ROČENKA 2018

Svaz chovatelů českého trakéna, z.s.

Quintar (Quintet - Stella po Saint Tropez), foto Zenon Kisza

Foto na titulní straně obálky:
Dvouletý SARGONI SON LH (Sargoni - Plazma po Zakon xx),
foto Zenon Kisza

Úvod
Vážení chovatelé a přátelé trakénských koní,
rok 2018 zaznamenal v chovu českých trakénů řadu zajímavostí. Pokračuje spolupráce na mezinárodní
úrovni, naši plemeníci působí v zahraničí a řada našich přátel z ostatních svazů navštěvuje naše přehlídky, testy a výběry.
Významnou událostí byla účast Schrallinga na rakouských výběrech ve Stadl Paura a jeho vysoké ocenění. Byl zlicentován pro celý rakouský teplokrevný chov a v průběhu roku působil v Gestüt Treiber
a posléze v Gestüt Schralling. Jeho hříbata jsou ve vynikajícím typu a exterieru a mají výborný pohyb
a charakter.
Dorůstá nám první generace po legendárním Aktivovi, po prvních výběrech a testech se jeho potomstvo
objeví v další sezoně již na sportovních kolbištích. Již teď je jasné, že vedle schopností budou jeho potomci vynikat i charakterem a jezditelností.
Snaha o vyhledání vynikajícího genofondu světové úrovně se zdařila i dovozem inseminačních dávek amerického
hřebce Special Memories,
jehož otcem je legendární
olympijský vítěz Abdullah
a matkou je matka olympijské vítězky Touch of Class.
První jeho syn se již narodil
a letos jsou po něm 4 klisny
březí.
Výbornou
produkci
má
i Abendtanz, v současnosti
nejvýše postavený trakén
v Evropě podle skokového
indexu.
Náš šampion Quintar připustil celkem 14 klisen a tak i zde
čekáme, že linie Quoniam
bude zdárně zachráněna.
Foto Zenon Kisza
V Hřebčíně Amona proběhla přehlídka, testy a výběry
trakénských koní za účasti inspektorů z Německa a Polska. Početní diváci a zájemci viděli nejen velmi
nadějnou kolekci plemeníků po Aktiv, ale také až šokující vycházející hvězdu – 2letého hřebce Sargoni
Son LH, který získal nejvyšší ocenění za skokové schopnosti i pohyb.
Mezinárodním úspěchem je rovněž zájem světového Trakehner verband o účast německých hřebců
v našem 80-ti denním testu.
Pro příští rok máme 20 březích klisen, znovu po velmi kvalitních hřebcích . Budeme se snažit prohloubit
spolupráci s ostatními sportovními chovy v ČR. Velký prostor se otvírá se vznikem Svazu chovatelů českého sportovního koně, který má ve svém šlechtitelském programu vysoký podíl plnokrevné, trakénské
a orientální krve.
Zájem o náš chov roste doma i v zahraničí a tak nezbývá než doufat, že i příští roky budou chovatelsky
a sportovně zdařilé.
MVDr. Vít Holý
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Chov Českého trakéna 2018
Svaz chovatelů Českého trakéna má již více než dvacetiletou historii. Uznaným chovatelským sdružením byl již v roce 1996, ale změny v plemenářských zákonech jeho činnost
posléze ukončily.
Dalším mezníkem se tak stal až rok 2012, kdy se podařilo vrátit Svazu statut uznaného chovatelského sdružení. Chov byl v
té době zcela utlumen, zbývali poslední
2 plemeníci (Sargoni a Plesant) a ti ještě
neprodukovali čistokrevné potomstvo.
V prvním roce tak naše plemenná kniha
měla pouze 3 narozená hříbata. Zájem
chovatelů a příznivců ale rychle rostl, náš
chov je mezinárodně úspěšný a uznávaný
a tak na konci roku 2018 evidujeme již 145
plemenných zvířat (klisen a plemeníků).
Většina z nich je samozřejmě využita i v
jiných chovatelských svazech, ale i tak se
dostáváme na 15 narozených hříbat ročně
Klisna Jasná (Ikar - Tamisa po Sargoni) s klisničkou Rozárkou (Quintar), foto Ivana Maršálková
a do sezony 2019 jdeme dokonce s dvaceti
březími klisnami. Do dnešního dne se narodilo od roku 2013 již 52 čistokrevných trakénských hříbat.
Celkem registrujeme 9 živých plemeníků a disponujeme velkým množstvím zmražených
inseminačních dávek nejvyšší světové kvality.
Naším problémem je často velké stáří připouštěných klisen a přežitý názor, preferující
pouze jarní připouštění. Změny klimatických podmínek v naší zeměpisné šířce způsobují
horší kvalitu jarních říjí a naopak podzim skýtá výborný prostor pro reprodukci. Výhodou
podzimních hříbat je navíc fakt, že v době odstavu (jaro) přicházejí na kvalitní pastvu,
takže ztráta mateřského mléka jim nepůsobí takové problémy jako hříbatům narozeným
na začátku roku a odstaveným do zimy.

Quoniam
|2

Quintar (Quintet - Stella po Saint Tropez),
foto Zenon Kisza

Co se týče plemeníků, daří se nám
udržet rozmanitost linií i přes relativně malé početní stavy, aby nedocházelo k nežádoucí příbuzenské plemenitbě. Kombinace výborných ruských
a německých linií byla vyzkoušena již
dávno a nese s sebou pozoruhodné
výsledky. Za poslední roky jsme své
úsilí napřeli zejména k záchraně linií
Quoniam a Aktiv - Pepel. Z toho důvodu byl šampion plemeník QUINTAR postaven v sezoně 2018 do
Hřebčince v Tlumačově a čerstvým
Aktiv
spermatem se podařilo připustit 14
klisen. Jeho potomstvo je mohutné, korektní s dobrým pohybem a charakterem a tak je
oprávněný předpoklad, že brzy najdeme další nástupce do chovu.
AKTIV má již dorostlý tříletý ročník, synové AKTIS a AKTIEN již působí v chovu a velmi
nadějně se ukazuje dvouletý ATRAKTIV LH z německé Sanditten po Lowelas. Ten by měl
být připraven do testu tříletých hřebců v příštím roce.
Doslova senzaci způsobilo při letošních
výběrech dvouletých hřebců ve Hřebčíně Amona předvedení hřebce SARGONI
SON LH (Sargoni – Plazma po Zakon xx).
Mezinárodní komise ho ve skoku ohodnotila známkou 9.75 a za pohyb získal 9
bodů ve všech chodech. Plazma je sama
vítězkou drezurního testu 3letých klisen
v Rusku a její matka Paduja je polosestrou špičkového skokana mezinárodní
třídy Palladium. Dala již hřebce Prim
(Quintet) a letos má pod sebou klisničku
po Millennium.

