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Úvod
Chov trakénských – východopruských koní má nejen chovatelskou, ale také vysokou kulturně historickou hodnotu. Vývoj tohoto plemene je nedílně spjat s historií celé Evropy. Spolu s plnokrevníky
anglickými a arabskými zušlechťoval a stále zušlechťuje ostatní plemena sportovních koní. Význam
trakénů daleko přesahuje rámec čistokrevné plemenitby, jejich vliv v ostatních chovech je velký
a nezpochybnitelný. Příkladem jsou jedinci reprezentující světové plemenné knihy jako např Totilas,
Argentinus, Grannus, Stakkato, Hochadel.... Hvězda poslední doby Millennium dal již přes 20 plemeníků v ostatních teplokrevných svazech. Ani v Čechách tomu nebylo jinak. Slavný plemeník Quoniam II, ve své době nejlepší hřebec Československa, po sobě zanechal 29 plemeníků, z toho v čistokrevné plemenitbě bylo sotva 10 %. Topas koluje dodnes v krvi úspěšných skokanů a drezuristů.
O to větší škoda je, že překotnou snahou o dovoz zahraničních koní byl trakén v českém teplokrevném chovu téměř vymazán. Linie Topas již neexistuje a Quoniam žije přes jediného syna – Quintara.
Náš svaz zajistil zmražené
inseminační dávky nejlepších skokových linií na světě a tak je dnes k dispozici
např krev olympijského
vítěze Abdullaha přes syna
Special Memories, olympionika Almox Printse přes
Arizonase a Ultima, olympionika Pepela přes 3násobného účastníka Světového
Poháru ve skákání Aktiva,
olympijského Partouta přes
Goodwooda., olympijského medailisty Topkije přes
Schenkendorfa.
Svaz chovatelů Českého
trakéna trvale spolupracuje
se světovým Trakehner Verband a ostatními evropskýFoto Zenon Kisza
mi svazy, předseda svazu je
členem mezinárodních komisí a každoročně pořádáme mezinárodní setkání u příležitosti výběrů
mladých hřebců a přehlídky chovných koní a hříbat. Jako jedni z mála upozorňujeme na velké nebezpečí komerčního rozdělení chovných linií na drezurní a skokové, kdy bylo již statisticky potvrzeno, že se nerodí více extrémně nadaných specialistů, ale naopak větší procento podprůměrných
koní. Stejně tak není možné opomenout použití plnokrevné krve, které je stále problematičtější
s postupným úbytkem kostnatosti a rámce teplokrevných plemen.
Dovolte mi pozvat Vás do světa krásy, ušlechtilosti a historie, tam, kde kůň přestává být jen sportovním nástrojem a stává se úžasnou kulturní součástí našeho života.
MVDr. Vít Holý
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Chov Českého trakéna 2017
Základní filosofií českého trakénského
chovu bylo a je získání ztracených pozic
výkonných skokanů. Olympijské úspěchy
skvělých koní typu Abdullaha, Topkije,
Espadrona, Almox Printse či Aktiva již patří bohužel minulosti a jezdecká i trenérská
veřejnost se právem ptá, kde jsou jejich
následovníci.
Je to o to větší škoda, že geneticky byl
a je trakén nejkonsolidovanějším plemenem s největší a nejtvrdší selekcí. Zatímco
ostatní chovatelské svazy pracně dávaly
Quoniam II
dohromady dědičné zdraví, konstituci,
jezditelnost i výkonnost, trakéni vše toto
měli již v začátku minulého století. Přílišné sebeuspokojení a jinak jistě užitečné „výstavnictví“ vedlo a vede ke snížení selekčních tlaků a postupně ztrácíme přehled o skutečné
výkonnosti a kvalitách populace. Komerční snaha o rychlý obchodní úspěch nás vede k jásání
nad mladými, nevyzkoušenými jedinci, kteří
se předvádějí v extrémním klusu za potlesku
diváků... A tak se nám pak vytváří situace, kdy
subjektivní a někdy zkreslené informace tvoří
obraz kvality chovu. V dané situaci pak zapadá
krutá skutečnost, že podle statistik je seriozně
testováno kolem 5ti ( ! ) % narozené populace
a tudíž pracně zpracovávané statistiky jsou pak
většinou jen velmi málo použitelné.

Quoniam

Naší snahou je zabezpečení co nejširší seriozní
testace narozených trakénů. Do hodnocení je pak třeba zahrnout i zkušenosti a výsledky
ze světového chovu a ne jen vytrhnout z kontextu několik potomků daného plemeníka
v našem chovu, je-li k dispozici jeho hodnocení ve světovém měřítku s desítkami
až stovkami potomků. Problémem dnešní
doby je také postupné mizení všestranných
„koňařů“, kteří by dokázali nejen jet soutěž,
ale i chytit hříbě, zvednout mladému koni
nohu, obsednout a vycvičit koně. Poptávka
je po „bezzávadových“ strojích a málokomu
se chce přemýšlet nad složitostí výcviku
a koňských povah. Současná kvalita koní
dává i nezkušeným jezdcům a trenérům pocit dokonalosti a sebeuspokojení. Následné Topas
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problémy ve výcviku a soutěžích jsou
pak většinou svalovány na koně, místo abychom ve většině případů hledali příčinu neúspěchu sami u sebe. Klasický výcvik je považován za zbytečně
zdlouhavý, používají se různé zkratky
a pomocné pomůcky, čímž trpí koně
psychicky i fyzicky...
Do devadesátých let minulého století
byl poměrně seriózně prováděn konzolidovaný výběr plemenných koní
i když můžeme diskutovat o jejich absolutní kvalitě. Je však nepopiratelTopas-14
né, že linie jako např. Quoniam, Topas
nebo Przedswit X byly ve své době prověřeny a patřily k tomu nejlepšímu, co jsme měli.
Současné svazy provedly v podstatě vyhlazovací křížení, pochvalu snad zaslouží pouze
Svaz ČT za záchranu linie Przedswit X.
Náš trakénský svaz se snaží o záchranu
linie Quoniam přes posledního žijícího
hřebce Quintara, Topasova linie je již
vyhubena a tak jsme se rozjeli do světa
najít zbytky nejlepších skokových trakénských liní. Almox Prints je dnes u nás
reprezentován ST skokany Arizonasem
a Ultimem, dokonce máme několik pejet starého Almox Printse. Aktiv (Pepel)
snad přežije díky velmi nadějným synům
– Aktis a Aktien. Abdullah je ve zmražeChokkej
ných dávkách Special Memories, hřebec
století Chokkej pokračuje v Prökelwitzovi a Plesantovi, Abendtanz v sobě nese krev olympijského Axise a hřebců roku Sixtuse,
Buddenbrocka či Hirtentanze. Stříbrný olympijský Topkij je otcem Schenkendorfa , který
je také k dispozici ve formě mražených ID.
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Abendtanz (Hirtentanz), foto archiv SCHČTrak

