku
– Hengststation Roedl v Nittenau. Během
předváděcího programu zaujali zejména
holštýni Caitano (Carthago) a New Quidam I (Newton – Quidam de Revel).
G.. Mendel zde prezentoval své oblíbené
strakáče, trakénské militaristy Sheridana
Hřebec Arizonas (Almox Prints)
(Gluosnis xx – Anonim) a Semper (Arianin
– Anonim). Trakehner Zucht Rhoen (Dr R. Payrhuber) zde má hřebce Hamilton (Araratas
– Etiudas), původ je velmi zajímavý, Araratas je synem Abdullaha z matky po Horalas).
Impozantním plemeníkem je pak černý veliký Arizonas (Almox Prints – Stradivari – Lan|8

gata Express xx). Všichni hřebci jsou cenově dostupní, do 600 euro za připuštění.
Majitel stanice Stefan Rödl je sám aktivním sportovcem, má zájem o spolupráci
a tak se zde do budoucna otevírá zajímavý prostor i pro české chovatele.
Další cesta nás zavedla do rakouského
Trakehner Gestüt Treiber (Conny Hörtlackner) v Pimbachu, kde jsme viděli krásná hříbata po San Silviano a Rastenberg.

Sheridan (Gluosnis xx)

Dlouhým přejezdem přes Bavorsko pak naše návštěva končila v překrásném historickém Gestüt Graditz nedaleko Berlína. Plnokrevný hřebčín drží i trakénské klisny a
plemeníky. Novou akvizicí je mladý Davidas (Horalas – Abdullah). Elegantní ryzák
s výraznou mechanikou a skvělou skokovou technikou je dvojitým talentem a doplňuje tak trio moritzburgských hřebců
Millenium (Easy Game – Ravel) a Donauklang (Distelzar – Herzzauber). Zajímavé
jednání o situaci trakénů v Evropě jsme
vedli z iniciativy vynikajícího hipologa Ing.
H. O. Löweho, účastnili se přední zástupci Trakehner Verband – Dr. L. D. Schubert
a S. Bothendorf.

Semper (Arianin)

Davidas (Horalas – Abdullah), plemeník v Hauptgestüt Graditz,
foto www.warmbloostallionsna.com

Horalas (Veimaras – Hipogeja po Gret), trojnásobný skokový šampion USA,
foto www.warmbloostallionsna. com
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Další jednání pokračovala 10. května v rámci výběrů mladých klisen v Hřebčíně Moritzburg a posléze v Mnichově během slavného Pferd – International (16.- 17. 5.) Tohoto jednání se zúčastnili předseda bavorského trakénského svazu Dr. L. Schubert,
p. Schmidt (sponzor Nürnberger Pokal) - hlavní pořadatel a také Dr. H. E. Wezel (Gestut
Schralling).

Hodnocení mladých klisen v
Moritzburgu, květen 2015,
foto Lucie Zavadilová

Český trakénský svaz získává nové členy
z řad zahraničních chovatelů a v jednání je použití našich hřebců ve světovém
chovu (Aktiv, Topas, Prökelwitz, Quintar).
V Gestüt Schralling se již narodilo první
hříbě do českých plemenných knih (hřebeček po Aktiv ze Schlodien po Königspark xx). Do Čech byly importovány 2 výborné klisny, Sanditten (Lowelas – Peron)
a Feuerrose po Lichtblick – Grossist.
Moritzburg, tříletá Grande Lady (Hirtentanz Grande Nation po Uckermarker - Upan la Jathe
AA), foto Lucie Zavadilová
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Od 7. do 9. 6. jsme měli velmi důležitou
návštěvu u nás v Čechách – viceprezident
Trakehner Verband p. Hans W. Paul a paní

Moritzburg, čtyřletá Heidi (Perechlest - Hester po
Zwickau xx - Karwendelstein),
foto Lucie Zavadilová

Verena Sothemeier. Po 3 dny prováděli
hodnocení českého trakénského chovu,
viděli plemenné hřebce, klisny a hříbata.
Cesta započala v Praze, v Zájezdu shlédli
nadějného hřebce Heidekruga po Dramatiker, v Makotřasech zasloužilého drezurního hřebce Plesanta (Sapros – Chokkej).
Program byl zpestřen i návštěvou ERC
v Mněticích a závodiště v Pardubicích.
S velkým uznáním se setkalo předvedení hřebců Prökelwitz (Chokkej – Apogej)
a Quintar (Quintet – Saint Tropez) v Hřebčíně Amona. Cesta k mezinárodní spolupráci je otevřena, zástupci německého
Trakehner Verband ocenili původy, exte-

rier, pohyb a výkonnost Českých trakénů.
MVDr. Vít Holý
Hans Werner Paul o návštěvě v ČR:

