ROČENKA 2019

Svaz chovatelů českého trakéna, z.s.

Pětiletá KIREA (Abendtanz – Kachetia po Chalif 5), jezdkyně Eliška Orctová
V sezoně 2019 4 starty a 4 vítězství v soutěžích všestrannosti
Foto Marcel Runštuk

Foto na titulní straně obálky: Tříletý IBROX PARK (Hirtentanz – Iduna V po Velasquez)
Foto Zenon Kisza

Úvod
Vážení přátelé trakénských koní, sezona 2019 přinesla trakénům další úspěšný rok. Počty
koní, zapsaných v trakénské plemenné knize, stoupají. Naši plemeníci působí v Česku, Rakousku
a Německu. Od začátku působení plemenné knihy Českého trakéna v roce 2012 se narodilo ke
konci sezony 2019 už 65 hříbat.
Poprvé v historii byl náš trakénský
svaz pořadatelem zkoušek výkonnosti
3letých klisen a v dalších letech bude
v této započaté tradici pokračovat. Na
začátku roku jsme zorganizovali také chovatelský seminář k hodnocení koní doplněný o metodiku přípravy sportovních
koní v oblasti skoky a drezura. Praktický
výcvik byl doplněn teoretickou přípravou
a výukovými ﬁlmy.
V oblasti sportu reprezentovali naši
zástupci ve všech disciplínách – skocích,
drezuře a všestranné způsobilosti.
Myslím, že jsme již deﬁnitivně zbortili
hojně šířený mylný názor o trakénech
jako „malých, divokých a málo schopných koních“. Promyšlená chovatelská
práce kombinující nejlepší světové jedince a linie přináší své výsledky. Charakter
spojený s krásným exterierem, konstituční tvrdostí a jezditelností dává do budoucna základ pro jezdecké využití ve
všech jezdeckých disciplínách. Pro naše
nejlepší koně se budeme snažit najít i nejkvalitnější jezdce a trenéry.

MVDr. Vít Holý, foto Zenon Kisza

Posílit zájem o toto plemeno pomáhají
výsledky trakénů ve světovém měřítku, hlavně v drezuře a všestrannosti. Český trakénský svaz
spolupracuje již tradičně s Německem, Rakouskem, Polskem, Litvou, Slovenskem a nově se rýsuje zájem ze strany Dánska a Finska.
Rádi uvítáme všechny stávající i nové příznivce tohoto kulturně a historicky mimořádně hodnotného plemene na všech našich akcích v nové sezoně 2020 !
MVDr. Vít Holý
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Chov Českého trakéna 2019
K závěru sezony 2019 evidujeme v ústřední
evidenci 158 trakénských plemenných koní,
z toho je 13 plemeníků. 3 z nich působí
v zahraničí a to Solistentraum, Schralling
a Pagur ox. Kromě toho je však hojně využíváno i mražené sperma. Kromě čistokrevné
plemenitby se snažíme i o zušlechťování
jiných teplokrevných plemen, užitkoví kříženci měli a mají velký význam v produkci sportovních i chovných koní nejvyšší kvality.
Celkem 13 narozených hříbat bylo letos po
hřebcích AKTIEN (4 x), SPECIAL MEMORIES
(4 x), QUINTAR (4 x) a TOPAS – 14 (1 x). Posílili jsme tak linie Aktiv – Pepel – Piligrim –
Pythagoras, Abdullah – Pregel – Hyperion –
Dampfross, Quoniam – Quido – Pythagoras –
Dampfross, a Schwalbenzug – Humboldt –
Ararad – Jagdheld – Perfectionist xx. Narodilo se 6 hřebečků a 6 klisniček a tak máme
od r. 2013 již 65 hříbat trakénského chovu.

Quintar na přehlídce trakénů v Borové,
foto Zenon Kisza

Pro sezonu 2020 očekáváme narození 12ti hříbat, po hřebcích QUINTAR,
KING ARTHUR, OBVOD, SPECIAL
MEMORIES, ERSTE. Stále čekáme na
kvalitní hřebečky z linie Quoniam,
linii Aktiva se již zachránit podařilo
přes hřebce AKTIS, AKTIEN a jejich
potomstvo. Olympijský vítěz Abdullah má již několik kvalitních vnuků
přes svého výborného syna Special
Memories.
Aktien - MVDr. Vít Holý, foto archiv majitele
Nová krev se objevila zařazením hřebce IBROX PARK (Hirtentanz). Jedná
se o vynikající angloarabskou linii BURNUS AA – Sixtus (Elite Hengst a GP skokan) AXIS (Elite Hengst, nejlepší skokan körungu a následně olympijský drezurní kůň). Sixtus byl navíc Hřebcem roku Německa v r. 2001. V původu Ibrox Parka se navíc objevují
legendární hřebci KOSTOLANY (Hřebec roku Německa 2009 a děd famozního mistra
světa v drezuře Totilase), Hřebec roku Německa 95 Mackensen a angloarabský hřebec
Kallistos. Mnohonásobný vítěz těžkých skákání, otec Ibrox Parka Hirtentanz ukončil
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Ibrox Park, foto Zenon Kisza