Topas - 23 (Démon), Topas - 647 Ozornice

SCHRALLING začal sezonu licentací pro po Almanach, foto Ivana Maršálková
rakouský chov ve Stadl Paura. Jeho výkon je možné vidět i na prestižním internetovém kanálu Clip My Horse. Předvedl skvělý
charakter, exterier a pohyb a v sedle s Ivetou Červenkovou patřil k nejlepším předváděným hřebcům. Následně působil v Gestüt Treiber a Gestüt Schralling.
V domácím chovu byly tradičně využity i zmražené inseminační dávky špičkových světových plemeníků, jako Aktiv, Special Memories, Abendtanz...
SPECIAL MEMORIES absolvoval náročnou karieru ve všestranné způsobilosti až po nejvyšší obtížnost a navíc byl 2x umístěný v amerických kvalifikacích Světového Poháru (160
cm). Jeho otcem je olympijský vítěz Abdullah a matkou plnokrevná klisna, která dala zároveň olympijskou vítězku Touch of Class. V sezoně 2018 se po něm narodil krásný hřebec z
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německé Sanditten (Lowelas) a příští rok
čekáme 4 hříbata.
Obecně je letošní ročník velmi nadějný a
do výběrů se v budoucnu počítá s hřebečky po Sargoni, Aktiv, Abendtanz a Special
Memories.
V hřebčích liniích se nám prozatím nedaří
zachránit linii Almox Prints a Topas.
Velkým mezinárodním uznáním je úvaha
světového Trakehner verband o účasti
německých hřebců v našem 80-ti denním
testu.
Abendtanz (Hirtentanz), foto archiv SCHČTrak

Celkový počet trakénů v Čechách překročí v příštím roce 200 kusů.

Special Memories, foto archiv SCHČTrak

|4

Almox Prints, foto archiv SCHČTrak

SCHRALLING licentován ve Stadl Paura (AUT)
Přes 50 rakouských a německých hřebců se
předvedlo na únorové přehlídce a výběrech
plemeníků pro rakouský teplokrevný chov v
krásném jezdeckém středisku ve Stadl Paura. Mezi nimi byl i plemeník Hřebčína Amona
trakénský SCHRALLING (Banderas – Sechserben po Connery), nar. v r. 2013 v Německu u
Dr. H. E. Wezela (Gestüt Schralling). Již jako
2letý absolvoval výběry v PK Českého trakéna s hodnocením 8.3 b. – elita. Jako tříletý
připouštěl a ve čtyřech letech zvítězil v testu
hřebců s hodnocením 8.7 b. Zájem zahraničních chovatelů vedl k myšlence licentovat Schrallinga i pro zahraniční teplokrevný
chov, poté co byl uznán i pro PK CS.

Schralling

Schralling s Ivetou Červenkovou ve Stadl
Paura, foto archiv SCHČTRak

Termín výběrů 10. - 11. února vyvolával
sice obavy z možných problémů na dlouhé cestě vlivem počasí, ale vše se zdařilo
a hřebec v pořádku docestoval do Stadl
Paura. Během výběrů byl několikrát předváděn ve volnosti v pohybu a ve skoku,
součástí licentací bylo i předvedení pod
sedlem. Zde v sedle s Ivetou Červenkovou předvedl zvláště pěkný výkon a jeho
pohybové schopnosti a charakter byly zaslouženě odměněny potleskem diváků. S
hodnocením 8.5 za typ, 7.7 za tělesnou
stavbu, 8 za fundament a 8 za klus se za-

řadil mezi nejlepší mladé hřebce výběrů.
Následně pak v sezoně 2018 Schralling působil v rakouském hřebčíně Gestűt Treiber
(Conny Hortlackner) a německém Gestüt
Schralling (Dr. H. E. Wezel). Narozená hříbata z jeho dřívějšího působení v zahraničí jsou
ve výborném typu s efektní mechanikou pohybu a vynikají charakterem.
V Čechách patří jeho dcera Trischa (Triana po Topas - 23) ke špičce ročníku a velmi
nadějný je jeho syn Schampus (Chanelle po
Quintet).

Klisnička Trischa (Schralling - Triana po Topas23), foto Zenon Kisza
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Trakéni ve sportu v roce 2018
Na početnější zastoupení trakénů ve sportu si musíme ještě chvilku počkat, silnější ročníky teprve dorůstají. Přesto jsme zaznamenali několik velmi dobrých reprezentantů tohoto plemene, zejména v drezuře. V příštím roce se již můžeme těšit na první předvedení
plemeníků po legendárním Aktivovi (Aktis , Aktien).

HEIDEKRUG (Dramatiker – Hanabi po Sky
Dancer), nar. 2010, startoval se svou jezdkyní a majitelkou Adélou Neumannovou za
Jezdecké centrum Zájezd. Přes své mladí
již úspěšně startoval v soutěžích st. T a z
osmi startů se 6x umístil. Tento exterierově a charakterově dokonalý plemeník je k
dispozici chovatelům ve formě zmraženého
spermatu. Jeho otec Dramatiker je zároveň
nositelem výrazných skokových vloh a tak je
Heidekrug výborným příkladem všestranného hřebce.

Heidekrug - Adéla Neumannová,
foto Ivana Maršálková

LANDSBERGER (Kasimir – Lena II po Caprimond), nar. 2008, má za sebou velmi aktivní a úspěšnou sezonu až do stupně T. Se svou
stálou jezdkyní Zuzanou Střebákovou (JK Iluze Makotřasy) dokázal dokonce 6 x zvítězit a
14 x se umístit. Spolehlivý valach je na vrcholu kariery a tak se můžeme na jeho výkony
těšit i v dalších sezonách.
AMPERE (Angard – Andante IV po Gunnar),
nar. 1999 byl dříve výborným TT koněm Vandy Bělinové (stáj Bandolero Těchařovice).
Jako 19tiletý je teď výborným učitelem mladičké Tereze Ištokové v drezurách st. L.