Trakehner Weltweit

Auch in Tschechien gibt es Trakehner-Freunde, Sportreiter und Züchter.
Gemeinsame Richtertätigkeit in Polen und Litauen haben die Verbindung in den letzten
Jahren zu Dr. Vit Holy hergestellt. Er ist ein absoluter Pferdemann und dem Trakehnerpferd sehr verbunden .Er ist der Frontmann einer kleinen passionierten Gruppe Trakehnerfreunde in Tschechien, sowohl was Zucht und auch Sportreiter betrifft.
So war es mein Wunsch, die Trakehnersituation in unserem Nachbarland einmal kennenzulernen. Es gibt eine lange Trakehnertradition, die auch in den Erfolgen durch Trakehnerpferde bei der großen Pardubitzer Steeplechase begründet ist, dies allerdings vor dem
Zweiten Weltkrieg. Dieses Rennen galt als das schwierigste Hindernisrennen auf dem europäischen Kontinent. Trakehner Siegerpferde waren Landgraf II, Herero, Vogler, Remus,
Ben Hur und Herold.
Auf einer zweitägigen Reise in Tschechien wurden 10 Züchter und Sport-und Trainingsanlagen besucht mit ca. 20 reinen Trakehner-Stuten und Hengsten und ca. 10 Kreuzungsprodukten (Hybrid).
Der Reitsport ist ganz stark auf Springen fokussiert, so ist das vorhandenen TrakehnerZuchtmaterial fast ausschließlich auf russischen Trakehnergenen aufgebaut, da hier die
sportlichen Erfolge im Springsport durch Russen-Trakehner für sich selbst geworben haben.
Die vorhandene Stutenbasis, die ich in den zwei Tagen sehen konnte, war doch sehr unterschiedlich in der Qualität von gut formierten Modellen bis zu Stuten mit weniger Reitkomfort und Gangqualität. Wie gesagt, Springen ist Trumpf und ohne eine gewisse Doppelveranlagung hat kein Hengst die Chance, eingesetzt zu werden .In diesem Jahr fallen
nach Aussage von Dr. Holy 5 – 6 reinrassige Fohlen. Für die nächste Saison sind durch star11 |

kes Werben von Dr. Holy 12 – 15 Fohlen zu erwarten. Eine Jährlingsstute von Abendtanz
konnte auf der Reise als besonders gelungen betrachtet werden. Ein guter Hinweis auch
mal mit Hengsten aus unserer Population zum Erfolg zu kommen. Ein Start in diese Richtung könnten die jungen Hengste Heidekrug von Dramatiker aus einer Sky Dancer Mutter
und Prökelwitz von Hockey sein. Die meisten Züchter sind stark interessiert und werden
von Dr. Holy intensiv beraten und betreut. Ein reger Austausch mit uns ist gewünscht. Eine
engere Bindung an uns scheitert sicher an den allgemeinen ungünstigen Rahmenbedingungen und natürlich am Geld .Neben guten Gesprächen und neuen Eindrücken war der
Besuch der Rennbahn Pardubitz sicher ein absoluter Höhepunkt.
Hans Werner Paul im Juni 2015

Trakéni ve sportu 2015
Svaz chovatelů Českého trakéna slaví letos již 20 let od svého založení, jako uznané
chovatelské sdružení existuje od května 2012. Oficiální plemenná kniha je tedy vedena
teprve 3. rokem. I přes malou početnost tohoto plemene v ČR však trakéni dosáhli ve
sportu již řady výborných úspěchů.
V drezurních soutěžích nás velmi dobře reprezentovali např. Landsberger, Lissandro,
Ampere, Zifan, Verena či Heidekrug.
Landsberger (Kasimir – Lena II po Caprimond), nar. 2008, absolvoval soutěže do
stupně S se svou stálou jezdkyní Zuzanou Střebákovou (JK Iluze Makotřasy). V
roce 2015 získal 7 vítězství a 6 umístění.
A umístil se i v mistrovských soutěžích.
Kasimir patří k předním producentům
drezurních koní v Německu a Landsberger byl předveden i na Körungu mladých
hřebců v Neumünsteru v roce 2010, kdy
již tehdy vynikal vyrovnaností a mechanikou pohybu.

Landsberger (Casimir – Lena II po Caprimond) –
Zuzana Střebáková,
foto Anna Reinbergerová

