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Úvod
Vážení přátelé trakénů,
tak máme za sebou úspěšný rok 2016...
Trakénům se dařilo ve sportu i v chovu a máme další kamarády a zájemce o chov tohoto bezesporu historicky a chovatelsky vyjímečného plemene.
Počet klisen zapsaných do PK TRAK se přehoupl přes 100 kusů, roste zájem zahraničních
chovatelů o členství v našem Svazu. Zápisy hříbat a klisen v cizině jsou do této doby nevídaným mezinárodním úspěchem a uznáním. Naši plemeníci jsou používáni ve významných
evropských chovech. V sezoně 2016 jsme zapsali již 13 hříbat a v roce 2017 jich očekáváme
minimálně 25.
Použití plemeníci jsou velmi kvalitní a dávají předpoklad rychlého výkonnostního růstu ve
sportu. Kromě skokanů se tradičně výborně daří hlavně drezuristům a pracujeme na využití
našich produktů ve všestranné způsobilosti.
Po úspěšných výstavách v Pardubicích v minulých letech jsme přesunuli mezinárodní setkání
příznivců trakénů do Ostravy, kde je krásná velká krytá hala a celý areál splňuje náročné požadavky na předvedení našich koní.
Vítejte ve světě historie, krásy a ušlechtilosti…
MVDr. Vít Holý

Foto Zenon Kisza
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Chov Českého trakéna 2016
Sezona 2016 se nesla v duchu zvýšeného zájmu o chov čistokrevných trakénů.
Počet zapsaných chovných klisen překročil stovku, licentovaných plemeníků bylo 7 a
více než 10 velmi kvalitních hřebců působilo ve zmražených inseminačních dávkách. Za
nevídaný historický úspěch považujeme zájem zahraničních, zejména německých a rakouských chovatelů o aktivní práci v našem svazu. Do české PK TRAK bylo zapsáno na 20
zahraničních klisen, které jsou z velké části zapouštěny našimi plemeníky a rodí a budou
rodit hříbata do naší PK.
Schralling z Hřebčína Amona byl dokonce pro sezonu 2O16 zapůjčen do Německa k živému připouštění, do české PK tam letos působil i u nás vybraný Skandau. Chovatelem
těchto hřebců je špičkový německý chovatel a náš člen a spolupracovník Dr H. E. Wezel.
V Makotřasech u Prahy připouštěli hřebci
Plesant (Kůň roku 2008 v drezuře) a mladý
Prökelwitz. Hřebčinec Tlumačov si pronajal z Teamu Nijhof ověřeného Symonta a
v Trojanovicích debutoval atraktivní černý
syn olympijského Almox Printse Arizonas.
Hřebčín Amona nabízel šampiona Quintara (poslední plemeník z linie Quoniam).
Ve zmražených ID byl poměrně velký výběr vynikajících plemeníků. Trojnásobný
účastník Finále Světového Poháru AKTIV
Prokelwitz (Chokkej) - foto Ivana Maršálková
(v sezoně 2017 bude mít již 3 syny ve výběrech), ALMOX PRINTS (dvojnásobný olympionik a nejlepší německý kůň v GP Aachen),
reservní olympijský CHERSON, umístěný v
kvalifikacích Světového Poháru a účastník
těžkých military SPECIAL MEMORIES (po
zlatém olympionikovi Abdullahovi), jeden
z nejlepších mladých militaristů Německa
INSTER GRADITZ, 14ti násobný šampiom
plemeníků ČR QUONIAM III, vítěz testu hřebců a otec T skokanů TOPAS-14,
ST skokan TOPAS-23 (se známkou 10 za
typ), univerzální GOODWOOD (úspěšný
ve všech disciplinách až do vysoké úrovQuintar - MVDr. Vít Holý foto Ivana Maršálková
ně, syn olympijského Partouta Anky van
Grunsven), KROKANT (veliký a mohutný vraník po špičkovém plnokrevném Lauries Crusador xx z matky po hřebci roku Hohenstein), OBVOD (potomstvo T ve skoku i drezuře),
KING ARTHUR (GP drezurní Kůň Roku Německa), SARGONI (skok ST, potomstvo T ve sko|2

ku i drezuře)…
Vedle toho byly samozřejmě trakénské klisny připouštěny i hřebci jiných
plemen a nebo naši plemeníci působili jako zušlechťovatelé v ostatních
chovech. Pro svou genetickou hodnotu a prochovanost se i světové
chovy stále vracejí k využití trakénů
jako zušlechťovatelů a udržovatelů
genetického zdraví a konstituce.
Symont - foto archiv SCHČTrak

V našich podmínkách se snažíme o
velký důraz na vysokou kvalitu skokových i drezurních vloh, dvojitý talent považujeme za
nesmírně důležitý a někdy podceňovaný genetický faktor.
V sezoně 2016 bude zapsáno 13 hříbat a budou to potomci plemeníků Aktiv, Prökelwitz,
Plesant, Topas, Sargoni, Millennium a Abrek. Rozvoj připouštění bude znamenat minimálně 25 narozených hříbat v sezoně 2017. Pro příští sezonu počítáme s licentací kapitálního
hřebce ULTIMO (Almox Prints). Pět trakénských tříletých klisen je připraveno do základních zkoušek výkonnosti klisen.