Erste, foto archiv ZCHKS

PRIM (Quintet – Plazma po Zakon xx), nar.
2007, zůstal ve středních drezurních soutěžích. Jeho polobratr Sargoni Son (Sargoni –
Plazma), nar. 2016 se stal hvězdou letošních
výběrů v Borové s hodnocením 9 za pohyb a
10 za skok ve volnosti.

ERSTE (Esteban xx – Titania III po Heling), nar. 2007, se s Janem Holcem věnoval základním soutěžím všestrannosti a získal pěkné 2. místo v ZL military v Pardubicích. Figurantní
plemeník se narodil v Německu u známého jezdce a chovatele K. H. Schulenburga. Zkoušky absolvoval na Slovensku a na jejich základě byl licentován i pro náš chov. V letošním
roce stál v Hřebčinci v Tlumačově. Případní zájemci o tohoto všestranného hřebce se
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mohou obracet na jeho majitele p. Ing.
Petra Galatíka z Kroměříže.
SIMONA (Quintet – Stella po Saint Tropez), nar. 2008, pokračovala ve skokové karieře se svou majitelkou a jezdkyní
Ing. Štěpánkou Zavoralovou (stáj Hřebčín Suchá) v soutěžích do st. S. Tato
nesmírně charakterní a stylová klisna
je pravou sestrou plemeníka Quintara
a jednou bude výbornou chovnou klisnou.
Simona - Ing. Štěpánka Zavoralová,
foto archiv majitelky

KIRA (Abendtanz – Kachetia po Chalif 5), nar. 2013, je polosestrou vítěze
výběrů a testu s hodnocením 8.3 bodu Aktise. Velmi schopná klisna reprezentovala JK
Orličky s mladičkou Annou Siatkovou.
Umístila se v parkurech do st. ZL. Její
otec Abendtanz absolvoval v Německu
již soutěže do st. T.
VESNA (Abendtanz – Venuše po Topas
- 23), nar. 2014. Jako 4letá s Eliškou Jandovou (Stáj Barchov) skákala své první Z
parkury. I tato dcera Abendtanze z linie
Hirtentanz – Axis – Sixtus má pro skoky
velké nadání, umocněné linií Topas na
straně matky.
KIREA (Abendtanz – Kachetia po Chalif 5), nar. 2014 je pravou sestrou Kiry.
Kira - Anna Siatková, foto archiv majitelky
I ona teprve začíná a je v treninku Elišky Orctové v Ruseku u Hradce Králové.
Kirea na jaře porodila hříbě, po odstavu se vrátila do výcviku a v listopadu ještě stihla
absolvovat v sedle s Jaroslavem Hatlou svou první soutěž všestrannosti.
BAILEYS (Plesant – Victoria po Vals), nar. 2012, je mladší pravou sestrou úspěšné Ask Me
Please. S E. Bodnárovou a B. Marešovou (JK Iluze Makotřasy) 1x zvítězila a 3x se umístila
v drez. do st S.
TARA (Topas 28 - Vera po Faharadscha), nar. 2007, se svou majitelkou Martinou Davidovou Valentovou se objevovala v nižších skokových soutěžích.
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Kirea - Jaroslav Hatla, foto Kateřina Filipi

Kirea - Jaroslav Hatla, foto Kateřina Filipi

Vesna, foto Jan Kameník

Tara - Martina Davidová Valentová,
foto archiv majitelky
Landsberger - Zuzana Střebáková,
foto Anna Reinbergerová
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Přehlídka trakénských koní
Výběry dvouletých hřebců a finále 80-denního testu tříletých hřebců
Borová, říjen 2018
Hřebčín Amona uspořádal ve spolupráci
se Svazem chovatelů Českého trakéna zajímavou prezentaci trakénských koní 5. října
2018. Zároveň to byl 2. ročník výběrů a testu
mladých hřebců. Krásné počasí skvěle podbarvilo atmosféru celé akce, na kterou přijeli
i vážení hosté z Německa a Polska.
Zahájení patřilo kapitálnímu šampionovi
QUINTARovi, který jako vždy předvedl výborný charakter, pohyb i skokové vlohy. Letos
působil v Hřebčinci Tlumačov a připustil 14
klisen. Na jeho bedrech leží záchrana celé le-

Quintar, foto Lenka Stříbrná

gendární linie Quoniam.
SCHRALLING započal sezonu výbornou prezentací ve Stadl Paura – Rakousko, kde získal
velmi dobré hodnocení a dostal tak možnost
působit v rámci celého rakouského teplokrevného chovu. Připouštěl pak v Gestüt Treiber
a Gestüt Schralling. Jeho produkce je velmi
vyrovnaná, vyniká charakterem, exterierem i
pohybem.
Schralling, foto Lenka Stříbrná

80-denního testu se ve finále zúčastnili 2 synové Aktiva, kteří prošli již 2letým výběrem v
roce 2017 a zejména AKTIEN byl velmi využit, naživo připustil 9 klisen. Vítězem testu se s 8.3 b stal AKTIS z ruské Kachetie po
Chalif 5. Silný hřebec s vizáží dědy Pepela
vynikl ve skoku známkou 8.3 a za připravenost dostal dokonce 8.5 b. Jeho polosestra
Karen (Arras) již dokázala zvítězit v parkuru
ST* a 2x se zúčastnila mistrovství republiky
ve skocích. AKTIEN (Schlodien II po Königspark xx) dokončil s výslednou známkou
8.2 b, pohyb 8.2, interier a připravenost
8.5. Aktien s vysokým podílem plnokrevné
krve (50 %) je výborným plemeníkem pro
Aktis - Klára Nevařilová, foto Zenon Kisza
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všestrannost, drezuru i skoky. Ohromný
charakter obou hřebců prezentoval i fakt,
že byli v drezurním testu předvedeni ženami (Iveta Ruszová – Červenková a Klára
Nevařilová). Ve skokové zkoušce je velmi
dobře prezentoval zkušený Rostislav Hlaušek. V příštím roce se budou oba hřebci věnovat zejména skokovým soutěžím.