Ultimo (Almox Prints), foto Lenka Stříbrná

Almox Prints

Arizonas - Lucie Strnadlová, foto Zenon Kisza
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Trakénská hříbata 2017
88/24
88/25
88/26
88/27
88/28

GALADRIEL Kl., hda., nar 20. 5. 2017, Plesant – Veverka xx po Vernius xx,Iva Tlustá, Herálec
PLATINA Kl., vr., nar 7. 5. 2017, Arizonas – Petronela po Plesant, Jaroslav Müller, Chrastiny
FONTÁNA Kl, hda, nar 3. 5. 2017, Arizonas – Formoza po Zapad, Jaroslav Müller, Chrastiny
ADELE Kl., hda, nar. 4. 5. 2017,Plesant – Aktivia po Aktiv, Zdeněk Vituj, Chrastiny
SCHRALLING‘S STERN Kl., ryz., nar 2. 5. 2017, Schralling – Sternstunde po Editorial, Cornelia
Hörtlackner, Gestut Treiber, AUT
88/29 SAPALOTT Hř., hd. Nar. 28. 3. 2017, Schralling – Schreitlaugken po Polarion, Cornelia Hörtlackner, Gestut Treiber, AUT
88/30 SCHÖN LINDEN Hř., tm. ryz., nar 27. 3. 2017, Schralling – Samonienen po Lowelas, Cornelia
Hörtlackner, Gestut Treiber, AUT
88/32 RITTERSPORT Hř., Hd., nar. 6. 6. 2017, Schralling – Roberta po Benz, Stefan Stuerzer, AUT
88/33 CAROLUS, Hř., Hd., nar. 1. 1. 2017, Prökelwitz – Czekolada po Ignam, Dr. H. E. Wezel, Gestüt
Schralling, GER
88/34 APLAUS Hř., č. hd., nar. 22. 4. 2017, Plesant – Amálka xx po Glowing, Pavlína Bernadová,
Písek
88/35 JESABELL Kl. č. hda., nar. 12. 5. 2017, Quintar – Josefína po Eliáš, Hana Cinková, Prostějov
88/36 CHIARA Kl., hda., nar. 23. 6. 2017, Schralling – Charisma po Sargoni, Dr. Helena Holá, Hřebčín
Amona, Borová
88/37 SULEIKEN Kl., běl., nar. 23. 1. 2017, Skandau – Samland po Interconti, Dr. H. E. Wezel, Gestüt
Schralling, GER
88/38 AMEER EL INDEED Hř., ryz., nar. 12. 7. 2017, Ameer el Pasat - Indeed po Sedar, Ladislav Holada, Sedmpány
90/451 PUSTYNJA Kl., čer. Hda., nar 23. 3. 2017, Plesant - Parika po Ikar, Radek Vitásek, Bruzovice

Jesabell (Quintar - Josefína po Eliáš), chovatelka Hana Cinková, Prostějov

Sapalott (Schralling – Schreitlaugken po Polarion), chovatelka Cornelia Hörtlackner, AUT
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Suleiken (Skandau – Samland po Interconti) chovatel Dr. H. E. Wezel, Gestüt Schralling, GER

Karla, nar. 2016 , Aktiv - Kachetia po Chalif 5,
chovatelka MVDr. Helena Holá, majitelka Šárka
Orctová, Rusek

Citrone, kl. nar. 2016, Topas - Corinthe po Inster
Graditz, chovatel Dr. H. E. Wezel, GER
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Výkonnostní zkoušky tříletých trakénských klisen 2017
Mladé trakénské klisny skládaly letos základní
zkoušky v rámci jiných PK. VESNA (Abendtanz
- Venuše po Topas - 23) majitele a chovatele
MVDr. Josefa Dvořáka z Barchova absolvovala zkoušky v Mněticích. KIREA (Abendtanz Kachetia po Chalif 5), chovatelky MVDr. Heleny Holé, Hř. Amona a majitelky Elišky Orctové,
Rusek, startovala v Trojanovicích. Kiara získala
za zkoušku celkem 8.2 b.
a ocenění Elita.
Vesna, foto Jan Kameník

Vesna, foto Jan Kameník
Matka Vesny klisna Venuše (rodina Vysluga)
s MVDr. Josefem Dvořákem

Kirea foto Zenon Kisza

Kirea foto Zenon Kisza
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Trakéni ve sportu v roce 2017
Celkem 14 koní reprezentovalo letos trakénskou plemennou knihu a to v disciplínách
skoky, drezura a všestrannost. Plemeníci Arizonas a Ultimo dosáhli skokové výkonnosti
ST. Drezurní plemeník Plesant startoval až do úrovně GP a Heidekrug, Verena a Landsberger jsou mnohonásobnými vítězi úloh na stupni S.
Arizonas (Almox Prints – Audrey po Stradivari), nar. 2008. Se svou stálou jezdkyní
Lucií Strnadlovou (mistryně ČR 2017 ve
skocích) absolvoval náročnou sezonu až
do stupně ST ** a 5 x se umístil. Letos má
narozena první hříbata ve velmi dobrém
typu. Jeho otec Almox Prints je dvojnásobným olympionikem. Arizonas má výborný charakter a tak máme velký zájem

Arizonas (Almox Prints - Audrey po Stradivari) Lucie Strnadlová

o jeho další chovné využití.
Ultimo (Almox Prints – Ulina po Nerv),
nar. 2005. Mohutný hřebec mimořádného charakteru a techniky skoku působil
v Hřebčíně Amona a v jeho sedle startoval
Rostislav Hlaušek. Dosáhl výkonnosti ST*,
3 x zvítězil a 5 x se umístil.