Lissandro (Münchhausen – Lima II), nar.
2002, Dressage Academy závodil s mladou Sofií Brodovou až do st. ST a skončil 3. na MČR. Mezi nejlepšími drezurními koňmi
ČR mu v sezoně 2014 patřilo 26. místo. Jeho otec Münchhausen je Hřebcem Roku Německa z roku 2011.
Ampere (Angard – Andante IV po Gunnar), nar. 1999, absolvuje s Vandou Bělinovou ty
nejtěžší soutěže (TT) a pravidelně patří k nejúspěšnějším koním v ČR. V sezoně 2015
získal 15 umístění v soutěžích TT. Reprezentuje stáj Bandolero Těchařovice.
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Zifan (Sargoni – Zita po Quoniam II) se
již mnoho let účastní nejtěžších soutěží
s Petrou Dvořáčkovou za stáj Vors Ostrava. Sargoni byl univerzálním hřebcem se
skokovými i drezurními vlohami a vynikajícím charakterem. On sám dosáhl výkonnosti ST ve skákání a S v drezuře.
Verena (Ikar – Virginie po Topas-14), nar
2004, startuje za stáj Rusek se svou jezdkyní Ing. Lucií Zavadilovou. V drezurních
soutěžích st. S již dokázala 1x zvítězit
Ampere (Angard – Andante IV po Gunnar), drezura
a umístit se. Klisna s obojetným talentem
GP, nejlepší drezurní kůň v ČR 2013, majitelka a
je dcerou Ikara – Laterána, který již jako
jezdkyně Vanda Bělinová, foto archiv majitelky
7mi letý dokázal získat 3. místo v rámci
Velké Ceny Ostravy a velká skákání absolvoval až do svých 16ti let a menší závody ještě ve věku přes 20 let ! Jeho dcera Madelaine zvítězila v MŠMK 4 letých a umístila se
v i ve Finále MŠMK 5ti a 6tiletých... Rodina Virginie (Víra – Vysluga) patří k nejleším skokovým rodinám a dala několik
vítězů GP.

Verena (Lateran – Virginie po Topas-14) – Lucie
Zavadilová, foto Šárka Orctová

Heidekrug (Dramatiker – Hanabi po Sky
Dancer), nar. 2010, získal v sedle s Adélou
Neumannovou (JC Zájezd) 3 vítězství
a 7 umístění v soutěžích pro 5tileté koně
s vynikajícím hodnocením až 80 % ! Bohužel tento vítěz německého testu hřebců
z r. 2013 v Alt Sammit (celkem 8.31 bodu,
drez. 8.75, skok 8,25 a interier 9 !) utr-

pěl zranění a jeho další kariera je nejistá.
Jeho otec Dramatiker patří v Německu k
ceněným plemeníkům s talentem pro skok
i drezuru.
Prim (Quintet – Plazma), nar. 2007, startuje s Michalem Zarubanem prozatím v menších soutěžích všestrannosti a drezuře.
Ve skokových soutěžích vzpomeneme zejména Quintara, jeho pravou sestru Simonu a Isara:

Prim (Quintet – Plazma po Zákon xx) – Michal
Zaruban, foto archiv majitele
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Quintar (Quintet – Stella po Saint Tropez),
nar. 2009, v Hřebčíně Amona má za sebou
s MVDr. Vítem Holým již velmi úspěšnou
karieru. Postupně zvítězil v MŠMK 4 letých
a 5tiletých, letos získal ve Finále MŠMK
2. místo a v silné konkurenci mezinárodního šampionátu mladých koní v Martinicích
vybojoval ve finále místo 6. (S** s rozeskakováním). V minulém roce byl ještě zapůjčen Barboře Tomanové na Bundesturnier
Hannover, kde se stal nejlepším 5tiletým
trakénem a mezi konkurencí do 7mi let obsadil vynikající 3. místo (S**). Za rok 2014
se stal nejlepším 5tiletým koněm ČR!
Simona (Quintet – Stella), nar. 2008 podává velmi dobré výkony v soutěžích do st. Quintar (Quinet – Stella po Saint Tropez) – MVDr.
Vít Holý, foto Vanesa Peterková

S** se svou stálou jezdkyní Ing. Štěpánkou Zavoralovou (letos 2. a 3. v S) z Litomyšle. I ona se úspěšně zúčastnila Bundesturnieru Hannover 2014.
Isar (Sargoni – Ilatta po Lattich) - tento
bývalý užitečný T skokan je stále ještě
úspěšný v soutěžích do st. S s mladičkou
Terezou Vysoudilovou (JK Baník Ostrava).
Tara (Topas-28 – Vera po Faharadscha),
s jezdkyní Martinou Davidovou startuje
v lehčích skokových soutěžích a absolvovala i military.

Quintar, foto Ivana Maršálková

Josefína TH (Eliáš – Jenufa po Majáles xx,
Topas-23), maj. Ing. Milan Theimer. Klisna
absolvovala letos základní zkoušky klisen
v Trojanovicích a získala vynikající hodnocení za skok ve volnosti - 8.5 b.