sportovní karieru a odcestoval do plemenitby do USA. V Evropě zanechal
7 synů v chovu.
Další novou akvizicí je 3letý TOP
GUN, vítěz testu hřebců 2019. Top
Gun má neuvěřitelně silný původ,
jeho otcem je T skokan Schenkendorf
a ten je synem olympijského vítěze
Topkije (OH Moskva). Dále v původu
najdeme olympijského vítěze Espadrona, „nekorunovaného“ olympijského vítěze v military Paketa a svě-

tové skokany Perona a Palladia.
Oba mladí hřebci disponují velkým
skokov ým talentem a v ýbornou
mechanikou pohybu. V roce 2020 by
měli být testováni ve sportu a je odebráno jejich zmražené sperma pro
využití v chovu.
Trakénští hřebci v ČR budou v sezoně
2020 rozmístěni již na šesti stanicích.
V Čechách bude v Makotřasech u Prahy působit výborný Plesant – drezurTříletý Top Gun (Schenkendorf - Panoraam),
ní šampion a Kůň roku, který je zcela foto Zenon Kisza
neprávem stále málo využit. V Sedmpanech bude stát velmi nadějný vítěz körungu 2018 Sargoni Son LH. Morava má pak
nově již 3 stanice. Zemský hřebčinec Tlumačov nabízí původově i exterierově velmi
kvalitního hřebce Erste, v Kyselovicích u Kroměříže bude připouštět
osvědčený šampion Quintar. Nově
zařazený plnokrevný hřebec Glorioso
xx bude působit na stanici Lužice,
okr. Hodonín. Stanici Hřebčína AMONA v Bolaticích posílí nově zařazení
Ibrox Park a Top Gun, nadále zde
zůstávají Aktien a Aktis. Tato stanice
má navíc k dispozici množství velmi
kvalitních světových hřebců ve zmražených ID.
Větší počet hřebců je nezbytně nutný
Vítěz výběru dvouletých hřebců 2018 Sargoni Son
pro zachování variability krevní
Sargoni - Plazma po Zakon xx), foto Zenon Kisza
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základny chovu, přestože trochu komplikuje vyhodnocování kvality potomstva díky malým početním stavům
potomků po jednotlivých plemenících.
Letos poprvé uspořádal náš svaz
vlastní výkonnostní zkoušky tříletých
klisen. Možnosti složení zkoušek
v komfortním jezdeckém areálu v Šilheřovicích – Antošovicích využily
i některé klisny PK CS. Za účasti 9 kliErste, foto Zenon Kisza
sen se ve velmi dobrém světle předvedla trakénská ryzka PROSTOTA
RVP (Prökelwitz – Parika po Ikar, z albertovské rodiny Prostota), velmi kvalitně předvedená Ivetou Ruszovou – Červenkovou. S dosaženými 8,5 body se stala
vítězkou zkoušek.

Prostota RVP (Prokelwitz - Parika po Ikar),
foto Zenon Kisza

Prostota RVP - Iveta Červenková,
foto Ivana Maršálková
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Trakéni ve sportu 2019
Sezona 2019 zaregistrovala trakény v ČR již ve všech disciplinách. Tradičně uspěli
trakéni v drezuře až do stupně T (IM I). Ve skocích a military jsme zaznamenali řadu
úspěchů v lehčích soutěžích, což je ale dáno mladým věkem koní. Celkem jsme viděli
na kolbištích 15 čistokrevných trakénů. Úspěšných sportovních koní, kteří mají podstatný podíl trakénské krve, je ovšem daleko více.
Všestrannost:
Kirea (Abendtanz – Kachetia po Chalif 5), nar. 2014,v sedle s několikanásobnou mistryní republiky v military
Eliškou Orctovou (Stáj Rusek) předvedla v sezoně 2019 vynikající výkony. Ze 4 startů (z toho 2 x mezinárodních – Strzegom POL) 4 x zvítězila !!
Mimo to ještě 1 x zvítězila v drezuře
Z a 3 x se umístila ze 6ti startů
v parkurech do 100 cm. Na její přípravě se podílí špičkový military jezdec
Jaroslav Hatla. Matka Kirey klisna
Eliška Orctová - Kirea (Abendtanz - Kachetia
Kachetia byla vynikající matkou s po Chalif 5), foto Zuzana Šedá
vlohami pro všechny jezdecké discipliny. Na sportovních kolbištích se z jejích potomků prezentovali ještě pravá sestra
Kirey KIRA a plemeník AKTIS. Dcera Kachetie Karen (Arras) je již 2násobnou účastnicí
MČR a vítězkou parkuru ST*.