Abendtanz (Hirtentanz) foto archiv SCHČTrak

Nejvážnějším úkolem je zabezpečit
v budoucnu testování maximálního počtu trakénů ve sportu, vždyť
u ostatních plemen je seriozně testováno pouze 5 % populace! Tento
alarmující stav je nutno bezpodmínečně změnit, za těchto okolností
jsou vykazované výkonnostní a plemenné statistiky téměř bezcenné a
zavádějící. Sportovní testaci provádíme se spřízněnými jezdci a trenéry v
kvalitních treninkových střediscích a
koně se účastní špičkových domácích
i mezinárodních závodů.
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Světová krev do českého trakénského chovu
Svaz chovatelů Českého trakéna pokračuje v rozšiřování své genetické základny.
5.- 6. dubna 2016 uskutečnil MVDr. Vít Holý další zahraniční inspekční cestu, tentokrát do
dvou významných chovů, Landswitschaft Harald Keitel (Clingen) a trakehner Gestüt Rhön
Dr. Reinmara Payrhubera a Brigitte Kriegelstein.
Ze spolupráce s H. Keitelem již působí na
Moravě v Trojanovicích plemeník ARIZONAS
(Almox Prints – Stradivari) a je v plánu v brzké době dovoz dalších 2 hřebců. Prvním je
11tiletý ULTIMO (Almox Prints – Nerv), vítěz
německého testu ve skoku ve volnosti a několikanásobný vítěz skokových soutěží a druhým je 2 letý vraník rovněž po Almox Prints z
matky po Black Magic Boy. Poté by měly do
Čech přicestovat do testu a k eventuelnímu
zapuštění ještě mladé klisny po Come Close a
First Flight Spirit. Jedná se o kombinace krví
Cheops, Abdullah , Almox Prints, Interconti..
K posouzení a zápisu do české PK TRAK pak
předvedl H. Keitel 6 klisen velmi kvalitních původů, již letos budou zapuštěny v rámci naší
PK. K jejich inseminaci budou využiti hřebci
Aktiv, Almox Prints, Verdenas. Díky výborné
Arizonas - Lucie Strnadlová foto Zenon Kisza
spolupráci je dvojnásovný olympionik ALMOX
PRINTS ve formě zmražených ID k dispozici i v
Hřebčíně Amona. Jedná se o poslední dávky tohoto famozního hřebce.
V Trakehner Gestüt Rhön (Burkardroth)
Dr. R. Payrhubera a B. Kriegelstein byly
k zápisu předvedeny 4 klisny vynikajících
původů. Chov je zaměřen na skoky a military s výrazným podílem nejlepší ruské
krve. Špičkou je klisna HAMINGA, matka
plemeníka HAMILTONA (vnuk Abdullaha).
Jejím otcem je skokan mezinárodní třídy
Etiudas Eskado z linie olympijského Topkije, matka je po olympijském Espadronovi
a otec báby Cheopsas je otcem slavného
skokana N. Skeltona – Traxdata Mulligan.
Zapsána byla i dcera Hamingy HANNA po
T skokanovi Waitaki a Haminga sama je
po Waitaki znovu březí. Další předvedené
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Almox Prints (Chokkej) foto archiv SCHČTrak

klisny v sobě nesou špičkovou skokovou
krev hřebce PALLADIUM a všestrannou
schopnost plemeníka MARDUC. I tyto klisny budou letos zapuštěny v rámci naší PK
TRAK.
V letošní sezoně bude využito v Německu
a v Rakousku zmražené sperma našich plemeníků Aktiv, Topas, Topas-14, Topas-23,
Visconsin xx, Cherson.
U nás plánujeme využít poslední zmražené
dávky famozního bílého plemeníka SPECIAL MEMORIES. Tento až neuvěřitelný
hřebec absolvoval těžká mezinárodní military a skákání na úrovni Pohárů Národů
a kvalifikací Světového Poháru, kde se i
mnohokrát umístil. Je licentován bezmála
po celém světě, jeho otcem je legendární
olympijský vítěz ABDULLAH a jeho sestrou z matčiny strany je olympijská vítězka
TOUCH of CLASS (J. Fargis – OH Los Angeles 1984).
Český trakénský chov tak dnes disponuje
již skutečně nejkvalitnější skokovou trakénskou krví na světě.

Special Memories (Abdullah)

Chokkej (Pomerantes) foto archiv SCHČTrak
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Trakéni ve sportu v roce 2016
Heidekrug (Dramatiker - Hanabi po Sky
Dancer), nar. 2010. Jako tříletý zvítězil v
německém testu hřebců (Alt Sammit) s
celkovým hodnocením 8.31 b. (drez. 8.75 a
skok 8.25, interier 9 !). V pěti letech získal v
sedle s Adélou Neumannovou 3 vítězství a
7 umístění s hodnocením až 80 %. V rámci
ČR skončil v žebříčku pětiletých drezurních koní čtvrtý. Jako šestiletý se letos stal
vítězem drez. KMK, z 11ti startů vytěžil 5
vítězství a 5 umístění. Jeho otec Dramatiker získal v Německu titul Elite Hengst za
mimořádný přínos skokových genů!

Handiness - Valeriya Belozerskikh
foto archiv majitelky

Landsberger (Kasimir – Lena II po Caprimond), nar. 2008. V sezoně 2016 7x zvítězil a 12 x se umístil v drezurních soutěžích
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.
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Heidekrug - Adéla Neumannová
foto archiv majitelky

Handiness ( Hohenstein - Haute Volee II
po Consul), nar. 2005. Jezdkyně Valeriya
Belozerskikh. za Stáj Pelikán. Startovala v
soutěžích S a ST, kde získala letos 4 vítězství a 3 umístění. Matka je státně premiovaná klisna v Německu a rodina dala několik plemeníků a řadu cenných chovných
klisen. Polobratr Handiness Hundertwasser byl předveden na körungu v Neumunsteru 2009 a byl dobrý nejen v pohybu, ale
i ve skoku (otec Kaiserdom). Haute Volee
byla sama reservní šampionkou Bavorska
a dosáhla v drezuře st. T.

Landsberger - Zuzana Střebáková
foto Anna Reinbergerová

Verena (Ikar – Virginie po Topas-14), nar
2004. Startuje za JK Kunčice se svou jezdkyní Ing. Lucií Zavadilovou. V sezoně 2016
startovala převážně v drezurních soutěžích S, kde 1x zvítězila a 8x se umístila. Klisna s obojetným talentem je dcerou Ikara
– Laterana, který již jako 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 - Lucie Zavadilová foto Zenon Kisza

Prim (Quintet – Plazma po Zakon xx), nar.
2007. Startuje v menších soutěžích military a drezuře do st. S, kde získal 3 umístění
se svým jezdcem Michalem Zarubanem.

Verena - Lucie Zavadilová foto Marcel Runštuk

Quintar (Quintet - Stella), nar. 2009, Hřebčín Amona. Má za sebou úspěšnou karieru
skokana a začíná se věnovat plemenitbě.
Zvítězil postupně ve Finále MŠMK 4 a 5tiletých, stal se nejlepším 5tiletým skokanem ČR, nejlepším 5tiletým trakenem na
Bundesturnier v Hannoveru, skončil 2. ve
Finále MŠMK 6tiletých a byl nejlepším CS
koněm ve Finále Martinického šampionátu
6tiletých. Letos se umístil v Májové Ceně
Frenštátu p. R. (S*).

Simona (Quintet - Stella po Saint Tropez),
nar. 2008. Podává stálé výkony se svou
jezdkyní Ing. Štěpánkou Zavoralovou v
soutěžích ZL až S a pravidelně se v nich
umístuje. Je to pravá sestra plemeníka
QUINTAR.
Isar (Sargoni - Ilatta po Lattich), nar. 2001.
Podává stále pěkné výkony až do soutěží
střední obtížnosti s juniorkou T. Vysoudilovou.
Prim - Michal Zaruban foto archiv majitele
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Tara (Topas-28 - Vera po Faharadscha),
nar, 2007. Absolvovala letos základní military a lehčí parkury, ze kterých si odnesla
několik umístění s jezdkyní Martinou Davidovou.
Arizonas (Almox Prints - Audrey po Stradivari), nar. 2008. Je plemeníkem a absolvoval parkury do st. S** s Lucií Strnadlovou. Podával velmi stabilní a většinou
bezchybné výkony a pro příští sezonu je
již připravován do soutěží 140 cm.
Quintar - MVDr. Vít Holý foto Ivana Maršálková

Vitara (Topas-14 - Víra po Cherson), nar.
2000. S juniorkou Sárou Helštýnovou skákala parkury
st. ZL.
Ask Me Please (Plesant - Victoria po Vals),
nar. 2011 s jezdkyní Barborou Marešovou
2x zvítězila a 3x se umístila v soutěžích st.
L.