Simona (Quinet – Stella
po Saint Tropez) – Štěpánka Zavoralová, foto Jiří
Gebauer
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Mr. Vox (Mr. Cox – Víra po Cherson) – Jiří Hruška,
několikanásobný vítěz Velkých cen, 5. m. MČR
2013, foto Tereza Bezrouková

Josefína TH (Eliáš – Jenufa po Majáles xx), maj.
Ing. Milan Theimer, foto Zenon Kisza

Svaz chovatelů Českého trakéna spolupracuje i s ostatními svazy v ČR,
zejména Svazem chovatelů Slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS,
www.studbookcs.cz). Trakéni mají významný zušlechťující vliv v chovech sportovních koní a stejně, ne-li významněji se
ve sportu prosazují jejich užitkoví kříženci. Ve světě je to např. nejslavnější drezurní mistr světa a rekordman poslední doby
TOTILAS, věhlasní plemeníci ARGENTINUS, STAKKATO, PAINTED BLACK, HOTLINE, ZARDIN FIRFOD, HISS HIGHNESS...
V našich zemích pak vzpomeňme skokové GP vítěze Mr. VOXE, VIGORU, KRÉDU,
QUIDA , FORINTA, T skokany CALVADOSE, LORNU, GAUDÍHO, GOLASE, ARGONA, ... nebo nejúspěšnějšího českého drezuristu poslední doby TREVISE JOSPO.
V krvi všech těchto koní koluje významný
podíl trakénské krve. Řada čistokrevných
trakénských klisen tak produkuje potomTARA (Topas-28 – Vera po Faharadscha) – Martina
stvo v jiných plemenných knihách , stejně
Davidová, foto Michaela Rojková
jako velká část potomstva trakénských
hřebců reprezentuje jiné chovy. Z tohoto důvodu lze říci, že význam a úspěch trakénských koní daleko přesahuje jejich oficiální statistické výsledky.
MVDr. Vít Holý
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Hříbata

Hřebeček Aktis (Aktiv – Kachetia po
Chalif 5), nar. 2015, chovatelka a
majitelka MVDr. Helena Holá, Hřebčín Amona, foto Šárka Orctová

Aktis s matkou Kachetia, foto Šárka Orctová

Hřebeček Ebonit (Plesant – Victoria po Vals), nar. 2015,
chovatel a majitel Jaroslav Müller, Chrastiny,
foto Jaroslav Müller
Hřebeček Aperitiv (Aktiv – Astra po Faharadscha), nar. 2015, chovatel a majitel
Zdeněk Vituj, Chrastiny,
foto Jaroslav Müller

Klisnička Kirea (Abendtanz – Kachetia po
Chalif 5), nar. 2014, chovatelka MVDr.
Helena Holá, majitelka Šárka Orctová,
foto Šárka Orctová
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53. Internationaler Trakehner Hengstmarkt Neumünster,
15. - 18. 10. 2015
Tradiční výběry dvouletých trakénských hřebců se jako obvykle konaly v krásném prostředí neumünsterské Holstenhalle nedaleko Hamburgu. Výprava Českého Trakénského svazu se letos historicky poprvé účastnila i aktivně, MVDr. Vít Holý byl prezidiem Trakehner Verband jmenován do
výběrové komise a mimo jiné vybíral
s K. Schriddem a K. F. Petersem nejlepší
mladou klisnu – Jahresiegerstute 2O15.
Byla to velká pocta nejen pro něho ale
pro celý Svaz chovatelů Českého trakéna. Nejlepší klisnou se stala Heavenly
Brown, tříletá dcera slavného Millennia
z matky po Le Rouge (Gestut Schloössl
Murtal – Berlin).
Do výběru hřebců se přihlásilo 39 adeptů, celá kolekce působila velmi vyrovnaně, s vynikajícím pohybem a velmi
nadějným skokovým projevem. Hned
Vítěz výběru Perpignan Noir (Schwarzgold – Parade Go po Maizauber)
v úvodu se blýskl vynikajícím výkonem
v pohybu a ve skoku POKERFACE (Elfado
– Herzruf) z linie Kostolany – Mahagoni, toho pak předčil ještě EDMONTON (Horalas
– Abdullah) - pravý bratr loňského nejlepšího skokana DAVIDASe, který v současnosti
působí v Hřebčíně Graditz a připustil již na 70 klisen. Chovatelem a majitelem těchto šampionů Margaret Mc Gregor z USA. Celkovým vítězem se stal nádherný vraník
s dvojitým talentem – PERPIGNAN NOIR (Schwarzgold po Imperio z matky Parade
Go po Maizauber) švýcarského majitele
A. Gassera. V dražbě změnil majitele za
závratnou cenu 340 tisíc euro (Rakousko). Rezervním vítězem se stal opět všestranný HELIUM (Millennium – Induc)
A. Nissena z Dánska. Druhý rezervní vítěz byl opět syn Millennia – HEAVEN.
Mezi licentovanými hřebci byl i další syn
Millennia – SIR SAMOA (pravý bratr loňského vítěze SIR SANSIBARa), který byl
podle některých pozorovatelů dokonce
vůbec nejlepším hřebcem. Sir Samoa byl
vydražen za 240 tisíc euro. Prémii získal
Nejlepší mladá klisna Heavenly Brown (Millennium
ještě vnuk koně roku Axise FELLINI, který
– Le Rouge)
opět vynikal v pohybu i ve skoku. Licentován byl i elegantní talent RÄUBERFÜRST
po Lossow po Suchard. T skokan Suchard patřil k nejcennějším skokovým plemeníkům,
připouštěl ve slavném hřebčíně Zangersheide a byl synem pravého bratra Karneola –
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Kassiuse.
Celkem bylo licentováno 11 hřebců a průměrná cena byla v aukci dosažena 120 tisíc euro !
I mezi nevybranými hřebci byla valná většina velmi kvalitních skokanů i drezurních
talentů, průměrně byli vydraženi za 14
tisíc euro. K nejlepším z nevybraných patřil Red Bandit (Banderas – Symont), Karolus Magnus (Hofrat – K 2) a Alter Adel
(Millennium – Kasparow).
Mezi klisnami vynikala ve skoku dokonalá Drezurní Kůň roku Imperio – Hubertus Schmidt
vranka HAPPY MA BELLE (Abendtanz –
Banditentraum). V Čechách se narodila již
4 hříbata po Abendtanz, 1 hřebec a 3 klisničky.
Ve velmi kvalitní a vyrovnané kolekci zaujala ještě dcera T skokana Sixtuse (G. Böckmann) OLALA – z matky po T skokanovi Donaumonarch (B. Wahler). Klisna je březí po
Davidas. V průměru stály klisny necelých
15 tisíc euro.
Přes 8 tisíc euro pak byla cena za hříbata, kde jsme viděli původy po hřebcích
Berlusconi, Sixtus, Millennium, Imhotep,
Windsor, Schwarzgold, Silvermoon, Goldschmidt, Le Rouge…
Plemenným hřebcem Roku 2015 se stal
CADEAU (Silvermoon po Kostolany z matky Cortina po Caprimond), Gestüt Hörstein.