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

Aktis - Rostislav Hlaušek, foto Zenon Kisza

Aktien - Iveta Ruszová, foto Ivana Maršálková

Aktien, foto Ivana Maršálková

Aktien - Rostislav Hlaušek, foto Zenon Kisza
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Výběry 2letých zahájil Aktivův syn ATRAKTIV LH (Sanditten po Lowelas) majitele
Ladislava Holady. Předvedl velmi dobrý
charakter a pohyb (8.3) a stejně dobrý byl i
ve skoku (8.3). Rychlé reflexy a dobrá technika ho předurčují ke sportovnímu využití,
jeho děd Lowelas je navíc dvojnásobným
mistrem Kanady v drezuře. Prozatím není
v dostatečném hřebčím typu a proto byl i
přes celkově dobré hodnocení (7.9) odročen a majiteli bylo doporučeno ho zařadit
Sargoni Son LH, foto Zenon Kisza
v příštím roce do 80-denního testu. V bonitaci získal 53 b.
Ladislav Holada přivedl k výběru i druhého
hřebce, ryzáka SARGONI SONa LH (Sargoni- Plazma po Zakon xx). Ten doslova šokoval
svou přirozenou kvalitou, za pohyb byl hodnocen známkou 9 a neobyčejné skokové vlohy a technika mu vynesly dokonce 9.8 b !
Mohutný hřebec se silnou kostrou a dostatkem plnokrevné krve získal celkovou
známku 9.2 b a je velkým příslibem do
budoucna. Jeho skokový a pohybový manýr ho předurčuje k nejvyšším výkonům.
V příštím roce bude působit v plemenitbě
a zúčastní se i testu. Otec Sargoni dosáhl
výkonnosti skok ST již v šesti letech a absolvoval i drezuru st. S. Tento mohutný univerzální talent dal již potomstvo na stupni
T v drezuře i ve skoku. Matka Sargoni Sona
Sargoni Son LH, foto Zenon Kisza
LH, klisna Plazma je vítězkou drezurního
testu 3letých klisen v Rusku a bába Paduja
je po Dragun, který byl otcem famozního
skokana mezinárodní třídy Palladium. Sargoni Son LH byl bonitován za 60 b.

Atraktiv LH, foto Ivana Maršálková
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Kolekci chovných klisen shlédli diváci
ve volném pohybu na velkém předvadišti, aby bylo možné vychutnat si
pohybové schopnosti předváděných
klisen. A tak se postupně ukázaly SIRAEL (Sargoni – Caprimond) březí
po Aktien, GRÄFIN (Black Magic Boy
– Goerlitz) březí po Aktien, HAVANA XVIII (Hohenstein – Komponist),
SOPHIE (Quinten – Quoniam VIII),
VERENA (Ikar – Topas-14) březí po
Aktien, TRIANA (Topas-23 – Quoniam VIII) březí po Aktien, JASNÁ
(Ikar – Sargoni), CHARISMA (Sargoni
– Quoniam II) březí po Aktien.

Chovná klisna Sophie (Quinten - Sára po Quoniam VIII),
foto Sigrun Wiecha

Mezi hříbaty vynikla krásná TRISCHA
(Schralling – Triana po Topas-23),
roční CHIARA (Schralling – Charisma po Sargoni) a její letošní polosestra CHAIRA (Quintar – Charisma
po Sargoni), dále ROZÁRKA (Quintar – Jasná po Ikar). Typově výborně
dorůstají roční JESABELL (Quintar –
Josefína po Eliáš) a 2letá PROSTOTA
RVP ( Prökelwitz – Parika po Ikar).

Sophie, foto Zenon Kisza

Celá přehlídka se nesla v duchu přátelské atmosféry, na závěr nechybělo malé posezení u občerstvení.
Účinkující i diváci byli spokojení a
odjížděli s dobrou náladou.
Přijeďte se podívat na přehlídku v
roce 2019!

Chovná klisna Grafin (Black Magic Boy - Gottin po Goerlitz), foto Zenon Kisza
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Chovná klisna Sirael
(Sargoni - Synthia II po
Caprimond),
foto Zenon Kisza

Chovná klisna Verena (Ikar Virginie po Topas-14),
foto Sigrun Wiecha

Dvaadvacetiletá chovná klisna
Triana (Topas-23 - Toleda
po Quoniam VIII) s klisničkou
Trischa po Schralling,
foto Sigrun Wiecha
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Jednadvacetiletá chovná klisna
Charisma (Sargoni - Bura po
Quoniam II) s klisničkou Chaira
po Quintar,
foto Sigrun Wiecha

Roční klisna Chiara (Schralling - Charisma po Sargoni),
foto Ivana Maršálková

Klisna Jasná (Ikar - Tamisa
po Sargoni) s klisničkou
Rozárkou po Quintar,
foto Sigrun Wiecha
| 14

Klisna s podílem trakénské
krve, Perra (Sagitta - Panama
po Topas-23 (Démon)),
foto Zenon Kisza

Klisna s podílem trakénské
krve, Irlanda (Grand - Ikarie
po Ikar),
foto Zenon Kisza

Klisna s podílem trakénské
krve, Arcadia (Celer - Askáda
po Ermitaž) s klisničkou Robinsonka po Robinson,
foto Ivana Maršálková
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Aktien, Iveta Červenková a Rostislav
Hlaušek,
foto Zenon Kisza

Valach s podílem trakénské krve
Crusader-V (Crux - Amona II po
Amon),
foto Zenon Kisza

Komisaři MVDr. Vít Holý, Pavel Hudeček
a MVDr. Josef Živníček,
foto Zenon Kisza
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Přivítání zahraničních hostů, zleva Sigrun Wiecha
(DE), Agata Knopinska (POL), Witold Rudnicki
(POL) a MVDr. Vít Holý,
foto archiv Sigrun Wiecha