Ultimo

Quintar (Quintet – Stella po Saint Tropez),
nar. 2009. Šampion 4 a 5tiletých na Moravě,
nejlepší 5tiletý skokan ČR, vicešampion na
Moravě v 6ti letech a nejlepší český 6tiletý
ve finále CSI Martinice. Také nejlepší 5tiletý
trakén v rámci Bundesturnier Hannover. To
je vyjímečná kariera plemeníka, který je posledním žijícím a působícím čistokrevným
hřebcem z linie Quoniam. V současnosti se
věnuje plemenitbě a v sezoně 2017 se 6 x
umístil v soutěžích do stupně L**. Na jeho
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Ultimo (Almox Prints - Nerv) - Rostislav Hlaušek,
foto Zenon Kisza

využití záleží záchrana legendární linie
Quoniam.
Simona (Quintet - Stella po Saint Tropez),
nar. 2008. Pravá sestra Quintara reprezentuje JK Hřebčín Suchá s Ing. Štěpánkou Zavoralovou. Klisna vynikajícího charakteru
a techniky skoku startovala úspěšně až do
st. S**, 1 x zvítězila a 9 x se umístila. V budoucnu jistě velmi cenná chovná klisna.

Quintar (Quintet - Stella po St. Tropez) - MVDr.
Vít Holý, foto Ivana Maršálková

Isar (Sargoni - Ilatta po Lattich), nar. 2001.
Bývalý úspěšný T skokan podává stále pěkné výkony s juniorkou Terezou Vysoudilovou. Letos zvítězil a umístil se v parkurech
do st. L**. Isarova matka Ilatta dala 3 plemeníky s výkonností do st. T a patřila k nejlepším trakénským klisnám naší historie.
Simona (Quintet - Stella po St. Tropez) - Ing.
Štěpánka Zavoralová

Isar - Tereza Vysoudilová, foto archiv majitelky

Tara (Topas - 28 – Vera po Faharadscha),
nar. 2007. V jejím sedle se vystřídaly Martina Davidová Valentová a Tereza Hartmanová. Tara se 8 x umístila v parkurech do
st. L a v základních drezurách.

Tara (Topas - 28 - Vera po Faharadascha) - Martina Davidová Valentová
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Prim (Quintet – Plazma po Zakon xx), nar.
2007. Michal Zaruban startoval s tímto
hřebcem ve skocích ZL a drezuře S, kde
získal 7 umístění. V budoucnu je možná
úvaha o licentaci Prima do chovu.

Prim - Michal Zaruban

Plesant (Sapros – Prochlada po Chokkej),
nar. 1996. Tento drezurní Kůň roku 2008
se letos postavil na start těžkých drezur
včetně Mistrovství Evropy mladých jezdců
ve svých neuvěřitelných 21 letech! S Barborou Marešovou dokázal 3 x zvítězit a 9 x se
umístit. Tyto výsledky potvrzují mimořádný
charakter a zdraví hřebce, který má navíc
velký talent pro skákání a v minulosti chodil
parkury do st. S**.

Plesant - Barbora Marešová,
foto Jaroslav Muller

Prökelwitz (Chokkej – Pinna Colada po
Apogej), nar. 2012. S Barborou Marešovou absolvoval první drezury Z. Má již

Prokelwitz foto Ivana Maršálková

narozena první hříbata ve výborném typu
a jeho dcera Prostota z Pariky po Ikar byla
nejlépe hodnoceným hříbětem v sezoně
2016. Nadějný je rovněž jeho syn Perseus
z německé Feuerrose. Nadále je Prökelwitz
k dispozici ve formě inseminačních dávek.
Heidekrug (Dramatiker - Hanabi po Sky
Dancer), nar. 2010. Mohutný plemeník mi| 10

Heidekrug - Adéla Neumannová, foto archiv
majitelky

mořádného exterieru, charakteru i pohybu
reprezentoval Jezdecké centrum Zájezd
s Adélou Neumannovou, v současnosti 2.
nejlepší drezurní jezdkyní ČR. Z 10ti startů
získal Heidekrug 5 vítězství a 5 umístění!

Verena (Ikar (Lateran) - Virginie po Topas - 14 z
Víra po Cherson) - Lucie Zavadilová Foto Monika
Andresová

Verena - Lucie Zavadilová, foto archiv majitelky

V rámci MČR v drezuře družstev předvedla
dvojice nejlepší individuální výkon 2. kola.
V sezoně 2018 je připravován již do soutěží T.
Zároveň bude možno ho využít v plemenitbě
ve formě zmražených ID.

Verena (Ikar – Virginie po Topas - 14 ), nar.
2004. Se svou majitelkou a stálou jezdkyní
Ing. Lucií Zavadilovou se prosadila v drezurách do st. S, kde dokázala 6 x zvítězit
a 8 x se umístit. Stala se Mistryní Východočeského kraje. Zároveň absolvovala i základní parkury. Rodina Vereny dala i několik GP
skokanů (Vigora, Mr. Vox, Viola…) a tak je
velmi cennou chovnou klisnou. V sezoně
2018 se bude připouštět.
Landsberger (Kasimir – Lena II po Caprimond), nar. 2008. Startoval za JK Iluze Makotřasy a se Zuzanou Střebákovou navázal

Landsberger, foto Anna Reinbergerová

na minulé velmi úspěšné sezony. S hodnocením do 70 % 5 x zvítězil a 5 x se umístil
v drezurách S.

Ask Me Please - Barbora Marešová foto archiv
majitele

Ask Me Please (Plesant – Victoria po Vals),
nar. 2011. Klisna z chovatelského centra
v Chrastinách u Písku startovala rovněž za JK
Iluze Makotřasy. V sedle s Barborou Marešovou a Karolínou Zaplatilovou absolvovala
drezury do st L, 2 x zvítězila a 7 x se umístila. Ask Me Please má další pravé sourozence
a zejména hřebeček Ebonit nar. 2015 je velmi
nadějný.
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Přehlídka trakénů v Borové
Hřebčín Amona v Borové u Bolatic
se stal ve dnech 3. - 4. 11.2017 dějištěm výběrů a testů mladých plemenných hřebců. Zároveň probíhala
výstava plemeníků , chovných klisen a hříbat. Počty a kvalita trakénů
v Čechách vytrvale rostou, k vidění
bylo celkem 6 kvalitních hřebců,
v sezoně 2018 bude v chovu využito
7 živých plemeníků a k dispozici budou i zmražené dávky velké kvality.
V krátké době se nám podařilo získat nejlepší světové hřebce a linie
jako Almox Prints, Aktiv, Abdullah,

Aktis (Aktiv - Kachetia po Chalif 5), foto Zenon Kisza

Chokkej, Topkij, Partout, Abendtanz a další.