Isar - Tereza Vysoudilová foto archiv majitelky

Simona - Štěpánka Zavoralová foto Jiří Gebauer

Tara - Martina Davidová foto archiv majitelky
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Arizonas - Lucie Strnadlová foto Zenon Kisza

Ask Me Please - Barbora Marešová
foto archiv majitele

Výkonnostní zkoušky tříletých trakénských klisen 2016
Nedílnou součástí testace mladých klisen jsou jejich výkonnostní zkoušky ve 3 letech.
Vzhledem k tomu, že v řadě případů vzhledem k možnostem chovatelů se další sportovní testace neprovádí, jedná se často o jediné hodnocení klisny před jejím zařazením do
chovu. Proto je potřeba přistupovat ke zkoušce s plnou zodpovědností a vědomím, že
bodový záznam z testu bude velmi významným vodítkem při hodnocení chovné hodnoty
klisny. Z toho vyplývá, že hlavním výstupem z testu má být zjištění přirozených vlastností
klisen, pokud možno co nejméně ovlivněných člověkem. Prakticky to znamená, že klisny
se mají předvádět v přirozeném sestavení , které odpovídá věku a stupni výcviku. Přehnaná snaha o dokonalé drezurní předvedení v konečném důsledku omezuje možnost
jejich posouzení a často je důvodem špatného skokového projevu. Pravdivý a přirozený
obraz klisny pak dává lepší možnost při výběru vhodného hřebce k připuštění. Vhodným
doplňkem hodnocení v testech je mezinárodně používaná BONITACE, která se skládá ze
7mi známek a z jejich konečného součtu (typ, exterier, fundament, krok, klus, cval, celkový dojem).
V sezoně 2016 absolvovaly ZZV celkem 4 klisny , z toho 2 českého chovu a 2 importované.
V Písku 26. 8. 2016 se představila klisna
88 / 3 CORONA (Plesant – Astra po Faharadscha), drobná ale původově velmi
kvalitní (otec Kůň Roku v drezuře a matka
skok 130 cm, rodina Athene – 3 plemeníci), s celkovou známkou 7,2 b. Získala
nejvyšší ocenění za vnitřní vlastnosti a připravenost. Majitelem a chovatelem klisny
je Zdeněk Vituj z Chrastin u Písku.
V Trojanovicích 21. 9. se mezi patnácti klisnami představily 3 trakénky. KIRA
(Abendtanz – Kachetia po Chalif 5) choKira foto Zenon Kisza
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vatele MVDr. Josefa Dvořáka z Barchova majitelky Evy Siatkové vynikla
ve skoku, pohybu i připravenosti a
charakteru a zaslouženě skončila
celkově 3. s hodnocením 7.9 b. Za
skokové vlohy získala známku 8.5
b. Ex equo 4. skončly importované
klisny CARBEN (Balisto Z – Czekolada po Ignam) maj. a chov. Dr. H.
E. Wezel, Gestut Schralling (GER) a
GIZELLE (First Flight Spirit – Galatea
po Interconti) chov. a maj. H. Keitel,
Clingen (GER). Carbenin otec Balisto
Kira foto Zenon Kisza
Z byl licentován do světoznámého
hřebčína Zangersheide a do těžkého
skákání ho jezdila sama majitelka Judy A. Melchior. Otec matky Ignam patřil k nejúspěšnějším polským skokanům své doby v sedle s R. Mrugalou. Carben je navíc výborná nejen
ve skoku, ale i v pohybu a charakteru. GIZELLE je černá kráska s vysokou elegancí a výborným cvalem a
lehkým skokem. Její otec je synem
plnokrevného Cavallieri z matky po
Almox Prints, otec matky Interconti
je vysoce ceněný universální plemeník, který se aktualně může pochlubit např. vítězem 6tiletých militaristů při Bundesšampionátu 2016
– hřebcem Königsee (I. Klimke). Obě
klisny dosáhly shodně výsledku 7.8
b. V náhradním termínu z důvodu
zranění byla hodnocena 8. 10. 2016
Carben foto Zenon Kisza
v Borové další klisna H. Keitela, GRETA GARBO (First Flight Spirit – Gräfin IX po Black Magic Boy). Typově
velmi pěkná a osvalená ryzka s dobrým krokem a cvalem je pozorná ve
skoku. Její celkové hodnocení je 7.3
bodu. Všechny klisny budou nadále
využity ve sportu a v chovu.

Carben foto Zenon Kisza
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Gizelle foto Zenon Kisza

Gizelle foto Zenon Kisza

Trakénská hříbata 2016
88 / 11 COSIMA kl. Hda nar. 4. 6. Prökelwitz – Chlorisa po Chalif 5, Dr. R. Payrhuber GER
88 / 12 CITRONE kl. Hda nar. 3. 5. Topas – Corinthe po Inster Graditz, Dr. H. E. Wezel GER
88 / 13 APOLON hř. Ryz nar. 19. 7. Abrek – Pina Colada po Apogej, Dr. H. E. Wezel GER
88 / 14 KARLA kl. Hda nar. 23. 6. Aktiv – Kachetia po Chalif 5, Š. Orctová, Rusek
88 / 15 PROSTOTA kl. Ryz nar. 28. 3. Prökelwitz – Parika po Ikar, R. Vitásek Bruzovice
88 / 16 SARGONI SON hř.Ryz 16. 6. Sargoni – Plazma po Zakon xx, L.Holada, Sedmpany
88 / 17 PERSEUS hř.hd. 5. 9. Prökelwitz – Feuerrose po Lichtblick, L.Holada
88 / 18 LIMITED EDITION kl.hda 29.10. Prökelwitz – Lebensfreude po Cheops, L. Holada
88 / 19 ATRAKTIV hř.hd. 15.6. Aktiv – Sanditten po Lowelas, L. Holada
88 / 20 STERNTALER hř.hd. 10.5. Aktiv – Sternstunde po Editorial, C. Hörtlackner AUT
88 / 21 PLAMEN hř.hd. 10.5. Plesant – Aktivia po Aktiv, Zd. Vituj, Chrastiny
88/ 22 MASTER hř tm.hd. 13.5. Millennium - Pasadena po Epigraf, majitel Sergej Mayzus
88/ 23 MARGO kl. vran. 16.5. Millennium - Džokonda po Ogoň, majitel S. Mayzus, Chotoviny
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Klisna Kachetia po Chalif 5 s klisničkou Karla po
Aktiv foto Šárka Orctová