Foto Zenon Kisza

Foto Zenon Kisza
17 |

Klára Nevařilová s dcerou Viktorkou

Obecenstvo,
foto Zenon Kisza

Emily Huber, Hana Rousková, Soňa Kurková, Eliška Mazurová,
foto Zenon Kisza
| 18

Sargoni Son LH a Markéta Voslařová,
foto Zenon Kisza

Foto Zenon Kisza

Stájoví kocourci
Olda a Polda,
foto Zenon Kisza
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Trakehner Hengstmarkt 2018
Neumünsterská hala Holstenhalle hostila ve dnech
19.- 21. října 2018 tradiční
trakénské výběry mladých
hřebců.
Celkem 43 dvouletých hřebců se ucházelo o výběr.
Uspělo 13 z nich, vítězem
se stal hnědák KATTENAU
(Honoré du Soir – Perechlest). Krásný hřebec s vynikajícím pohybem i skokem je
z linie Gribaldi – Kostolany,
matčina strana je linie Chokkej – Pomeranets ox, dále
Stradivari a plnokrevný Vollkorn xx. Z rodiny Kattenaua
Vítěz výběru Kattenau (Honoré du Soir - Perechlest),
foto Sigrun Wiecha
pochází mnoho špičkových
koní a plemeníků ve všech
disciplínách (K 2, Kaiser Wilhelm TSF, Kentucky, Karon, Keep Smiling, TSF Karascada M,
Key West...). Vydražen za 270 tisíc euro putoval do Rakouska.
Kvalitou si s vítězem nezadal reservní vítěz INSTAGRAM, černý hnědák
po ceněném Schwarzgold
(Imperio) z matky po Vivus
(Habicht) , dále Langata
Express xx. I Instagram se
výborně pohyboval a skvěle skákal. Nový majitel z
Taiwanu ho koupil za 160
tisíc euro.

Kattenau, foto Sigrun Wiecha

Dalšími
premiovanými hřebci byli INTEGER
(Millennium – Songline) a
SULLIVAN (Goldschmidt –
Handryk).

Do České republiky shodou šťastných okolností putuje jediný syn slavného Hirtentanze v lotu – IBROX PARK (Hirtentanz – Velasquez – Kallistos x - Schwärmer). Výborný skokan pochází z velmi ceněné
rodiny Isola Longa sahající až do královských trakén. V sezoně 2019 by měl absolvovat 80| 20

Kattenau, foto Sigrun Wiecha

denní test a poté by měl být
využit k plemenitbě v Hřebčíně Amona. HIRTENTANZ je
v sezoně 2018 Koněm Roku
jako mnohonásobný vítěz
T parkurů a byl licentován
i pro holštýnský svaz. Do
chovu dal již 6 synů v čele s
u nás známým plemeníkem
ABENDTANZ. Jeho otec AXIS
je Hřebcem roku, účastníkem
olympijských her v drezuře
a zároveň výborným skokanem. Ibrox Park je další výraznou posilou trakénského
chovu v Čechách, kde již bylo
použito zmražené sperma
jeho polobratra Abendtanze
(skok T).

Zajímavostí byl šampionát
ve skoku ve volnosti 3letých,
zvítězila v něm KARAWANE
po T skokanovi Bonaparte
N AA před LEBENSLIEBE
(Waitaki – Lebensfreude po
Cheops). Majitelem matky
Lebensfreude je Ladislav
Holada ze Sedmpan a koupil
ji od chovatele Dr. H. E. Wezela z Gestüt Schralling.
Letošním Hřebcem Roku byl
jmenován člen drezurního
A kádru Německa IMPERIO
Rezervní vítěz Instagram (Schwarzgold - Vivus),
(Connery – Balfour xx). Jeho
foto Sigrun Wiecha
otec Connery byl Hřebcem
roku v r. 2012 a je zároveň otcem matky našeho Schrallinga. Během víkendu se konal i
drezurní šampionát na stupni T a v něm zvítězil Imperiův syn GOLDMOND.
Nejlepším drezurním koněm roku byla zároveň vyhlášena klisna DALERA TSF (Easy Game
– Handryk) , která se svou stálou jezdkyní Jessicou von Bredow- Werndl zvítězila na Světových hrách 2018 v Tryonu v drezuře družstev.
Gala večer začal skokovými ukázkami, kde dominovali synové ABENDTANZE - LEBEN21 |

STRAUM (z Lebensfreude po Cheops) a DONAUABEND (z Donaublüte
po Lauries Crusador xx).
Vrcholem drezury pak
bylo předvedení IMPERIA (Hubertus Schmidt)
a jeho syna SCHWARZGOLDa.

Instagram, foto Sigrun Wiecha

Chov německých trakénů udělal velký posun ve zlepšení skokových schopností a je oprávněná naděje, že se i v této disciplině brzy prosadí.
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IBROX PARK
Až neuvěřitelnou shodou
šťastných náhod se podařilo
zástupcům Hřebčína Amona zakoupit během světových výběrů v Neuműnsteru
2018 velmi nadějného hřebce IBROX PARK.

Ibrox Park, foto Sigrun Wiecha

Tento mohutný dvouletek s
KVH 167 cm a holení 21 cm
patřil k nejlepším skokanům
ročníku, vyniká charakterem, exterierem a elegantním pohybem. Do českého
chovu přináší velkou genetickou sílu dvojitého talentu
pro skok i drezuru. V jeho
původu jsou mnohokrát za-

stoupeni „Hřebci roku“, GP skokani a drezuristé.
Otec Ibrox Parka HIRTENTANZ je aktuální Kůň Roku
2018, GP skokan, otec šesti
plemeníků a mnohonásobný vítěz Velkých cen. Přelomově byl licentován i do
Holštýnského chovu. Vyniká
skokovou schopností, dynamikou, silou odrazu, charakterem a jezditelností. Jeho
otec AXIS byl nejlepším skokanem výběrů dvouletých.
Tento exterierově, pohybově a charakterově bezvadný
hřebec byl Koněm Roku a
startoval 2x na Olympijských
Ibrox Park, foto Sigrun Wiecha
hrách v drezuře s jezdkyní
Terhi Stegars. Otcem Axise je SIXTUS, Hřebec Roku Německa 2001 a mnohonásobný vítěz Velkých cen s Gilbertem Böckmannem.
Otec matky Hirtentanze je legendární Hřebec Roku 2009 Kostolany, otec Hřebce Roku
2008 Gribaldiho. Gribaldi dal famozního trojnásobného mistra světa v drezuře TOTILASE (E. Gal) a také Easy Game, který je otcem hvězdy posledních let hřebce MILLENNI23 |