Komise při hodnocení mladých klisen: K. Schridde,
K. F. Peters, MVDr V. Holý

Koněm roku byli letos jmenováni AXIS
(Sixtus – Angard) a IMPERIO (Connery
– Balfour xx) v drezuře, nejlepším skokanem byl DER DÜRER Michela Junga (Waitaki – Trafaret) a nejlepším militaristou se
stal INDURAIN (Houston – Arogno).

Celá kolekce trakénů potvrdila rychle rostoucí kvalitu populace ve cvalu a ve skoku,
o pohybových schopnostech a exterieru není pochyb… Populace trakénů v Čechách má
již přes 100 kusů a nadále vzrůstá, kromě Plesanta, Prökelwitze a Quintara bude v Tlumačově působit výborný drezurní Symont a na výběry jsou připraveni dvouletí hřebci
Skandau a Schralling.
Ing. Lucie Zavadilová
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Plemeníci

PLESANT

Plesant

Stanice: JK Iluze Makotřasy,
Lucie Marešová, Makotřasy
1, 273 54 Lidice okr. Kladno
Tel: 725 319 860
Přirozená plemenitba
Míry 177, 167, 186, 21,0

PEPEL

PILIGRIM
POLYĕ

SAPROS 36
ZAPONKA

PLAFON xx
ZOLU

CHOKKEJ 41

Rodokmen

POMERANEC
CHASA

PROCHLADA

Ruský trakén, nar. 1996,
VYCHODEC 43
PERLOWKA
vlastní výkonnost drezura
PRIPRAVA
TT a skok S, oceněn jako
po POMERANEC
drezurní kůň roku 2008,
mnohonásobný vítěz těžkých drezur, jezdec Fabricio Sigismondi a Lucie Marešová

QUINTAR
QUONIAM III

QUONIAM II
VENEZUELA

QUINTET
ORBITA

ALMANACH 1
OPERA

SAINT TROPEZ

TOLSTOI
SCHWARZACH

STELLA
CARA

CACIR AA
BELLIS
po BANDOLIERO xx

AKTIV

Plesant – Barbora Marešová, Pardubice, září 2014,
foto Ivana Maršálková

Plesant, foto Ivana
Maršálková
PILIGRIM

PEPEL

POLYĕ

VYPAS 43

Otec Sapros 36 se narodil v Kirowském závodě (RU) a působil v Gestut Vogelsangshof
POMERANEC
prezidenta trak. verband G. Hoogena. Sám dosáhl stupně
T ve skákání,
dal plemenného
VESLOLAJA
PORA
hřebce Mercato II ( USA ) a potomstvo na úrovni T v drezuře a skákání. VYZOVKA
Sapros je synem
olympijského Pepela - zlatý a stříbrný na OH Mnichov 72, mistr světa v drezuře - Cáchy
ANTEJ xx
70.
SINGAPUR xx
Matka Prochlada pochází z Kirowa, její otec legendární Hockey 41 dal olympijského
AlSIGARA xx
AKTRISA
mox Printse, GP drezuristy Perechlesta,
Podkhoda, Admirala. Chokkej je dědem olymAPROBACJA

PAKS
ARFA
po ACHMAD
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pijského drezuristy Biotopa.
Otec báby Vychoděc 43 dal GP skokany Vorocha, Chavtajma a další
plemeníky jako Obvod, Plověc či
Prizyv.
Plesant přenáší vlohy pro drezuru
i skákání.