Aktis foto Zenon Kisza

Ale k samotné výstavě. Pátek byl
věnován předvedení ve volném
pohybu a skoku ve volnosti. Mladí
hřebci prošli tzv. Bonitací, kdy jsou
oceněni 7mi známkami: typ, tělesná
stavba, fundament, krok, klus, cval,
celkový dojem a vývin. Těchto
7 známek dává nejucelenější pohled
na kvalitu koně a velmi přehledně
a snadno informuje o momentálním stavu. Porovnání bonitace hří-

běte a dospělého koně pak ukazuje
na vývojovou kvalitu. Součet nad
50 bodů ukazuje na velmi kvalitního jedince a přes 55 bodů jsou již
koně elitní.
Diváci shlédli první 2 licentované
syny vynikajícího AKTIVa. Dvouletý
AKTIS (Kachetia) je silný a vyspělý
hřebec s výbornou technikou skoku,
bonitován byl za 58 bodů. Druhým
hřebcem byl AKTIEN, vysoký kostnatý hnědák, který zaujal zejména
mechanikou pohybu a oceněn byl
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Aktien (Aktiv - Schlodien II po Koenigspark xx), foto
Zenon Kisza

v bonitaci 55.5 b. Oba mladí plemeníci jsou velkým příslibem do budoucna a v sezoně 2018 budou využiti k živému připouštění. Vzhledem
k jejich síle, kostnatosti a charakteru mohou připouštět téměř všechny typy klisen.

Schralling, foto Zenon Kisza

4letí hřebci zároveň končili svůj
80tidenní test, který byl zahájen
v Hřebčíně Amona 15.srpna a kontrolní den proběhl 7. října. SCHRALLING (Banderas – Sechserben po
Connery) byl licentován již jako 2letý

a v chovu se uvedl vynikající kolekcí
hříbat v Rakousku a Německu . Tento mimořádný „tanečník“ byl bonitován 59.5 b. V jednání je jeho další
působení v Německu a Rakousku.
Hřebec vyniká typickým exterierem a velkou lehkostí v pohybu,
stoprocentním charakterem a dobrým skokem. Svým předvedením
sklidil zasloužený potlesk diváků.
V sezoně 2018 by měly být k dispozici i jeho zmražené ID.
Z Polska k nám na výstavu a test zaSchralling (Banderas - Sechserben po Connery), foto
vítal 4letý hřebec POWIEW (Czar –
Zenon Kisza
Prowansja po Gluosnis xx). Kapitální
vraník impozantního vzhledu oslnil ve volnosti pohybem a zejména skokem. Jeho techniku a neomezené skokové schopnosti doplňuje výborný charakter, soustředěnost a síla.
Zcela po právu získal za skok známky 10 za vlohy a 10 za styl. Celková
bonitace byla 58.5 b. Hřebec bude
působit v Polsku, ale u nás budou
k dispozici jeho zmražené ID.
Powiew je naprosto unikátním talentem ve všech disciplínách. Budeme se snažit o jeho maximální
využití.

Schralling, foto Zenon Kisza

Diváci dále viděli i starší trakénské
plemeníky. QUINTAR je posledním
žijícím čistokrevným hřebcem z linie
Quoniam, Kromě vynikajícího půvo13 |

du má i velmi dobrou karieru, šampion MŠMK 4 a 5tiletých, nejlepší
český 5tiletý, nejlepší 5tiletý skokan na evropském Bundesturnieru
v Hannoveru a nejlepší 6tiletý
českého chovu na CSI Martinice.
V jednání je Quintarovo umístění
do hřebčince Tlumačov, aby mohlo
být rozesíláno jeho čerstvé sperma. Hřebec je velmi charakterní
a univerzálně pohybově nadaný. Má
licenci i do plemenné knihy CS.
Ryzák
ULTIMO
reprezenSchralling, foto Zenon Kisza
toval
německý
chov,
jeho
otcem
je
olympijský
Almox Prints a v krvi matky Uliny jsou výborní skokani Ralf, Opal
a Nerv. Během letošní sezony 3x zvítězil a doskákal až do st ST*. Velmi silný hřebec má
výbornou techniku skoku a charakter,
bohužel se letos vrací zpět do Německa.
Za krásného sobotního počasí se vystavovaly chovné klisny. Úplnou raritou byla
CHARISMA (Sargoni – Bura po Quoniam
II). Po dlouhé a úspěšné sportovní karieře (skok ST** a drez. St Georg) se vrátila
„domů“ na dožití až jako 19tiletá a tak
se ani příliš nepočítalo s jejím využitím
v chovu. Neuvěřitelné se podařilo a tato
20tiletá prvnička porodila krásnou klisničku CHIARU po Schralling. A navíc je
znovu březí – nyní po Quintarovi. Snad
se tedy podaří zachránit rodinu Chura,

Powiew (Czar - Prowansja po Gluosnis xx), foto
Zenon Kisza
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Schralling, foto Zenon Kisza

kdysi dovezenou z Ruska. TRIANA,
dnes již 21 let stará S ** skokanka
(Topas - 23 – Quoniam VIII) je stále
velmi elegantní a pěkně se pohybující trakénka. Bohužel letos zmetala
klisničku po Arizonas, poté zabřezla
po Schrallingovi. V letošní sezoně
měla 2 potomky ve Finále skokového KMK!
Kolekce černých trakének pokračovala německou GRÄFIN IX (Black
Magic Boy – Göttin po Görlitz ). Nevelká, ale velmi korektní a silná klisna je březí po Quintarovi a její mat-