UM. Easy Game dal i letošní
Mistryni světa v drezuře
družstev (Tryon 2018) TSF
DALERU BB (Jessica von
Bredow- Werndl).
Matka Ibrox Parka IDUNA V
je po výborném skokanovi
VELASQUEZ a ten je synem
Hřebce Roku 1995 MACKENSEN. Původ doplňuje
angloarabský KALLISTOS.
Bába IDEE dala military šampiona Iliase (Canada). Z rodiny pocházejí další vynikající
plemeníci a sportovní koně
Ibrox Park, foto Sigrun Wiecha
jako např: IBIKUS (plemeník,
GP drez.), ITAXERXES (plemeník, GP drez.), INFANT (GP skok), INTERMEZZO (GP skok), INDIGO (GP drez.), INTIMUS
(GP drez.) INGWER (GP drez.) a další.
V Ibrox Parkovi získává náš trakénský chov skvělý genetický potenciál. V sezoně 2019 se
zúčastní 80-denního testu a v další sezoně předpokládáme již jeho plné využití v plemenitbě.
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Testy klisen a šampionát hřebců v Polsku
10. 11. 2018, Stadnina
koni „Sokolnik“
Stadnina koni Sokolnik leží
nedaleko Gdaňsku, pár desítek kilometrů od ruských
hranic. Oblast královských
trakén je charakterizovaná
krásným vlnitým terénem,
hlubokými lesy, rozsáhlými
pastvinami a krásnými vodními plochami. Symbolický
je výskyt losů, jejichž paroží
je právě tak typickým znakem trakénského chovu.
Chov Mirka Kulpinského má
dlouhou a úspěšnou tradici
Tříletá Pasjonata (Impuls - Pistacja po Gluosnis xx),
foto Tomasz Siedlanowski
a jeho pěkný areál hostil letos testy klisen a šampionát
hřebců. V původech předváděných koní je patrný silný vliv litevských trakénů. Základem
jsou potomci linie Pilger (nar. 1926 – hlavní plemeník Hauptgestut Trakehnen). Tuto linii
známe v Čechách přes větev Ostrjak – Eol – Cherson a také přes dalšího syna Ostrjaka –
Topkije (vítěz OH skoky družstva Moskva 1980).
V inseminačních dávkách máme jeho syna – T skokana Schenkendorfa.
Polský chov je veden přes větev Elektronas (skok T) - Heleris. Heleris dal jednak v Německu působícího T skokana Piligrimas, jednak ryzáka EMIS. A právě ten byl dlouholetým
plemeníkem v Sokolniku. Jeho syn CARGO byl dokonce účastníkem světových výběrů v
německém Neumunsteru v roce 2012. V původech předváděných koní se objevil i další
syn Helerise – HELIOPOLIS. Z dalších zajímavých hřebců v původech to byli IGNAM – legendární opora Polska v Pohárech Národů (R. Mrugala), jeho syn T skokan KALINIEC, T
skokan IMPULS či další T skokan plnokrevný GLUOSNIS xx. Německé linie v původech
zastupoval syn Hřebce Roku Německa Hohensteina EPOSSTEIN.
Nejlepší klisnou testu se stala pohybově a
skokově nadaná DELTA (Emis – Delicja po
Kaliniec).
Všichni předvádění trakéni byli v dobrém
typu s všestranným talentem. Vytknout by
se daly mírné vady v korektnosti fundamentu. Vynikající byl ovšem zejména charakter
všech mladých koní a jen jsme se znovu přesvědčili o mimořádných pracovních schopnostech tohoto plemene.
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Komise pracovala v mezinárodním složení Tomasz Siedlanowski (předseda) a členové Arunas Jurgaitis (Litva)
a MVDr. Vít Holý (Česko).
Tradičně výborná atmosféra
dokreslila krásný zážitek z
předváděných trakénských
koní.

Vítěz šampionátu hřebců Artemor (Emis - Artika po Kaliniec),
chovatela majitel Mirek Kulpinski, komisaři MVDr. Vít Holý
a Arunas Jurgaitis, foto Tomasz Siedlanowski
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Trakénská hříbata 2018
88/39
88/40
88/41
88/42
88/43
88/44
88/45
88/46
88/47
88/48
88/49
88/50
88/51
88/52
88/53

SCHRALLING ELEONOR
CHANELLE No 5 LH
MILLI VANILLI LH
APRIL
QUINTUS
CHAIRA
TRISCHA
ROZÁRKA
SPECIAL MEMORY LH
ALONZO LH
CAMELIE
SARGONI II
FIONA
ANTHONY QUINN
SCHAMPUS

nar. 12. 4.
nar. 15. 4.
nar. 9. 4.
nar. 1. 4.
nar. 28. 5.
nar. 16. 6.
nar. 14. 4.
nar. 24. 4.
nar. 29. 7.
nar. 3. 7.
nar. 15. 5.
nar.16. 4.
nar. 22. 6.
nar. 4. 5.
nar. 28. 10.

Schralling – 86/33 Evridika po Epigraf
Cherson - Feuerrose po Lichtblick
Millennium - Plazma po Zakon xx
Aktiv - Kachetia po Chalif 5
Quintar - Gräfin po Black Magic Boy
Quintar - 73/180 Charisma po Sargoni
Schralling- 73/94 Triana po Topas 23
Quintar - 73/633 Jasná po Ikar
Special Memories - Sanditten po Lowelas
Aktiv - Indeed po Sedar
Obvod - Veverka xx po Vernius xx
Sargoni - 73/14 Astra po Faharadscha
Arizonas - 86/31 Formoza po Zapad
Abendtanz - 73/159 Venuše po Topas 23
Schralling - 79/125 Chanelle po Quintet

Klisnička Trischa (Schralling - Triana po Topas-23),
foto Zenon Kisza
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Klisnička Rozárka (Quintet Jasná po Ikar),
foto Lucie Zavadilová

Klisnička Chaira (Quintar Charisma po Sargoni),
foto Zenon Kisza

Hřebeček Schampus
(Schralling - Chanelle
po Quintet),
nar. 28. 10. 2018,
foto archiv majitelky
| 28

Trakénské klisny – březost 2018
AKTIEN:
73/94
Triana (Topas-23)
56/411
Terciga (Rafinad)
73/ 580
Verena (Ikar)
320/99
Oriela xx (Rookery Hill)
73/180
Charisma (Sargoni)
Gräfin (Black Magic Boy)
Sirael (Sargoni)

24. 8.
8. 5.
3. 7.
21. 8.
20. 8.
8. 8.
5. 9.