Čtyřletá Ask Me Please (Plesant – Victoria po Vals)
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QUINTAR

Quintar

Stanice: Hřebčín Amona –
MVDr. Helena Holá, Hlavní
115, Borová, 747 23 Bolatice, okr. Opava
Tel.: 777 269 849
Přirozená plemenitba, mražené ID
Míry 170, 180, 202, 22,0 (r.
2013)

QUONIAM III

VENEZUELA

QUINTET
ORBITA

ALMANACH 1
OPERA

SAINT TROPEZ

TOLSTOI
SCHWARZACH

STELLA
CARA

Rodokmen
Quintar, hnědák, nar. 2009,
je mohutný trakénský hřebec s výraznou mechanikou
pohybu , skokovými schopnostni a vynikajícím charakterem.
Otec Quintet je zmíněn v samostatném článku výše.
Quintarova matka Stella je
dcerou premiovaného hřebce Saint Tropez, syna vítěze
německého körungu Tolstoie. Tolstoi je synem legendy trak. chovu Kostolanyho
(děd hřebce století Totilase).
Původ na straně matky pak
oživují angloarabský Cacir
a plnokrevný Bandoliero xx.

QUONIAM II

CACIR AA
BELLIS
po BANDOLIERO xx

AKTIV
PEPEL

PILIGRIM
POLYĕ

VYPAS 43
VESLOLAJA PORA

POMERANEC
VYZOVKA

SINGAPUR xx

ANTEJ xx
SIGARA xx

AKTRISA
APROBACJA

PAKS

Quintar foto Ivana Maršálková ARFA

po ACHMAD

Quintar zvítězil ve Finále Moravského šampionátu mladých koní 4 a 5tiletých a v 6tiletých obsadil 2. místo. Jako 5tiletý se zúčastnil Bundesturnieru v Hannoveru v sedle
s Barborou Tomanovou a zde se stal nejlepším 5tiletým trakénem, v konkurenci koní
do 7mi let obsadil krásné 3. místo. V sezoně
2014 byl vyhodnocen jako nejlepší 5tiletý
skokan ČR s výkonností S** (130). V 6ti letech
se navíc probojoval do finále silně obsazeného mezinárodního Martinického šampionátu
mladých koní a zde se svým stálým jezdcem
MVDr. Vítem Holým obsadil 6. místo jako nejlepší kůň PK CS. Dokázal zvítězit i v jednom
ze základních kol KMK (Chotěbuz S*) a kvaliQuintar, foto Ivana Maršálková
fikoval se do Finále KMK 6tiletých.
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AKTIV

Aktiv

Hřebec je k dispozici pouze
ve formě zmraženého spermatu v Hřebčíně Amona,
tel.: 777 269 849
Míry: 171, 184, 197, 22,2
Hnědák, nar. 1990
Rodokmen

PEPEL

PILIGRIM
POLYĕ

VYPAS 43
VESLOLAJA PORA

POMERANEC
VYZOVKA

SINGAPUR xx
AKTRISA

ANTEJ xx
SIGARA xx

PAKS
Jeden z nejúspěšnějších traAPROBACJA
ARFA
kénských skokanů posledpo ACHMAD
ních desetiletí, trojnásobný
vítěz Středoevropské ligy
Světového Poháru, trojnásobný účastník finále Světového Poháru (Las Vegas,
Lipsko) s jezdcem Robertem
Chelbergem.Hřebec impozantního exterieru a vynikajícího charakteru měl vlohy
pro všechny discipliny (skok,
drezura, všestrannost), potomstvo již dosáhlo stupně
T skoky, ST military a S drezura.
Otec Vypas 43 byl nejlepším
synem olympijské legendy
drezurního Pepela. Ten byl
zároveň i otcem drezurního
Aktiv, foto archiv Hřebčína Amona
šampiona Saprose. Matka
Aktiva Aktrisa 58 po Singapur xx je zároveň matkou T skokana Abreka , který úspěšně působil v Rakousku.
Svaz chovatelů českého trakéna je jediným majitelem ID a ve spolupráci se světovým
Trak. Verband, Polskem, Litvou, Dánskem je organizátorem akce „Aktiv napříč Evropou“.