Klisna Pina Colada po Apogej s hřebečkem po
Abrek foto archiv Dr. H. E. Wezela

Klisnička Prostota (Prokelwitz - Parika po Lateran)
foto Zenon Kisza

Hřebeček Sargoni Son (Sargoni - Plazma po Zakon
xx) foto Zenon Kisza

Klisnička Margo (Millennium - Džokonda po Ogoň)
foto archiv majitele

Hřebeček Master (Millennium - Pasadena po Epigraf) foto archiv majitele

V sezoně 2016 bylo připuštěno celkem 27 klisen, použiti byli hřebci SCHRALLING (9 přip.
klisen), PLESANT (5), ARIZONAS (3), QUINTAR (3), CHEOPS (2) a po 1 klisně zapustili plemeníci SKANDAU, PRÖKELWITZ, SARGONI, SYMONT a EGERTON xx . Narodit by se tak
mělo v příští sezoně přes 20 hříbat.
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Trakéni v Polsku – zápisy hříbat a test hřebců
Ve dnech 26. - 28.září 2016 proběhly zápisy a bonitace polských trakénských hříbat a
závěrečné zkoušky hřebců v Bielicích. V mezinárodní komisi pracovali P. Boleski (POL), H.
W. Paul (GER), R. Jasiene (Litva) a MVDr. V. Holý (Česko).
Komise shlédla velmi kvalitní ročník hříbat, vedle drobnějších kvalitních chovatelů zaujaly větší kolekce v Szabruku (M.
Machlowicz – Wojsiat), Milakowu – Roznowu (A. Przecewski) a Sokolniku (M.
Kulpinski). Nejvíce využívanými plemeníky byli hřebci Ajbek a jeho synové Negr a
Karat, litevský Emis a jeho syn Cargo, Rakoczy po Sixtus, Schwarzgold po Imperio,
Hirtentanz po Axis a Cedrus a jeho syn
Adorator (vítěz letošního Bundesturnieru
v Hannoveru – 5tiletí militaristé). Kolekce
Avatar (Ajbek) foto Sigrun Wiecha
chovných klisen byly vyrovnané v dobrém
typu a celkově byl patrný kvalitativní posun oproti minulým letům. Kromě šampiona Adoratora byli v Německu úspěšní i dříve
licentovaný Avatar (Ajbek) a letos uznaný
Kros (Ajbek).
Test hřebců zakončený 28. září v Bielicích
se konal dohromady s ostatními teplokrevnými plemeny, které byly zastoupeny opravdu hvězdnými původy Chin Chin,
Corrado, Nabab de Reve, Farmer, Coriano, Coupe D‘ Or …) Došlo tak k zajímavému srovnání, ze kterého vyšli trakéni ve
velmi dobrém světle a zejména v závěrečném krosu zanechali výborný dojem svým
charakterem a schopnostmi. Nedílnou
KROS po Ajbek - Sword xx, vítěz Bielice 16 foto
součástí posuzování koní v Polsku je tzv.
Sigrun Wiecha
bonitace (již od hříbat), která velmi přesně popisuje koně v 7 známkách : typ, exterier, fundament, krok, klus, cval, celkový dojem.
Závěrem se známky sečtou a dají výsledek, který je velmi dobrý nad 50 b. A vynikající nad
55.
V samotném testu, který se skládá ze skoku ve volnosti, drezury pod sedlem a absolvování kavaletové řady do 100 cm a terénní jízdy se zúčastnilo 6 hřebců. Velmi dobrý dojem
zanechali zejména KROS (Ajbek) již dříve licentovaný v Německu chovatele a majitele A.
Przecewskego a EXCLUSIV (All Inclusive) chov. a maj. Kr. Kulika. Líbili se ale i angloarabský
KANON (Olivier) a synové litevského Emise chovatele M. Kulpinskego....
V komisi pro ostatní teplokrevné hřebce pracoval u nás známý olympijský jezdec, trenér
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a majitel Rudiger Wassibauer a tak bylo
dost příležitostí k podnětným diskuzím o
chovu a sportu. Nastolená mezinárodní
spolupráce dává jednak možnost srovnání a zároveň kvalitativně rychle posouvá
chov českého trakéna kupředu.
Kromě využití špičkového genofondu ze
sousedních zemí je v Polsku výrazně patrná kvalitní práce s osvědčenými domácími liniemi a rodinami a je zjevné, že si
vlastního chovu domácí chovatelé velmi
cení.

DIAMENT (Emis - Kaliniec) foto Sigrun Wiecha

Mezinárodní komise Bielice 2016
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Kros foto Sigrun Wiecha

KANON po Olivier ( Bielice 16)

Přehlídka trakénů v Ostravě 15. 10. 2016
Areál Jezdeckého klubu Baník Ostrava se stal dějištěm mezinárodní přehlídky trakénů v
polovině října. Chovatelé a majitelé zde předvedli na 30 koní, z toho 5 plemenných hřebců. S velkým zájmem se sjeli přátelé trakénů nejen ze všech koutů Česka, ale i z Polska,
Rakouska a Německa.
Vyslancem samotného světového Trakehner Verband byla Sigrun Wiecha, známá chovatelka a fotografka, nechyběl ani náš dlouholetý spolupracovník a vynikající německý
chovatel Dr. Hans Ernst Wezel (Gestüt Schralling). Harald Keitel (Clingen) je naším novým
příznivcem a diváci viděli hned 4 jeho koně v čele s úspěšným skokanem a plemeníkem
Arizonasem. Z Rakouska nás navštívil z Trakehner Gestüt Rhön Reinmar Payrhuber, z
Polska přijel předseda rady plemenné knihy Tomasz Siedlanowski a nechyběl ani známý
chovatel J. Skrzypiec.
Celá akce začala již v pátek malým seminářem o chovu a sportu v krásně nově zrekonstruované restauraci přímo v areálu,
na programu bylo prohlubování mezinárodní spolupráce, způsob přípravy mladých koní až po jejich využití ve vrcholných
soutěžích. Kromě zahraničních hostů se
do debaty zapojil i místní vedoucí, trenér
roku ČR a bývalý výborný jezdec Pavel
Hudeček (technický vedoucí celé akce),
Quintar foto Zenon Kisza
známý úspěšný jezdec, vítěz šampionátů
a Velkých cen Marek Hentšel a až z Prahy přijela se svým šampionem Heidekrugem skvělá Adéla Neumannová. Povídání bylo
podkreslováno zajímavými filmy z historie
trakénů, dokumenty o plemenících a způsobu výcviku. Lahůdkou byl film o vítězství
trakénského Voglera ve Velké Pardubické
v roce 1928 a snímek o výcviku trakénů v
armádě kolem roku 1920.
Po deštivém týdnu se na účastníky i diváky
v sobotu usmálo i slunko a dokreslilo krásnou atmosféru výstavy. Nová velká krytá
hala, perfektně připravená a vyzdobená
díky precizní přípravě rodiny Hudečkových