Eliška Orctová - Kirea, foto Marcel Runštuk
Eliška Orctová - Kirea, čtyřnásobné vítězky
ve všestrannosti, foto Marcel Runštuk
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Erste (Esteban xx – Titania III po
Heling), nar. 2007 v Německu (K. H.
Schulenburg). Objevoval se ve skokových soutěžích do 115 cm (2 umístění) a v military do st. L* (1 umístění).
Tento původově i exterierově mimořádně zajímavý hřebec začal bohužel
se sportovní karierou pozdě a proto
uniká pozornosti chovatelů. Navíc
jeho otec dal potomstvo až do olympijské úrovně v military a matka Titania III po Heling je i matkou jednoho z Erste (Esteban xx - Heling), foto Monika Špendlíková
nejlepších militaristů na světě –
TABASCO TSF. V roce 2020 se mu konečně narodí první trakénská hříbata.
Drezura:
Heidekrug (Dramatiker – Hanabi po Sky Dancer),
nar. 2010. Dnes již zkušený drezurista impozantního exterieru je i licentovaným plemeníkem.
K dispozici jsou jeho zmražené ID u majitelky
a jezdkyně Adély Neumannové (JC Zájezd). Hřebec prošel körungem a testem v Německu, kde
vynikal jako skokan. Je tak příkladným nositelem
vloh pro všechny discipliny. V sezoně 2019 startoval až do stupně IM I , absolvoval 10 startů, 3 x
zvítězil a 5 x se umístil. V hodnocení dosáhl až na
68 %.

Heidekrug - Adéla Neumannová,
foto archiv majitelky

Landsberger
(Kasimir –
Lena II po Caprimond), nar. 2008, navázal na
dlouhou a úspěšnou karieru v minulých letech.
V sedle se svou majitelkou Z. Střebákovou (JK
Iluze Makotřasy) dokázal v soutěžích do stupně
IM I celkem 7 x zvítězit a 4 x se umístit (celkem 18
startů s hodnocením až 69 %).
Landsberger,
foto Anna Reinbergerová

Baileys (Plesant – Victoria po Vals), nar. 2012
pokračuje v drezurní karieře s Eliškou Bodnárovou a Lindou Greenidge (JK Iluze Makotřasy). Dosáhla již úrovně S, ze 14ti startů 1 x zvítězila a 5 x se umístila. V hodnocení
dosáhla až na 72 %. Tato velmi elegantní a pohybově nadaná klisna s výborným charakterem má svou nejlepší budoucnost jistě před sebou.
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Ampere (Angard – Andante IV po
Gunnar), nar. 1999, býval velmi
úspěšným TT koněm Vandy Bělinové.
V kariéře absolvoval přes 200 soutěží. Jako zkušený učitel s mladičkou
Terezou Ištokovou startoval letos 6 x
v nižších soutěžích, 1 x zvítězil a 1 x
se umístil.

Ampere - Tereza Ištoková, foto Vanda Bělinová

Trénink v terénu je nezbytnou součástí
výcviku koně i jezdce.
Ampere – Tereza Ištoková,
foto Vanda Bělinová

Hanna (King Arthur - Havanna po Hohenstein) - JK Steally Vítková. Z 20ti startů do st.
L vytěžila 2 vítězství a 12 umístění.
Lokren (Eser xx – Lotera po Quoniam III), nar. 2004, valach v majetku Nikol Abrlové
(JK Kočendovec Bohumín) absolvoval 12 startů do st. L s hodnocením až 64 %.
Corona (Plesant - Astra po Faharadscha), nar 2013. Se svou jezdkyní a majitelkou
Pavlínou Sýkorovou startovala v soutěžích Z, 7 startů a 4 umístění s hodnocením až 67
%.
S ko k y :
Simona (Quintet – Stella po Saint Tropez), nar. 2008, je pravou sestrou plemeníka
QUINTARa. Klisna vyniká technikou skoku a charakterem, s jezdkyní Štěpánkou Zavoralovou (Hř. Suchá) startovala až do soutěží 125 cm a podařilo se jí z 18ti startů 6 x
zvítězit a 7 x se umístit. Do budoucna bude jistě velmi ceněnou chovnou klisnou.
Kira (Abendtanz – Kachetia po Chalif 5), nar. 2013, je polosetrou vítěze testu hřebců
s hodnocením 8.3 b AKTISe. S jezdkyní Annou Siatkovou (JK Orličky) startovala v par7|