ka i bába jsou ceněné premiované
klisny v Německu. A černé klisny
doplnila elegantní VERENA (Ikar –
Virginie po Topas - 14 ) z rodiny Víra
(Cherson). Právě bába Víra dala vynikající GP skokanku Vigoru a vítěze Velkých cen Mr. Voxe., také S**
skokanku Vitaru a Venuši. V plánu
je připustit Verenu drezurním talentem Schrallingem. Verena sama
je letos mnohonásobnou vítězkou
drezur do st. S a stala se Mistryní
Východních Čech.
Vedle Quintara se letos předvedla
Powiew, foto Zenon Kisza
i další Quintetova dcera – CHANELLE (z Christophera xx), březí po Schralling. Klisna je nesmírně charakterní, ostatně stejně jako všechny ostatní Quintetovy děti.
Zajímavá byla i přehlídka ročních hřebečků, které až z Čech přivezl Ladislav Holada.
SARGONI SON LH (Sargoni – Plazma
po Zakon xx), ryzák s výraznými bílými
odznaky je velký, silný, s výborným pohybem a charakterem. Matka Plazma
byla vítězkou drezurního testu 3 letých
v Rusku a dala již s Quintetem hřebce
PRIM, který soutěží v drezuře a military. ATRAKTIV LH (Aktiv – Sanditten po
Lowelas) je tmavý hnědák a rovněž velmi
nadějný . Aktiva netřeba představovat
a Sanditten byla importována z Německa z Gestut Schralling a tato prestižní
Aktiv
klisna je dcerou Mistra Kanady v drezuře – Lowelase po Chokkej. Oba hřebečci
jsou předvybraní k 2letým výběrům v příštím roce.

Powiew, foto Zenon Kisza

Trakénský kůň má nezastupitelnou úlohu v zušlechťování ostatních plemen
a tak diváci viděli i ukázky klisen s výrazným podílem trakéna. Aramona (Arras – Amon), skok S** -trak. rodina Pika
– Fatmé má letos krásnou klisničku po
Landjonker, Arcadia (Celer – Askáda po
trak. Ermitaž) skok S** se předváděla
s velmi nadějnou kobylkou po Clinton
I. Arnika (Aramis II – Askáda po trak. Ermitaž) je polosestrou Arcadie rovněž
s výkonností S**. Závěr přehlídky patřil
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pohybovým kreacím ve volnosti valacha Crusadera (Crux – Amona II) opět
z vynikající trak. rodiny Pika – Fatmé.
Celou výstavu provázela mezinárodní komise ve složení MVDr. Vít Holý, Ing. Lucie Zavadilová, Pavel Hudeček, Dr. Hans
E. Wezel (GER), Cornelia Hörtlackner (AUT)
a Witek Rudnicki (POL). Slovem tradičně
provázel Vít Holý. Celou akci připravila
a technicky zabezpečila majitelka hřebčína Amona MVDr. Helena Holá, která vytvořila pro diváky a hosty velmi příjemné domácí prostředí. Po oba dva dny se
v mezičase vedly odborné disPowiew, foto Zenon Kisza
kuse na různá témata z oblasti chovu a sportu. Prohloubila
se dále mezinárodní spolupráce a pokračuje v Čechách ojedinělý moment – využívání našich plemeníků v zahraničí. Pokračovat budou mezinárodní výběry,
v příštím roce počítáme s účastí dalších rakouských, německých či polských koní.
Poděkování patří nejen pořadatelům, ale samozřejmě všem aktivním hostům
a účastníkům. A už teď se můžeme těšit na výstavu 2018!

Quintar, foto Zenon Kisza
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Ultimo, foto Zenon Kisza

Charisma (Sargoni - Bura po Quoniam II) s klisničkou Chiara po Schralling, foto Zenon Kisza

Triana (Topas - 23 - Quoniam VIII), foto Zenon Kisza

Chanelle (Quintet - Christofera xx po Friedland
xx), foto Zenon Kisza
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Trakehner selection and finale of 80 tage test in Stud Farm
Amona – Czech republic
Centrum of trakehner breed in Czech organized selection for 2yo and finale of 80 day
test for 4yo. Between 2yo were 2 sons of wellknown AKTIV (Vypas – Singapur xx),2x winner of Central europ. League and 3x member of World Cup finale (Las Vegas , Leipzig).
AKTIS (out of Kachetia by Chalif 5) reached 8.7 pkt and for jump, scope and technik, character and temperament 9, working willingness 10. Strong black stallion is in very good
type, for move 8,8,8.
AKTIEN (out of Schlödien II by Königspark xx) reached 8.2, for move 9,9,8, jumping 7.5,
willingness and temperament 9, character 10. Schlödien II is in the moment mother of 5
(!) breeding stallions. Congratulation to breeder Dr. H. E. Wezel. Owner of both sires is
MVDr .Helena Holá, Stud Farm Amona Bolatice.
4yo SCHRALLING (Banderas –
Sechserben by Connery) is really
eyecatcher, his elegant exterier
and dancing move make fantastic
impression. His first crop in Austria and Czech is very promising
with very good types, move and
character. Schralling got 9,9,9 for
move, 7.8 for jumps and 10 for
interier. At the end he finished
first with 8.9. Also here is breeder Dr. H. E. Wezel and owner Dr.
H. Holá.
POWIEW, 4yo, black typical and
very big stallion is by GP showjumper Czar out of Prowansja by Gluosnis xx. Breeder is wellknown Marek Przeczewski from Milakowo – POL and owner is
Marcin Olszowski from Palawice. Very good in type, move and character and no limits in
jump... For scope and technic he got 10 ! total result 8.4 pkt. Photos are saying all about
absolutely top quality of this stallion. Powiew will be used in frozen semen.
MVDr. Helena Holá, Dr. Hans Ernst Wezel a hřebec
Schralling, foto Zenon Kisza