Heidekrug foto Zenon Kisza
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uvítala kolem 130 diváků, celým téměř 3
hodinovým programem provázel předseda
Svazu chovatelů Českého trakéna MVDr. Vít
Holý. Velmi pochvalně se o činnosti českého
svazu hned v úvodu vyjádřila pro veřejnost
zástupkyně Trakehner Verband paní Sigrun
Wiecha.
Za zvuku úvodních fanfár vstoupil do haly
několika násobný šampion QUINTAR, poslední žijící čistokrevný plemeník z linie QuoSchralling foto Sigrun Wiecha
niam (Hřebčín Amona MVDr. Heleny Holé).
Impozantní hnědák ukázal v pohybu své
přirozené nadání a jako vždy si hezky užíval
i kontakt s diváky. Hned za ním se předvedl letošní šampion 6tiletých drezuristů HEIDEKRUG (Dramatiker) se svou majitelkou a jezdkyní Adélou Neumannovou. Tento kapitální
hnědák s dvojitým talentem (nejlepší skokan výběrů v Německu a vítěz testu německých
hřebců s hodnocením 8.3 b) se okamžitě
stal miláčkem publika, jeho skvělý pohyb a
krásný exterier jistě zaujme v příštím roce i
chovatele pro připouštění klisen.
Následně předváděný roček AKTIS byl
vzorkem produkce 3násobného účastníka
Finále Světového Poháru Aktiva a bude
předveden k výběru do plemenitby v příštím roce. Velký vraník osvědčil mimořádný charakter a předvedl se v pohybu i ve
skoku. Hřebčín Amona, majitel a chovatel
Aktis foto Sigrun Wiecha
tohoto hřebečka , chystá k výběru i dalšího syna Aktiva- AKTIENA – zakoupeného v
Gestüt Schralling z vynikající Schlodien II po Königspark (matka 4 plemeníků a T skokana).
MVDr H. Holá předvedla hned poté i dalšího plemeníka zakoupeného v Gest. Schralling
a to SCHRALLINGA (Banderas – Connery), drezurního talenta příbuzného s olympijským
koněm roku Německa – Imperiem
Po efektním začátku přišlo skákání ve volnosti mladých klisen po zkouškách výkonnosti.
Z produkce Haralda Keitela (Clingen – GER) pocházely hned 2 klisny po First Flight Spirit
(vnuk olympijského Almox Printse) - GRETA GARBO a GIZELLE. Zejména Gizelle uchvátila
krásným exterierem a pohybem a ve skoku ohromnou lehkostí. Dr. H. E. Wezel je majitelem a chovatelem velmi nadějné CARBEN (Balisto Z – Ignam). Veliká hnědka zaujala pohybem, charakterem , exterierem i skokovou technikou. Nebylo divu, vždyť její otec Balisto
Z byl GP skokanem samotné Judy Ann Melchior v Zangersheide, jeho otec Suchard byl
rovněž Melchiorovým GP koněm a otec matky Ignam byl s R. Mrugalou (POL) dlouhá léta
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oporou polského týmu v Pohárech Národů
po celé Evropě. Český chov reprezentovala klisna KIRA (Abendtanz – Kachetia) chovatele MVDr. Josefa Dvořáka z Barchova
a majitelky Evy Siatkové. Mohutná vranka
má velké nadání pro skok z otcovy i matčiny strany (Abendtanz je T skokan v Německu a Kachetie má již dceru na stupni
ST **).
Gizelle foto Zenon Kisza

Následovala sympatická přehlídka chovných a sportovních klisen, převážně vranek
a tmavých hnědek :o). A tak diváci viděli

klisny po hřebcích Ikar, Topas-14, Rafinad,
Aktiv, Hohenstein, Sargoni, Quoniam III a
Eliáš. Zaujaly zejména kapitální klisny Charisma (Sargoni) březí po Schralling, Havanna (Hohenstein), Jasná (Ikar), Revita (Aktiv)
či Chiasma (Quoniam III).
Mezi klisnami s hříbaty vynikla Parika (Ikar)

Kira foto Zenon Kisza

Carben foto Zenon Kisza

s klisničkou po Prökelwitz (maj. Radek Vitásek) a Plazma s hřebečkem po Sargoni (Ladislav Holada). Pěkně se předvedla i Terciga
Greta Garbo foto Sigrun Wiecha
(Rafinad) paní Vrtkové, hříbě po Volontér T,
stejně jako Toulouse (Hohenstein) H. Chrtkové s měsíční klisničkou po synovi trakénské ST skokanky Bajky (Quoniam II).
A to už se mohli diváci těšit na drezurní ukázky. VERENA (Ikar – Topas-14) v sedle se svou
majitelkou Ing. Lucií Zavadilovou předvedla pěknou ukázku střední drezury a letos byla
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již velmi úspěšná v soutěžích do stupně S.
Tato krásná vranka je typickou trakénkou
a v budoucnu bude i cennou matkou, pochází z vynikající rodiny Vysluga (rodina
výkonnost skok 150).

Revita (Aktiv - Remonta xx po Montelimar)
foto Zenon Kisza

Jasná (Lateran - Tamisa po Sargoni)
foto Zenon Kisza

Havanna (Hohenstein - Komponist) a Charisma
(Sargoni- Bura po Quoniam II)
foto Tomasz Siedlanowski

Tolouse (Hohenstein - Tolosa po Arrak) s klisničkou po synovi trakénské Bajky (Q II) foto Sigrun
Wiecha

Vitara (Topas-14 - Víra po Cherson)
foto Zenon Kisza
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Krásnou volnou sestavu pak předvedla
Adéla Neumannová a letošní šampion HEIDEKRUG (Dramatiker). Dvojice byla skutečnou ozdobou výstavy a tento kapitální,
krásný a velmi sympatický hřebec bude
licentován do chovu již pro sezonu 2017.
Hřebec má velké nadání jak pro drezuru,
tak pro skákání. Dramatiker je producen-

tem zejména skokanů a militaristů a byl
odprodán dokonce až do Číny. Jedná se o
velmi zajímavou krev, která jistě obohatí v
budoucnu český chov.