Aktiv, born 1990 in Stud S. M. Kirow, Russia, owner and rider Robert Chelberg (USA).
3 x finalist of World Cup (Leipzig, Las Vegas), multiple winner of Central European World
Cup League.
Linie Pythagoras, grandfather Pepel - olympic gold in dressage, world cup winner
Mother Aktrisa is also mother of GP showjumper and breeding stallion in Austria ABREK
Excellent exterier, temperament, character and riding possibilities showed to be given to
his offspring
Frozen semen prepared in very good quality (Stud Farm Amona,www.hrebcin-amona.cz)
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Prökelwitz

Stanice: Hřebčín Amona –
MVDr. Helena Holá, Hlavní
115, Borová, 747 23 Bolatice, okr. Opava
Tel.: 777 269 849
Přirozená plemenitba, mražené ID
KVH 165 cm
Hnědák, nar 21. 11. 2012
Chovatel Dr. Hans Ernst
Wezel, Gestüt Schralling,
majitel MVDr Helena Holá,
Hřebčín Amona
Rodokmen

PRÖKELWITZ
POMERANEC

PRIBOJ
MAMMONA

CHOKKEJ 41
CHASA

CHRISOLIT
ZAPADNAJA

APOGEJ
PINA COLLADA
- PILLAU

POGREMOK xx
AZBUKA

PIASINA

LIFE AND LIBERTY xx
PIANISTKA
by KERMAN

SCHRALLING
LE ROUGE

PRÈT À PORTER
LANTANA V

BANDERAS

FRIEDENFÜRST
Otec Chokkej je označován
BANDERA
za „Hřebce Století“ a do
BALLERINA XXV
chovu dal na 40 plemeníků
po celém světě. Je otcem
BUDDENBROCK
CONNERY
olympijského skokana AlCARO - DAME II
mox Printse, GP drezuristy
SECHSERBEN
a plemeníka Perechlesta,
KėNIGSPARK xx
SCHLODIEN II
mistra Kanady v drezuře
SCHARADE II
Lowelase, GP drez. Podkhopo MAGNET
da, Echora, Oskara, Orecha,
Prökelwitz, foto Ivana Maršálková
Prokata a dalších. Je dědem
SKANDAU
legendárního olympijského
MONTEVERDI
OLIVER
TWIST
Biotopa (Dr. R. Klimke). Otcem Chokkeje je arabský
hřebec
Pomeranec, který dal zeOLGA III68, kdy se
jména Paketa, nekorunovaného olympijského
„vítěze“ v military v Mexiku
SINGOLO
jeho jezdec o vítězství připravil omylem na posledním skoku parkuru.
BIOTOP
SHAKIRA
Matka Pina Collada - Pillau je dcerou ceněného polského
Apogeje.
Prökelwitz absolvoval výběr jako 2letý s hodnocením 8.14 – elita - s talentem
SHIRA II pro skok
i drezuru. Byl vysoko oceněn i viceprezidentem Trakehner Verband H. W. Paulem při
PRINCE IPPI xx
jeho inspekční návštěvě v roce 2015.
KėNIGSPARK xx
KLEINE BALERINAxx

SCHLODIEN II
SCHARADE II

MAGNET
SCHEREZAD
po MARSUK
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PINA COLLADA
- PILLAU

AZBUKA
PIASINA

V září 2015 byli dovezeni dva dvouletí hřebci:

Schralling

Hnědák, nar. 4. 6. 2013, chovatel Dr. H. E. Wezel, Gestut
Schralling, GER
Majitelka MVDr. Helena
Holá, Hřebčín Amona

LIFE AND LIBERTY xx
PIANISTKA
by KERMAN

SCHRALLING
LE ROUGE

PRÈT À PORTER
LANTANA V

BANDERAS
BANDERA

FRIEDENFÜRST
BALLERINA XXV

BUDDENBROCK
Mohutný výrazný hřebec
CONNERY
s výborným exterierem
CARO - DAME II
SECHSERBEN
a vynikající mechanikou poKėNIGSPARK xx
hybu v sobě nese geny pro
SCHLODIEN II
drezuru i skoky. Jeho otec
SCHARADE II
po MAGNET
Banderas je plemeník ve
Warendorfu, jeho otec Le
SKANDAU
Rouge je úspěšným GP drezurním koněm a přináleží
MONTEVERDI
OLIVER TWIST
k linii Maharadscha – Fetysz
OLGA III
SINGOLO
ox. Otcem Banderasovy
matky je GP plemeník FrieBIOTOP
SHAKIRA
denfürst olympijské jezdkySHIRA II
ně L. Wilcox (USA).
Matka Schrallinga je impoPRINCE IPPI xx
KėNIGSPARK xx
zantní Sechserben, vítězka
KLEINE BALERINAxx
přehlídky klisen oblasti BaSCHLODIEN II
yern. Jejím otcem je ConMAGNET
SCHARADE II
nery (Hřebec Roku 2012)
SCHEREZAD
ten pak synem Hřebce Roku
po MARSUK
2010 Buddenbrocka, z linie
Sixtus (GP skokan G. BöckSchralling, foto Vanesa Peterková
manna) – Habicht. Connery
je otcem plemeníka a koně
roku 2015 IMPERIA (jezdec H. Schmidt).
Otcem báby Schlödien II, která dala 3 plemenné hřebce v čele s GP skokanem a plemeníkem Schenkendorfem (Topkij), je plnokrevný Königspark xx. Jedná se o cennou
rodinu Schwalbe.
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SCHLODIEN II