QUINTAR:
80/119
Gója (Obvod)
1/116
Rebeka (Euros)
86/31
Formoza (Zapad)
Platba xx (Bully Pulpit xx)
Sanditten (Lowelas)

8. 5.
9. 7.
19. 7.
8. 5.
7. 8.

SPECIAL MEMORIES:
Plazma (Zakon xx)
Feuerrose (Lichtblick)
Paelja (Ekvus)
Elza (Zapad)

5. 7.
24. 8.
11. 8.
13. 9.

AKTIV:
Džokonda (Ogoň)

5. 9.

TOPAS – 23:
Carben (Balisto Z – Ignam)
Celkem 18 březích klisen.
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Plemeníci 2019

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

POMERANECR[
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 drezuristu 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
Míry 170,
(r. 2013)

180,

202,

QUONIAM III

VENEZUELA

QUINTET
ORBITA

ALMANACH 1
OPERA

22,0

Quintar, hnědák, nar. 2009,
je mohutný trakénský hřebec
s výraznou mechanikou pohybu , skokovými schopnostni a
vynikajícím charakterem.

QUONIAM II

SAINT TROPEZ

TOLSTOI
SCHWARZACH

STELLA
CARA

CACIR AA
BELLIS
po BANDOLIERO xx

Otec Quintet absolvoval dlouhou a úspěšnou sportovní karieru. Celkem 10 ( ! ) let skákal
parkury do stupně TT 160cm.
Vrcholem bylo jeho umístění
na GP CSIO Poděbrady 2002,
kde se stal nejlepším českým
koněm. Jeho stálými jezdci byli
MVDr. Vít Holý a David Fialka.
Quintet vynikal mechanikou
pohybu, pružností a skokovými
schopnostmi. Vynikající byl jeho
charakter a inteligence. Jeho
matka 637 Orbita dala také T
skokanku Thalii (Karneol).
Quintarova matka Stella je
Quintar, foto Ivana Maršálková
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.

Quintar - MVDr. Vít Holý, 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.
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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 2019 budou v našem chovu působit 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).

| 32

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 : 165/175, 189, 21.2 - ve
třech 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
Vítěz testu hřebců 2018 8.3b/ elita

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
Aktis, foto Zenon Kisza
ve Středoevropské lize Volvo
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: 168/177, 195, 21. - ve 3
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.
80-denní test 2018: 8,2/ elita
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.
Aktien, foto Zenon Kisza
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Schralling

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

SCHRALLING
LE ROUGE

LANTANA V

BANDERAS
BANDERA

FRIEDENFÜRST
BALLERINA XXV

Tel.: 777 269 849
CONNERY

Hnědák, nar. 4. 6. 2013, chovatel Dr. H. E. Wezel, Gestut
Schralling, GER
Majitelka MVDr. Helena
Holá, Hřebčín Amona
Míry: 167, 177, 190, 21.5

PRÈT À PORTER

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
Schralling, foto archiv SCHČTrak
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 (GP skokan G. Böckmanna) – Habicht. Connery je otcem plemeníka a
koně roku 2015 a 2018 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.
V sezoně 2016 připouštěl v Gestüt Treiber
(AUT). V r. 2017 absolvoval 80-denní test
hřebců s elitním výsledkem 8.7 b. V roce
2018 byl ve Stadl Paura licentován pro rakouský teplokrevný chov s velmi dobrým
hodnocením: typ 8.5, tělesná stavba 7.7,
fundament 8, klus 8, , celkově 7.8 b. třída
I. V sezoně 2018 působil v Rakousku a v
Německu.
Schralling, foto Zenon Kisza
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Powiew

Hřebec bude k dispozici formou zmražených ID.
Vraník, nar. 1. 3. 2013
Chovatel: Marek Przeczewski , Milakowo, POL
Majitel: Marcin Olszowski,
Palawice, POL
Míry: 173/ 183, 207, 22,Linie Pilger
Bonitace - 4 letý: 8.5, 8, 8.5,
9, 8, 8.5
Test 4letých hřebců: skok
volnost 10, interier 9, celkem
8.4

POWIEW
LWÓW

ASPIRANT
LWICA

CZAR
CZANTORIA

ARAGONIT
CZUMIZA

GLUOSNIS xx

GERODOT xx
GLORIJA xx

PROWANSJA
PRIMA

ARION
PREMIA

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.

Powiew, foto Zenon Kisza
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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. V
sezoně 2018 startoval v soutěžích st. T a z osmi startů se 6x umístil.
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).
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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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Erste

ERSTE
PRINCE MAB xx

Hnědák, nar. 29.3. 2007
Chovatel: K. H. Schulenburg
GER

Stanice: Hřebčinec Tlumačov, s. p. o., Dolní 115, 763
62 Tlumačov
Tel.: 775 224 728 – Ing. Ondřej Mamica, Ph.D.

PRINCESS MAB xx

ESTEBAN xx
GIDDY SQUALLS xx

Majitel: Jana a Ing. Petr
Galatíkovi, Lebedov 108,
Zdounky

TARGOWICE (USA) xx

TUMBLE WIND (USA) xx
PRINCESS MODEST xx

HELING

BUKEPHALOS
HALIMA

TITANIA III
TUSSI

PARFORCE
TERTIA III

Míry: 168 /178, 190, 20.7
Test hřebců SVK: 7.98 b./
Třída I.

ERSTE je velmi elegantní,
přitom dosti mohutný hřebec s výborným pohybem.
Vysoký podíl plnokrevné
krve ho předurčuje spolu s
jeho charakterem a jezditelností k produkci militaristů.
Prozatím startoval v nižších
soutěžích všestrannosti a v
Pardubicích se umístil v početném poli v soutěži ZL na
2. místě.