Verena - Lucie Zavadilová foto Zenon Kisza

Skokové ukázky na závěr výstavy se zúčastnili 4 koně. VITARA (Topas-14 ) s mladičkou Sárou Helštýnovou neztrácí nic na
své atraktivnosti ani v 16 letech a bude
také cennou chovnou klisnou trakénského
chovu (je to pravá sestra matky Vereny),
QUINTAR (Quintet) - šampion 4 a 5tiletých
a nejlepší CS kůň v 6tiletých v Martinicích
se předvedl ve stylových skocích s Markem
Hentšelem. V příštím roce se Quintarovi

začnou rodit první hříbata.
Závěr patřil dvěma impozantním hřebcům
z chovu Haralda Keitela (Clingen- GER), synům dvojnásobného olympionika ALMOX
PRINTSE. Vraník ARIZONAS startoval již
letos s vynikající mladou jezdkyní Lucií Strnadlovou (Trojanovice) v soutěžích do 130
cm a zároveň se věnoval připouštění. Technicky velmi dobře skákající mohutný ryzák
ULTIMO v sedle se zkušeným a úspěšným
Rostislavem Hlauškem v sobě nese krev
výborných německých skokanů Ralf, Nerv,
Opal. Oba hřebci byli v Německu vítězi sko-

Heidekrug - Adéla Neumannová foto Zenon Kisza

ku ve volnosti mladých hřebců všech plemen, Ultimo je mnohonásobným vítězem
středních soutěží. Krev Almox Printse je
špičkou skokových trakénů a těšíme se na
první hříbata. V příštím roce bychom měli
na kolbištích vídat Arizonase i Ultima.

Arizonas - Lucie Strnadlová
foto Zenon Kisza

Celá akce se zdařila, poděkování patří místnímu týmu Baníku Ostrava v čele s Pavlem
Hudečkem, hlavnímu předvaděči zkušenému Pavlovi Holešovskému a samozřejmě
všem účastníkům a divákům. Vážíme si ná19 |

vštěv zahraničních přátel, kteří k nám vážili
cesty někdy i přes 1000 km.
V příštím roce by se mělo do naší PK
TRAK narodit již 25 hříbat, z toho čtvrtina
v Německu a Rakousku. Myslím, že kvalita
předvedených koní, jejich typ a schopnosti
jsou velkým příslibem do budoucna.
MVDr. Vít Holý

Ultimo - Rostislav Hlaušek foto Zenon Kisza

Trakehner Hengstmarkt 2016, Neumünster
20. - 23. října 2016 se k výběrům sjelo do
Holstenhalle v Neumünsteru celkem 36
hřebců, z nichž výběr obdrželo 13. Mezi
pěti premiovanými se stal nakonec vítězem výběru HIS MOMENT (Millennium –
Le Rouge) . Skvěle se pohybující i skákající
hnědák potvrdil drtivou nadvládu Millennia, který má již přes 20 zařazených synů
a 3 vítěze körungů. Zařazen byl i jeho další syn – RHENIUM (Millennium – Hofrat).
His Moment se za 170 tis. euro přesouvá
do dánské stáje ke špičkovému jezdci A.
Helgstrandovi. Rezervním vítězem se
stal bílý, velmi elastický ZAUBERREIGEN

His Moment foto web Trakehner Verband
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Vítěz výběru v Neumunsteru 2016 His Moment
(Millennium - Le Rouge)
foto web Trakehner Verband

(Rheinklang – Interconti) s dvojitým talentem. Další premiovaní byli HERZENBRECHER (Ruffian Reef xx – Imperio), HIGH
FIVE (Saint Cyr – Summertime) a IN STEP
(Schwarzgold – Buddenbrock). Nejlepším
skokanem lotu byl vyhlášen KARLSSON
(Dramatiker – Elimcal xx). Jeho otec Dramatiker byl již prodán do Číny, ale během
letošních výběrů mu byl udělen titul ELITE HENGST za mimořádný přínos ve skokových vlastnostech. V Čechách působí
ve sportu i chovu jeho syn HEIDEKRUG (z

matky Sky Dancer) - vítěz drezurního KMK drez. šestiletých 2016, který byl během körungu v Neumusteru v roce 2012 rovněž skvělým skokanem a navíc jako tříletý zvítězil v
německém testu s hodnocením 8.31 b.
Nejlepší klisnou roku 2016 byla zvolena
KOSIMA ( Schwarzgold – Oliver Twist).
Hřebcen roku se stal vynikající militarista
olympijského vítěze Michaela Junga GRAFENSTOLZ (Polarion – Camelot), Koněm
roku v drezuře olympijský IMPERIO (Connery – Balfour xx), v military SAMBUCCA
(Handryk – Inkognito) a ve skákání DER
DÜRER (Waitaki – Trafaret).

Popeye po Fragonard
foto web Trakehner Verband

Doslova šokem byla dražba hříbat, kdy za
KONSTANTINa (Millennium) byl ochoten
Hofgut Rosenau ochoten zaplatit neuvěřitelných 80 (!) tisíc euro.

Poměrně draho se prodávaly i mladé klisny, v průměru za více než 23 tisíc euro. Nejdražší
byla premiovaná AMBIENTE (Oliver Twist – Hofrat) za 42 tisíc euro.
Během ukázek byl předveden výborný T
skokan HIRTENTANZ (Axis – Kostolany) a
jeho synové ve sportu a také jeho vnuk,
vycházející hvězda z chovu Dr. Wezela
(Schralling) LEBENSTRAUM (Abendtanz –
Cheops). Ten byl nejen během výcviku nejlépe hodnoceným hřebcem mezi různými
plemeny v Adelheidsdorfu, ale s mladičkou
velmi talentovanou Leou Siegl již oslňuje v
základních soutěžích skoku i military. Jeho
matku Lebensfreude zakoupil do ČR známý chovatel Ladislav Holada.

Hřebeček Konstantin (Millennium),
Trakénům se letos dařilo i na Bundesvydražený za 80 tisíc Euro foto Sigrun Wiecha
championatu ve Warendorfu, kde v military nenašli žádného přemožitele. AMAZING
PRINCE (Prince Patmos – Heraldik xx) se Stephanie Böhe zvítězil v 5tiletých a KÖNIGSEE
(Interconti – Tambour) vyhrál v sedle s olympijskou vítězkou Ingrid Klimke 6tileté. Mezi
6tiletými drezuristy se vicešampionem stal GOLDMOND (Imperio – Latimer) s Birgit Hild.
Na Mistrovství světa mladých militaristů v Lion D‘Angers získal skvělé 4 . místo PAINTER‘S
MAXIM (Phlox – Painters Row xx) - Kai Steffen Meier, když po drezurách a crossu byl
dokonce první.

V drezurním světě zářili letos zejména olympijský AXIS (Buddenbrock -Angard) finky
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Terhi Stegars, olympijský IMPERIO (Connery – Balfour xx) Hubertuse Schmidta a
mnohonásobný vítěz GP drezur HEUBERGER (Imperio – Michelangelo) Anabel Balkenhol.