During 2 days of this event was also shown champion and active stallion QUINTAR from
linie Quoniam and out of Stella by Saint Tropez – linie Gribaldi. Back to Cacir ox and
Bandoliero xx. Father Quintet was the best Czech sj at GP CSIO Poděbrady 2002, grandf.
4Quoniam III 14 x (!) champion of stallions and Quoniam II was the best producer in
Czech after the II World War.
Last sire in the show was ULTIMO, 12 yo chestnut by Almox Prints out of Ulina by Nerv,
already educated up to MB showjumping. From the same stable (Harald Keitel , Clingen)
is also in Czech ARIZONAS, black 9yo by Almox Prints out of Audrey by Stradivari. Ridden
by L. Strnadlová (multipple winner of international GP and winner of Czech showjumping
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championship, also jumping Europaean championship for child, juniors and young riders) had been
jumping up to S* level.
Show was continue with mares
and foals and also warmbloods
with high influence of trakehner
blood. Also mares are high tested
in sport, especially black CHARISMA (Sargoni – Quoniam II) - S* level in showjumping and St. Georg
in dressage. As 20 yo she gave
Ilustrační foto Zenon Kisza
her first foal, nice filly CHIARA
by Schralling. Another black was
TRIANA (Topas - 23 – Quoniam VIII) pregnant by Schralling, GRÄFIN IX (Black Magic Boy)
pregnant by Quintar, VERENA (Ikar) will be covered with Schralling. This mare is winner
of East Bohemia dressage championship in this year. CHANELLE (by Quintet) is pregnant
by Scralling, too. Also 2 yearlings were interesting, from breed of Ladislav Holada, Sedmpany. SARGONI SON LH by Sargoni out of Plazma (Zakon xx) and ATRAKTIV by Aktiv out
of Sanditten (Lowelas) seemed to be very promising for selection 2018.
Four nations came to see nice horses in our beautifull place. There was enough time for
a lot of interesting discussion during 2 days…
This year two 3yo mares were tested together with other breeds with very good result.
VESNA is by Abendtanz out of S* sj Venuše (Topas - 23) and KIREA, again black by Abendtanz out of Kachetia (Chalif 5) - the same mother as AKTIS. Kirea is ridden by czech event
champion Eliška Orctová. Kirea reached 8.2 pkt and status elite, 8 for move, 8 for jump
and 8.5 for interier....
This year were born for Czech Studbook 16 foals and for season 2018 we expect 18.
Besides the „clear breeding“ we have also good success with crossing trakehners with
other breeds....
Four nations came to see nice horses in our beautifull place. There was enough time for a
lot of interesting discussion during 2 days. International comitee worked with influence
of Germany, Austria and Poland.
Many thanks…:o)
MVDr Vít Holý, Czech Trakehner breeding company
12. 11. 2017
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Seznam březích klisen PK TRAK za rok 2017
AKTIV:
SCHRALLING:

Kachetia

2. 4. 2017

Indeed

8. 8. 2017

Evridika

4. 5. 2017

Triana

7. 5. 2017

Chanelle
QUINTAR:

27. 11. 2017

Jasná

27. 4. 2017

Prowoody xx

20. 6. 2017

Gräfin
Charisma
SPECIAL MEMORIES: Jenufa
Sanditten

4. 7. 2017
23. 7. 2017
12. 7. 2017
3. 9. 2017

MILLENNIUM:

Plazma

SARGONI:

Astra

19. 4. 2017

PRÖKELWITZ:

Aktivia

12. 5. 2017

ARIZONAS:

Formoza

30. 7. 2017

ABENDTANZ:

Venuše

CHERSON:

Feuerrose

27. 4. 2017

OBVOD:

Veverka xx

1. 6. 2017

| 20

3. 5. 2017

1. 6. 2017

Plemeníci 2017

PLESANT

Plesant

Stanice: JK Iluze Makotřasy,
Lucie Marešová, Makotřasy
1, 273 54 Lidice okr. Kladno
Tel: 725 319 860

PEPEL

POLYĕ

SAPROS 36
ZAPONKA

PLAFON xx
ZOLU

Přirozená plemenitba
Míry 177, 167, 186, 21,0

CHOKKEJ 41

POMERANEC
CHASA

PROCHLADA

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

Plesant - Barbora Marešová
foto Ivana Maršálková

PILIGRIM

PERLOWKA

VYCHODEC 43
PRIPRAVA
po POMERANEC

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 Hockey 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: Hřebčinec Tlumačov, s. p. o.
Přirozená plemenitba, mražené ID (maj. dávek MVDr.
Helena Holá)
Míry 170, 180, 202, 22,0
(r. 2013)
Quintar, hnědák, nar. 2009,
je mohutný trakénský hřebec
s výraznou mechanikou
pohybu , skokovými schopnostni a vynikajícím charakterem.
Jeho otec QUINTET dosáhl
výkonnosti T***** 160, byl
nejlepším českým koněm na
GP CSIO POděbrady 2002 a
v těžkých soutěžích startoval neuvěřitelných 11 sezon.
Vynikal pohybem, skokovou
schopností a charakterem.
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 III

QUONIAM II
VENEZUELA

QUINTET
ORBITA

ALMANACH 1
OPERA

SAINT TROPEZ

TOLSTOI
SCHWARZACH

STELLA
CARA

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 - MVDr. Vít Holý, 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

PEPEL

PILIGRIM
POLYĕ

VYPAS 43
VESJOLAJA PORA

POMERANEC
VYZOVKA

Míry: 171, 184, 197, 22,2
Hnědák, nar. 1990

SINGAPUR xx
AKTRISA

ANTEJ xx
SIGARA xx

Jeden z nejúspěšnějších traPAKS
APROBACJA
kénských skokanů posledARFA
ních desetiletí, dvojnásobný
po ACHMAD
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
šampiona Saprose. Matka
Aktiv, foto archiv Hřebčína Amona
Aktiva Aktrisa 58 po Singapur xx je zároveň matkou T
skokana Abreka , který úspěšně působil v Rakousku.
V sezoně 2018 budou v našem chovu působit již 2 jeho synové : AKTIS ( Kachetia po
Chalif 5 ) a AKTIEN ( Schlödien 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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Aktis

Stanice: Hřebčín Amona –
MVDr. Helena Holá, Hlavní
115, Borová, 747 23 Bolatice, okr. Opava
Tel.: 777 269 849
Přirozená plemenitba
Nar. 15. 6. 2015, vraník
Míry : 163, 172, 186, 21,- ve
dvou letech
Bonitace: 8.5 8.5 8.5 8
8 8 8.5
Výběry 2letých: typ 8.5, skok
ve volnosti: schopnost 9,
technika 9, prac. ochota 10,
charakter 9, celková známka:
8,7 b, vítěz výběru 2017