Erste, foto archiv ZCHKS

Jeho otec ESTEBAN xx patří k linii Princequillo xx. Mohutný hřebec s výborným pohybem byl využíván v mnoha chovatelských svazech včetně holštýnského, kde zanechal
např dobré plemeníky Easy Way I a II. Jeho produkce se rozšířila i do USA. Dal vynikající
militaristy v čele s olympijským holštýnem Rumour Has It a další T militaristy jako např.
Easy Going, Elektron nebo MS Estee.
Matka TITANIA III je dcerou Helinga, který působil v Kanadě a dal T militaristy Abbey GS,
All In One, El Paso GS. Titania je zároveň matkou T militaristy Tabasco TSF (USA) po Heraldik xx a dala také klisnu Terzianu, která je matkou T militaristy Tesea (Cheops).
Bába TUSSI je státně premiovaná klisna a dala T skokana Tempico.
Prabába TERTIA III je premiovaná klisna a je matkou plemeníka Timber (skok 130).

39 |

Sargoni Son LH

SARGONI SON LH
SANTIAGO

Ryzák, nar. 16. 6. 2016
míry 2letý: 167/176,183,20.5
cm

Chovatel a majitel: Ladislav
Holada, Sedmpány
Stanice: Sedmpány 40, 257
63 Trhový Štěpánov
Tel.: 777 844 866

SCHWALBENLIED

SARGONI
KARA8SCHE II

Bonitace: 8, 7.5, 8.5, 9, 9, 9,
9

WIE IBIKUS

MAHAGONI
KAREIERE II

ZAKON xx

ATHENS WOOD (GB) xx
ZAVOĆ (SU) xx

PLAZMA
PADUJA

DRAGUN
POZNAĕ

Mohutný hřebec s výbornou
mechanikou pohybu a skokovými schopnostmi zvítězil
při výběru hřebců 2letých s
hodnocením za pohyb (9 b.).
a za skok ve volnosti 9.8 b!
Za vlohy pro výkon a ochotu
byl hodnocen známkou 10!
Zkoušku vloh a vlastností absolvoval s celkovou známkou
9.2 bodu. V základní bonitaci
dosáhl na 60 bodů – Elita.
Jeho otec SARGONI byl importován z Německa jako
Sargoni Son LH, foto Zenon Kisza
dvouletý a disponoval talentem pro skok i drezuru. Již v
6ti letech zvítězil v soutěži ST – 140 a absolvoval drezuru „S“. Vynikal silou, charakterem
a mechanikou pohybu. Jeho všestranné potomstvo dosáhlo výkonnosti T v drezuře i ve
skákání. Mezi jeho nejlepší potomky patří Zifan (drez T), Isar (skok T), Charisma (skok ST a
drez St Georg), Velma (skok ST). V původu Sargoniho je 22 % plnokrevné krve.
Matka PLAZMA pochází z Ruska a sama byla vítězkou drezurního testu 3letých klisen.
Tato mohutná klisna s hrudníkem přes 2 metry a silnou kostrou má velmi dobrou mechaniku pohybu, exterier a charakter. Ve spojení s Quintetem dala již velmi dobrého hřebce
Prim, ve spojení s Millenniem dala klisničku Milli Vanilli. Otec Plazmy plnokrevný Zakon
xx zvítězil v ruském Derby a je synem vynikajícího hřebce Athens Wood xx. Bába Paduje
je po T drezurním hřebci Dragun, který je otcem plemeníka Palladium. Palladium byl skokanem mezinárodní třídy na úrovni Poháru národů a startoval úspěšně i ve Světovém Poháru. Další Dragunův syn Khorog dokázal vítězit v těžkých drezurách. Prabába POZNAŇ
po Oreol je pravá sestra plemeníka Post, který se stal drezurním šampionem a startoval
i na olympiadě. Rodina vyniká charakterem, jezditelností a univerzálními schopnostmi až
po nejtěžší soutěže.
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Solistentraum
(ex Schürzenjäger)
Ryz., nar. 5. 5. 2000
Rodina Saaleck 035 A
Chovatel: Wilfried Krause,
Bielefeld, GER
Majitel: BG Hauser – Baumgartner, Schönberg 17, 5152
Michaelbauern, AUT
Tel: 0043 664 2825884
email: r.baumi@sbg.at

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
Solistentraum, foto archiv majitele
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
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Pagur ox
ruský plnokrevný arab
Ryzák, nar. 2007
KVH: 159 cm
Majitel: Gertraud Zechner,
email: gefisch@aon.at
Stanice:
Trakehner Gestüt Elchniederung , Jana Scheffel , Wandlitz (Berlín – GER)
info@gestuet-elchniederung.de
Přirozená plemenitba a
zmražené ID

PAGUR ox
NAFTALIN

TOPOL
NEPRIADWA

GEPARD
PRIKHOT

SPORT
PERIKOLA

PRIKAZ

KUMIR
PLIASKA

POSPA
PREMERA

MASCAT
PLENITELNIAIA po TOPOL

původ: Gepard – Naftalin- topol – priboj z Pospa po Prikaz
viz sporthorsedata
Všestranný arabský hřebec,
vybraný do PK Rakouský
teplokrevník, Süddeutsche
Verbände, ZfdP Deutsches
Pferd, Trakehner Verband,
ÖAZV Shagya Araber.
Působnost: Evropa, Amerika,
Austrálie
V uvedených svazech je otPagur ox, foto archiv majitele
cem špičkových vítězných a
premiovaných hříbat.
Pagur je 2 x prochován na hřebce Sport a dokonce 5 x na legendárního plemeníka Priboj. V původu vyniká zejména jeho syn
Pomeranec, otec olympijského hřebce
Paketa a hřebce století Chokkeje.
Pagur je ve výborném typu a má velmi
dobrý pohyb a charakter. Disponuje i
skokovými schopnostmi.

Pagur ox, foto archiv majitele
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Seznam inseminačních dávek pro sezonu 2019
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
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. T
Inster Graditz (Bonito xx - Kassius), milit. S, pot. skok T
Schenkendorf (Topkij - Königspark xx), skok T
Eliáš (Eol - Sharp End xx)
Powiew (Czar – Gluosnis xx)
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

Topas - 14
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Topas

Obvod

Eliáš
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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
U Kapličky 14, 530 02 Pardubice - Mnětice
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 777 269 849 – MVDr. Vít Holý
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Rodina klisny CHARISMA (Sargoni – Bura po Quoniam II), foto Sigrun Wiecha
Foto na zadní straně obálky: Zenon Kisza
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