Millennium foto archiv SCHČTrak

Novým prezidentem Trakehner Verband
byl po Petře Wilm zvolen letos Dr. Norbert
Camp, který vyjádřil snahu o další rozšiřování mezinárodní spolupráce a se zájmem
hovořil i o Svazu chovatelů Českého trakéna. Zajímal se o působení německých hřebců v Čechách (Heidekrug, Arizonas, Ultimo,
Schralling) a o využití plnokrevných hřebců
v trakénském chovu. S návrhem na rozvoj
spolupráce se na nás obrátili i zástupci Ra-

kouska (Helmut Mayer – předseda Rakouského svazu). S velkým ohlasem se v cizině
setkala Mezinárodní výstava trakénů v Ostravě z 15. října 2016.

Imperio - Hubertus Schmidt foto archiv SCHČTrak

Sezona 2016 tedy dopadla pro trakény
dobře doma i ve světě a můžeme si jen
přát, aby se dařilo i v příštích letech....
Hirtentanz foto archiv SCHČTrak
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Plemeníci 2017

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
POLYŇ

SAPROS 36
ZAPONKA

PLAFON xx
ZOLU

CHOKKEJ 41
PROCHLADA

POMERANEC
CHASA
VYCHODEC 43

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

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

Plesant
foto Ivana Maršálková

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

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

Quintar foto Ivana Maršálková

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 kvalifikoval se do
Finále KMK 6tiletých.

Quintar, foto Zenon Kisza
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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

PEPEL

PILIGRIM
POLYŇ

VYPAS 43
VESJOLAJA PORA

POMERANEC
VYZOVKA

SINGAPUR xx
AKTRISA

ANTEJ xx
SIGARA xx

Jeden z nejúspěšnějších traPAKS
APROBACJA
kénských skokanů posledních
ARFA
desetiletí, dvojnásobný vítěz
po ACHMAD
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
šampiona Saprose. Matka Aktiva Aktrisa 58 po Singapur
Aktiv, foto archiv Hřebčína Amona
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“.
Na výběry mladých hřebců 2017 jsou připraveni 2 synové Aktiva - AKTIS ( Kachetia po
Chalif 5 ) a AKTIEN ( Schlodien II po Königspark xx ).
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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Schralling

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

SCHRALLING
LE ROUGE

PRÈT À PORTER
LANTANA V

BANDERAS
BANDERA

FRIEDENFÜRST
BALLERINA XXV

CONNERY

BUDDENBROCK

CARO - DAME II
Mohutný výrazný hřebec
SECHSERBEN
s výborným exterierem
KŐNIGSPARK xx
SCHLODIEN II
a vynikající mechanikou poSCHARADE II
hybu v sobě nese geny pro
po MAGNET
drezuru i skoky. Jeho otec
Banderas je plemeník ve
Warendorfu, jeho otec Le
Rouge je úspěšným GP drezurním koněm a přináleží
k linii Maharadscha – Fetysz
ox. Otcem Banderasovy matky je GP plemeník Friedenfürst olympijské jezdkyně L.
Wilcox (USA).
Matka Schrallinga je impozantní Sechserben, vítězka
přehlídky klisen oblasti Bayern. Jejím otcem je Connery
(Hřebec Roku 2012) ten pak
synem Hřebce Roku 2010
Buddenbrocka, z linie Sixtus
Schralling, foto Vanesa Peterková
(GP skokan G. Böckmanna) –
Habicht. Connery je otcem
plemeníka a koně roku 2015 IMPERIA (jezdec H. Schmidt).
Otcem báby Schlödien II, která dala již 4 plemenné hřebce v čele s GP skokanem a plemeníkem Schenkendorfem (Topkij), je plnokrevný Königspark xx. Jedná se o cennou rodinu
Schwalbe.

Schralling foto Sigrun Wiecha
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Arizonas

Vraník, nar. 2008, chovatel
Harald Keitel, Clingen, GER
Kontakt M. Strnadel, Trojanovice, tel.: 603295150
Míry: 171, 181, 185, 21,8

ARIZONAS
CHOKKEJ 41

POMERANETS
CHAZA

ALMOX PRINTS
PAWANA W

WELT
PIKA

STRADIVARI

UPAN LA JARTHE

Velký ušlechtilý hřebec je
SCHWALBENBURG
AUDREY
vítězem testu skoku ve volLANGATA EXPRESS xx
AMARETTE
nosti (GER) a následně byl
testován ve sportu, v dreAMARA
zuře a skákání, kde jako 4 až
6tiletý získal řadu vítězství
a umístění až do st. L. Jako
8mi letý byl s Lucií Strnadlovou úspěšný ve skokových
soutěžích do 130 cm. Vyniká cvalovou akcí, silou a
dynamikou. Má velmi dobrý
charakter. V Německu byl
licentován v roce 2014. V
testu hřebců v Marbachu
byl za skok oceněn známkou
7.96 b.
Jeho otec ALMOX PRINTS
startoval 2x na Olympijských
hrách (Soul a Barcelona),
zvítězil v GP Rotterdam,
Arizonas foto Ivana Maršálková
Wiesbaden, Fontainebleau,
umístil se v GP Cáchy. Do
chovu dal plemeníky Donauprints, Finest Prints, Amarettos Dream, Prints Argentinus a
další.
Matka AUDREY je po špičkovém hřebci STRADIVARI, který dal např. skokana a plemeníka
Key West a vítěze körungu v Německu hřebce
K 2. Původ doplňuje ceněný plnokrevný Langata Express.
Arizonas pochází z velmi kvalitní rodiny 0132
A Anta 126, která je v holštýnsku též vedena
pod Stamm 8809. Z této rodiny pocházejí např
plemeníci Atoll, Albarolo, Antares či Idool.
Arizonas pochází z angloarabské linie Pomeranets – Priboj – Piolun.
Arizonas, foto Zenon Kisza
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Ultimo

Ryzák, nar. 9. 2. 2005, chovatel Harald Keitel, Clingen
(GER)
Kontakt Hřebčín Amona,
MVDr. H. Holá, 777 269 849
Míry: 172, 182, 196, 22,3

ULTIMO
CHOKKEJ 41

CHAZA

ALMOX PRINTS
PAWANA W

WELT
PIKA

NERV

RALF
NEWA

ULINA

Mohutný ryzák zvítězil ve
skoku ve volnosti mladých
hřebců v Německu a posléze
dosáhl pěti vítězství v soutěžích do 125 cm. Vyniká silou
a technikou skoku, je velmi
charakterní. Na českých kolbištích se poprvé představí v
roce 2017.

POMERANETS

ULVE

OPAL
UNSTRUT

Otec ALMOX PRINTS je popsán již dříve u Arizonase.
Matka ULINA je po NERV
(Ralf), významném skokovém plemeníkovi z linie
Pythagoras – Dampfross
– Dingo a na Ralfa je 2 x 3
prochována. Původ doplňuje
další skokový plemeník OPAL
Ultimo foto archiv majitele
(Polarkreis) rovněž z linie Pythagoras. Ultimo je tak kombinací nejlepší skokové krve a vzhledem ke své mohutnosti může být využit na menší a
krevné klisny.
Po hřebci Nerv působí v německu skokoví plemeníci jako např. LICHTBLICK nebo LIMIT.