Skandau

Černý hnědák, nar. 18. 4.
2013, chovatel a majitel Dr.
H. E. Wezel, Gestüt Schralling, GER

KėNIGSPARK xx
SCHARADE II
po MAGNET

SKANDAU
OLIVER TWIST

MONTEVERDI
OLGA III

SINGOLO
SHAKIRA

BIOTOP
SHIRA II

Exterierově dokonalý hřePRINCE IPPI xx
bec s výrazným pohybem a
KėNIGSPARK xx
cvalovou akcí má výrazné
KLEINE BALERINAxx
SCHLODIEN II
skokové i drezurní vlohy.
MAGNET
Jeho otec Singolo je pleSCHARADE II
meníkem v Gestüt HoSCHEREZAD
po MARSUK
henschmark a předává vlohy
pro všechny discipliny.
HLP absolvoval v Redefinu
s hodnocením 128 drezur
index. V chovu vyniká jeho
syn Fairmont Hill. Singolo
je otcem bundesšampionky Zikade (D. Schneider)
a vítěze německého körungu 2O13 Kissingera .Singolův otec Oliver Twist
dal také vítěze körungu 07
hřebce Grand Passion. Dále
je vítěz körungu Monteverdi
a olympijský Partout (Anky
Skandau, foto Vanesa Peterková
van Grunswen) - kůň roku
98 s drezurním Indexem 151
(HLP). Singolova matka Shakira je šampionkou oblasti Rheinland a je dcerou vynikajícího Biotopa (Blesk – Eol z matky po Chokkej) Dr. R. Klimkeho.
Matka Skandaua Schlodien II je po plnokrevném Königspark xx, na kterého je Skandau
2x prochován. Königspark je kromě jiného otcem vítěze testu hřebců a koně Roku 2004
– Herzrufa. Ten dal olympijského Herzruf ś Erbe (Ulla Salzgeber), vítěze körungu 2012
Donaurufa nebo finského koně roku 04 a 05 Payana.
Rodina Schwalbe je rodinou u nás známého Schwalbenzuga (otec šampion plemeníka
Topas).
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Odkazy
Trakehner Verband
Rendsburger Straße 178a, 24537 Neumünster, Postanschrift: Postfach 27 29, 24517
Neumünster
www.trakehner-verband.de | E-mail: info@trakehner-verband.de
http://www.trakehners-international.com/index.html
www.trakehnerfoerderverein.de
Trakehner Gestüt Schralling
Hans Ernst und Irene Wezel, Schralling 71, 84508 Burgkirchen/Alz Obb., Deutschland
www.schralling.de | E-Mail: info@schralling.de
Związek Trakeński w Polsce - Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego
Konia Pochodzenia Trakeńskiego
Transportowców 29a, 02-858 Warszawa, Poland
www.trakeny.eu | e-mail : biuro@trakeny.eu
Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociaciją.
www.trakenuaugintojai.lt
Trakénský svaz v Rusku:
www.rustrakehner.ru | www.rustrak.ru
Interessensgemeinschaft der Züchter und Freunde des Trakehner Pferdes Österreich
Ranzenbach 192, 2533 Klausen-Leopoldsdorf, Austria
www.trakehner-ig.at | E-mail: office@ranzenbach.at
Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo
Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, Slovakia
www.horses.sk | E-mail: zchks@horses.sk
Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR
Hřebčinec Nemošice, Nemošice 29, 530 03 Pardubice
www.studbookcs.cz | E-mail: studbookcs.cz | tel.: 603 525 377
Hřebčín Amona
Hlavní 115, Borová, 747 23 Bolatice, Czech Republic
www.hrebcin-amona.cz | E-mail : vit.holy@email.cz
Tel: 00420 777269849 – MVDr. Vít Holý
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Vydal Svaz chovatelů českého trakéna v říjnu 2015, náklad 200 ks
Zpracoval MVDr. Vít Holý a Ing. Lucie Zavadilová
Grafická úprava a tisk: www.protisk-hk.cz
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Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR

SCHCS se zabývá chovem moderního typu ušlechtilého sportovního koně.
K tomuto účelu využívá moderní reprodukční metody a postupy a využívá
aktuálně špičkový genofond světových chovů. Výrazně napomohl i chovu
trakénského koně v Čechách v době, kdy nemohla být vedena oficiální plemenná
kniha TRAK. Řada trakénů tak má v osvědčení o původu nadpis CS - slovenský
teplokrevník v ČR. V roce 2012 pak na základě kontroly čistokrevnosti původu
mohli být vybraní jedinci zapsáni do PK TRAK. Spolupráce mezi oběma svazy
samozřejmě nadále trvá, společně probíhají např. výkonnostní zkoušky mladých
klisen, výběry hřebců či testace v rámci šampionátů.

Svaz chovatelů českého trakéna
Hlavní 115
747 23 Bolatice – Borová
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