AKTIS
VYPAS 43

PEPEL
VESJOLAJA PORA

AKTIV
AKTRISA

SINGAPUR
APROBACJA

CHALIF 5

FAZON xx
CHITRAJA

KACHETIA
KAMFORA

GALOP
KIRASA

AKTIS je mohutný korektní
hřebec dobré mechaniky
pohybu a výborného skoku,
v atraktivním trakénském
typu.
Jeho otec AKTIV je vnukem
legendárního olympijského
drezuristy Pepela ( Dr
Klimke ) z linie Piligrim Pythagoras. Aktiv 2x zvítězil
ve Středoevropské lize Volvo
Aktis, foto Zenon Kisza
Cupu a 3x startoval ve Finále
Světového Poháru ( Las Vegas, Lipsko ).
Matka KACHETIA byla importována z Ruska (Friedland farm) a je dcerou hřebce Chalif
5 po Derby vítězi Fazon xx z Chitraja po Paket. Fazon je dědem PAPIRUSe, který byl
v letech 2008, 9 a 10 nejlepším skokovým trakénem na světě, Paket startoval v military
na OH Mexiko 68. Je také otcem GP skokana Tájfuna. Fazon je vnukem legendárního
3násobného vítěze Ceny Evropy Anilina.
Matka Kachetie Kamfora je po Galop (mezinárodní militarista) , který dal GP skokana
Pologa a GP drezuristy Poligon, Dragun a Dagor. Dragun je otcem GP skokana Palladium.
Galopova matka Grečicha je po Quido, otci Gluchara, GP skokana Giganta a také našeho
Quoniama. Kachetia pochází z rodiny Kapitel – Kontuzja. Kořistní válečná klisna Kontuzja
se narodila v r. 1942. Kapitel je matkou GP drezuristy a plemeníka Knechta.
Kachetia sama dala již několik hříbat, zejména Karen po Arras (skok 140 cm), dvojnásobnou
účastnici MČR ve skoku žen, dále Centuse po Candiavolo (skok 130) a mladé trak klisny
Kira (Abendtanz) a Kirea (Abendtanz) s velkým nadáním v pohybu a skoku. Aktis má již
i pravou sestru Karlu (nar. 2016).
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Aktien

Stanice: Hřebčín Amona –
MVDr. Helena Holá, Hlavní
115, Borová, 747 23 Bolatice, okr. Opava
Tel.: 777 269 849

AKTIEN
VYPAS 43

Chovatel: Dr Hans Ernst Wezel, Gestüt Schralling, GER

VESJOLAJA PORA

AKTIV
AKTRISA

SINGAPUR
APROBACJA

Přirozená plemenitba
Tmavý hnědák, nar. 19. 6.
2015

PEPEL

KėNIGSPARK xx

PRINCE IPPI xx
KL. BALLERINA xx

SCHLODIEN II
SCHARADE II

MAGNET
SCHEREZAD

Majitel: MVDr. Helena Holá,
Hřebčín Amona, Bolatice
Míry 164, 173, 195, 20.8 - ve
dvou letech
Bonitace: 7 7.5 7.5 9
9 8 7.5
Výběry 2letých: pohyb 8.7,
skok 7.5, prac. ochota 9, charakter 10, celkem 8,2 b.
AKTIEN je mohutný hřebec v
dobrém typu a s velmi dobrým pohybem.
Otec AKTIV je zmíněn zvlášť
a také u hřebce AKTIS.
Matka SCHLÖDIEN II patří k
nejlepším chovným klisnám
Aktien, foto Zenon Kisza
Německa, když dodnes dala
5 (!) plemeníků a T skokana (Schenkendorf po Topkij). V Čechách jsme již viděli jejího
syna Skandaua (EH Singolo), licentovaného v sezoně 2016. Otcem Schlödien II je ceněný
plnokrevný Königspark xx. Klisna patří k velmi ceněné rodině Schwalbe, která dala i otce
u nás známého vynikajícího skokana Topase. Königspark xx dal GP koně a plemeníky
Herzruf (vítěz testu hřebců, Hřebec roku 2004 a otec špičkového drezuristy Ully Salzgeber Herzrufs Erbe), dále Kilian, Donaukönig, Permesso. Herzruf dal další špičkové koně
v drezuře (Payano) a military Haysome, Hayvaras, Heart‘s Desire)
AKTIEN je hřebec s vynikajícím charakterem a dvojitým talentem, s 50 % plnokrevné
krve do 5. generace je velmi slibným hřebcem pro zájemce o všestrannost.
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Schralling

SCHRALLING
LE ROUGE

Stanice: Gestüt Treiber, AUT
Hnědák, nar. 4. 6. 2013, chovatel Dr. H. E. Wezel, Gestut
Schralling, GER

Vítěz testu hřebců Borová
2017 - 8.7 b

LANTANA V

BANDERAS
BANDERA

FRIEDENFÜRST
BALLERINA XXV

Majitelka MVDr. Helena
Holá, Hřebčín Amona
Míry: 167, 177, 190, 21.5

PRÈT À PORTER

CONNERY

BUDDENBROCK
CARO - DAME II

SECHSERBEN
SCHLODIEN II

KėNIGSPARK xx
SCHARADE II
po MAGNET

Mohutný výrazný hřebec
s výborným exterierem a vynikající mechanikou pohybu
v sobě nese geny pro 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 BaSchralling, foto Zenon Kisza
yern. Jejím otcem je Connery
(Hřebec Roku 2012) ten pak
synem Hřebce Roku 2010 Buddenbrocka, z linie Sixtus (GP skokan G. Böckmanna) – Habicht. Connery je otcem plemeníka a koně roku 2015 IMPERIA (jezdec H. Schmidt).
Bába Schlödien II ( Königspark xx ) dala již
5 plemeníků v čele s GP skokanem Schenkendorfem ( Topkij). Jedná se o cennou
rodinu Schwalbe.
Schralling absolvoval v r 2017 80tidenní test hřebců s elitním výsledkem 8.7 b.
V sezoně 2016 připouštěl v Gestüt Treiber
- AUT. Vzhledem k výbornému potomstvu
a vlastnímu předvedení bude v zahraničí
působit i v sezoně 2018. V hřebčíně Amona budou k dispozici jeho zmražené ID.
Schralling, foto Zenon Kisza
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Powiew