Ultimo foto archiv SCHČTrak
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Heidekrug

Hnědák, nar.4. 4. 2010, chovatel Elke Kiewald, Heidekrug, GER
Majitelka Adéla Neumannová,CZE, tel. 603 842 366
Míry 172, 181, 198, 22,-

HEIDEKRUG
BARDOLINO

BORKUM

DRAMATIKER
DARLING VIII

ALTAN II
DARIOLA

SKY DANCER

BEG xx
SERENADE XVI

HANABI

Heidekrug je kapitální, exterierově výborný hřebec s
krásným pohybem a výraznými vlohami pro skok a drezuru. Podíl plnokrevné krve
přes vynikající hřebce Beg
xx a Wildschütz xx ho nabízí i pro produkci militaristů.
Jeho charakter je hodnocen
známkou 10. Jako dvouletý
patřil k nejlepším skokanům
na körungu v Neumunsteru
(GER), jako tříletý s přehledem zvítězil v německém
testu hřebců v All Sammit s
hodnocením 8.25 za skok,
8.75 za drezuru a 9 za interier, celkem 8.31 b.

ITAXERXES

HELA XIII

KLEOSTRO
HYPNOSE II

Heidekrug foto archiv majitelky
Jako pětiletý získal 3 vítězství a 7 umístění v soutěžích
pro mladé koně s vynikajícín hodnocením až 80 % !. Celkově se v žebříčku ČR pětiletých
drezurních koní umístil na 4. místě. V šesti letech pokračoval se svou stálou jezdkyní a majitelkou Adélou Neumannovou (JC Zájezd) a z 11ti startů vytěžil 4 vítězství a 6 umístění v
soutěžích S a stal se vítězem KMK šestiletých.

Sestra Heidekruga HEIDESTERN (Solar) obdržela v testu Nurmi prémii a hodnocení 8.31!
Z rodiny (0118 A) pocházejí významní plemeníci Humor, Humbert, Landwirt, Adrian.
Otec DRAMATIKER skákal soutěže do 150 cm a byl všestranným talentem. V roce 2016
byl oceněn titulem ELITE hengst. Byl odprodán do Číny, v Německu však působí jeho
výborní synové Glückruf I (účastník Mistrovství světa mladých militaristů), Glückruf II,
Goldregen, Safino a v oldenburgu Do It. Otec Dramatikera Bardolino (GP drez.) byl všestranným producentem, jeho potomstvo působilo i v USA (Dornfelder). Dále v linii nacházíme vítěze warendorfského testu Itaxerxese (vítěz körungu 84) s indexem 136, GP
drezuristu licentovaného snad do všech německých chovů. Jeho otec Tenor byl hřebcem
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Roku 99 a další v pořadí Tümler byl 1. vítězem
Bundesšampionátu v military. Tato neuvěřitelně silná linie pochází od hřebců Humboldt –
Ararad- Jagdheld – Perfectionist xx, založené
slavným hřebcem St. Simon.xx
V roce 2016 byl na körungu v Neumünsteru
vyhodnocen jako nejlepší skokan další Dramatikerův syn -Karlsson.
HANABI je dcerou T skokana SKY DANCER po
Beg xx. Sky Dancer dal plemeníky Olivander,
Ostblick a vítěze juniorského mistrovství EvroHeidekrug – Adéla Neumannová
py v military Kassia. Je také dědem špičkových
foto Zenon Kisza
plemeníků First Flight (GP skoky), First Flight
Spirit nebo First Flight Aliance. Z Mistrovství Evropy v military si přinesla stříbro jeho
vnučka First Flight Beauty. Plnokrevný T skokan BEG xx dal řadu špičkových plemeníků a
T skokanů a drezuristů v čele s olympijským Paul Vom Gäu.
Bába Heidekruga, St. Pr a Pr. St. Hela XIII je dcerou vítěze testu a GP drezur Kleostra a
matkou dvou výborných skokanů Humanist a Hillary.
Původ rodiny dokresluje legendární HABICHT, otec např. olympijského skokana Liviuse
(Anne Kursinski, USA), OH 1984 Los Angeles, mnohonásobného vítěze T skákání Sixtuse
(G. Böckmann) a nejúspěšnějšího militaristy všech dob Windfalla (I. Klimke, D. Chiaccia),
trojnásobného olympijského vítěze a vítěze Panamerických her.
HEIDEKRUG je tak zcela ojedinělým zjevem a přínosem do českého trakénského chovu a
v případě zájmu i do ostatních plemen.
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Seznam inseminačních dávek pro sezonu 2017
Trakénští a plnokrevní hřebci PK TRAK:
Almox Prints (Chokkej - Welt), skok TT
Aktiv (Vypas - Singapur xx), skok TT
Special Memories (Abdullah – Cornwall xx), skok TT, milit T
Eol (Ostrjak - Ekspromt), potomstvo skok T
Quoniam III (Quoniam II - Singapur xx), skok T potomstvo
Topas (Schwalbenzug - Ostwind), skok ST, pot. skok T
Topas - 14 (Topas - Pamír), vítěz testu hřebců, pot. skok T
Topas - 28 (Topas - Vers I), skok S, pot. skok T
Obvod (Vychoděc - Osadok) , pot. skok a drez T
Plesant (Sapros - Chokkej), drez TT, Kůň roku, skok S
Quintar (Quintet - Saint Tropez), vítěz MŠMK 4 a 5tiletých, nejlepší 5tiletý ČR a Hannover
Bundesturnier, nejlepší 6tiletý CS Martinice
Goodwood (Partout - Ibikus), skok, drez. a milit. ST
Krokant (Lauries Crusador xx - Hohenstein), drez. ST
Heidekrug (Dramatiker - Sky Dancer), šampion 6tiletých KMK drez., drez S
Inster Graditz (Bonito xx - Kassius), milit. S, pot. skok T
Schenkendorf (Topkij - Königspark xx), skok T
Eliáš (Eol - Sharp End xx)
K 2 (Stradivari - Inschallah), drez. T
A 1/ 1:
Visconsin xx (Norbert - Torpid), skok ST, pot. skok T – (mistr ČR Práter)
Belendek xx (Bontur - Alpar), pot. skok T
Mys xx (Flying Star - Astyanax), pot. skok T

Almox Prints

Inster Graditz
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Topas-14

Topas

Quoniam III

Eliáš

Obvod
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Kontakty
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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Gizelle - Lucie Strnadlová foto Zenon Kisza

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.
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Poznámky
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Poznámky
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Quintar, foto Zenon Kisza
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