Hřebec bude k dispozici formou zmražených ID.
Vraník, nar. 1. 3. 2013

POWIEW
LWÓW

Majitel: Marcin Olszowski,
Palawice, POL
Míry: 173/ 183, 207, 22,Linie Pilger
Bonitace - 4 letý: 8.5 8 8.5
8 9 8 8.5

LWICA

CZAR
CZANTORIA

Chovatel: Marek Przeczewski , Milakowo, POL

ASPIRANT

ARAGONIT
CZUMIZA

GLUOSNIS xx

GERODOT xx
GLORIJA xx

PROWANSJA
PRIMA

ARION
PREMIA

Test 4letých hřebců: skok
volnost 10, interier 9, celkem
8.4
Otec CZAR byl dobrým skokanem, pochází z vynikající
skokové linie Poprad (skok
OH). Poprad dal špičkové
plemeníky a skokany jako
např. Korynt, Wieden, Conrad, Arion, Cork…Czarova
matka nese zase krev GP skokanů Aragonit a Kobryn.
Rodina sahá až do Hauptgestüt Trakehnen – LuftPowiew, foto Zenon Kisza
sprung a jsou z ní plemeníci
jako např. Perykles, Prestiz
a Pirat. Sama matka PROWANSJA je po Gluosnis xx , který byl sám GP skokanem a synem
Derby vítěze Gerodota xx. Přináleží k linii Sicambre xx – Prince Bio xx. Prowansja dala již
také hřebce PARAVOS (Karat 1), prodaného do Německa.
Bába Prima je opět z linie Poprada, na kterého je Powiew 4 x 4 prochován. Je pozoruhodné, že tento mimořádně kapitální hřebec v sobě přes svou mohutnost a kostnatost nese
44 % plnokrevné krve. Hřebec je vhodný pro všechny sportovní disciplíny.
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Powiew, foto Zenon Kisza

Czar, foto archiv SCHČTrak
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Heidekrug
Hřebec je k dispozici pouze
formou mražených ID.

HEIDEKRUG
BARDOLINO

Majitelka Adéla Neumannová,CZE, tel. 603 842 366
Míry 172, 181, 198, 22,-

BORKUM

DRAMATIKER

Hnědák, nar.4. 4. 2010, chovatel Elke Kiewald, Heidekrug, GER

DARLING VIII

ALTAN II
DARIOLA

SKY DANCER

BEG xx
SERENADE XVI

HANABI
HELA XIII

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

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. Jako 7miletý vytěžil z 10ti startů 5 vítězství a 5 umístění v soutěžích „S.
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
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Haidekrug - Adéla Neumannová,
foto archiv majitelky

nacházíme vítěze warendorfského
testu Itaxerxese (vítěz körungu 84)
s indexem 136, GP drezuristu licentovaného snad do všech německých
chovů. Jeho otec Tenor byl hřebcem
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 Evropy v military Kassia. Je také
dědem špičkových 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.
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Skandau

Stanice:
Gestüt
Schralling, Dr. Hans- Ernst Wezel,
Schralling 71,845 08 Burgkirchen, Deutschland
Tel.: 0049 867 915 35
Černý hnědák, nar. 18. 4.
2013, chovatel a majitel Dr.
H. E. Wezel, Gestüt Schralling, GER

SKANDAU
OLIWER TWIST

MONTEVERDI
OLGA III

SINGOLO
SHAKIRA

BIOTOP
SHIRA II

KėNIGSPARK xx

PRINCE IPPI xx
KL. BALLERINA xx

SCHLODIEN II
SCHARADE II

MAGNET
SCHEREZAD

Exterierově dokonalý hřebec s výrazným pohybem
a cvalovou akcí má výrazné
skokové i drezurní vlohy.
Jeho otec SINGOLO dosáhl
výkonnosti T v drez. a získal
již titul Elite.
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 KissingeSkandau foto Vanesa Peterková
ra. Singolův otec Oliver
Twist dal také vítěze körungu 07 hřebce Grand Passion. Dále je vítěz körungu Monteverdi a olympijský Partout
(Anky 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).
Skandau
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Solistentraum

(ex Schürzenjäger)
Stanice: BG Hauser – Baumgartner, Schönberg 17, 5152
Michaelbauern, AUT
Tel : 0043 664 2825884,
email: r.baumi@sbg.at
Ryz., nar. 5. 5. 2000
Rodina Saaleck 035 A
Chovatel: Wilfried Krause,
Bielefeld, GER
Majitel: BG Hauser – Baumgartner, AUT

SOLISTENTRAUM
KIEBITZ

WIE IBIKUS
KATANGA IV

BANDITENTRAUM
BEAUTY

MOZART
BEA CARDINELIS

KOSTOLANY

ENRICO CARUSO
KAPSTADT

SAMIRA III
SINKA

INOX
SASSANDRA

Míry: 169 / 177, 193, 21,Zápis: 8 b.
SOLISTENTRAUM
pochází
z linie Ibikus - Eclipse xx – Darley Arabian xx. Dosáhl stupně výkonnosti „T“ v drezuře,
kde se několikrát umístil.
Hřebec vyniká charakterem,
velmi dobrým exterierem
a mechanikou pohybu.
Jeho
otec
BANDITENTRAUM byl výrazným drezurním hřebcem s oceněním
ELITE a zvítězil v testu hřebců
ve Warendorfu. Jeho pravým
bratrem byl hřebec Baron
Münchhausen. Z potomstva jmenujme alespoň účastníka ME v drez. Plemeníka Bernsteina nebo GP drez klisnu Kiru K. Z linie
Ibikus pochází množství plemeníků a GP
koní ve skoku, drezuře a military.
Matka SAMIRA III je dcerou legendy
trakénského chovu Kostolanyho (otec
Gribaldiho) a do chovu dala 4 plemeníky: Solistentraum, Sir Laurence, Seeräuber a Skiron.
Bába SINKA je matkou GP skokana Kallimero. Z rodiny Saaleck pochází přes 60
plemeníků, množství elitních klisen a
sportovních koní ve všech disciplínách.
Solistentraum, foto archiv majitele
| 32

Seznam inseminačních dávek pro sezonu 2018
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
Powiew (Czar – Gluosnis xx)
Schralling (Banderas – Connery) - vítěz testu hřebců
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
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Inster Graditz
Special Memories

Obvod
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Eliáš

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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Quintar, foto Zenon Kisza
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