kurech do 120 cm celkem 21 x, 3 x zvítězila a 11 x
se umístila. Velmi korektní klisna vyniká skokovou
technikou. Její otec, T skokan Abendtanz byl letos
v Německu oceněn titulem „Elite“ a produkuje
vynikající skokany i militaristy. V Pardubicích zvítězil letos v rámci podzimních military jeho famozní
syn – plemeník LEBENSTRAUM.
Aktien (Aktiv – Schlodien II po Königspark xx),
nar. 2015. Mladý plemeník v majetku Hřebčína
Amona absolvoval svou první sportovní sezonu.
S MVDr. V. Holým startoval celkem v 19ti parkurech až do st. 110 cm, z toho 14x bezchybně.
Umístil se i v kvaliﬁkačním kole KMK. Aktien již
působil v přirozené plemenitbě a narodila se po
Simona (Quintet - Saint Tropez)
- Štěpánka Zavoralová, foto Zenon Kisza

něm 4 hříbata ve výborném typu
s velmi dobrou mechanikou
pohybu. Jeho otec Aktiv byl ve
své době nejúspěšnějším trakénským skokovým koněm na světě
a matka Schlodien II je matkou
5ti plemeníků včetně T skokana
Schenkendorfa. Ten je otcem
vítěze letošního testu hřebců
TOP GUNa. Aktien je velmi
nadějným plemeníkem s dvojitým talentem.

Kira (Abendtanz - Chalif 5) - Anna Siatková,
foto archiv majitelky

Aktien (Aktiv - Koenigspark xx)
MVDr. Vít Holý, foto archiv majitele
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Klisnička Caroline
(Topas – 14 – Carben po Balisto Z),
nar. 26.3.2019,
foto archiv majitele

Klisnička Daisy (po Quintar),
nar. 24.4.2019 s matkou Gója
(Obvod – Goa xx po Monseigneur
(USA),
foto Jan Kameník

Klisnička Savoir Vivre
(Aktien – Sirael po Sargoni),
nar. 22.7.2019,
foto Iveta Červenková
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Březí klisny zapuštěné v roce 2019
1937 QUINTAR:
73/ 180
Charisma (Sargoni – Bura po Quoniam II), vra.,
80/380
Sophie (Quinten – Sára po Q II – 254), ba.,
Sapfó xx
(Rainbows for Life – Salveta po Arcane), ra.,

nar. 1997
nar. 2007
nar. 2007

2542 ERSTE:
Ilata
(King Arthur – Iandia po Ivernel), hda.,
Atopa
(Topas – 14 – Argonika po Sargoni), ra.,
Parika
(Lateran – Palomia po Sargoni), ra.,

nar. 2006
nar. 2007
nar. 2004

2185 OBVOD
Amálka xx (Glowing – Agita po Coulstry), tm. hda.,

nar. 2002

2560 SPECIAL MEMORIES:
Sanditten
(Lowelas – Samonien po Peron), tm. Hda.,

nar. 2007

3793 KING ARTHUR:
Revita
(Aktiv – Remonta (IRE) xx po Montelimar (USA), vra., nar. 2003
273 TOPAS – 14:
Carben
(Balisto Z – Cadinen II po Ignam), hda.,

nar. 2013

2210 SCHRALLING:
Rominten
(Gelria – Rauschen po Inster Graditz), ra.,
Pina Colada (Apogej – Pisana po Life and Liberty xx), ra.,

nar. 2001
nar. 2003
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Seznam trakénských hříbat 2019
88/54
88/55
88/56
88/57
88/58
88/59
88/60
88/61
88/62
88/63
88/64
88/65

THEA, kl., Hda,
CAROLINE, kl., Ra.,
AVION, hř., Hd.,
ARON, hř., Hd.,
LA GRACE, kl., tm. Hda.,
DAISY, kl., tm. Ra.,
FANTASY, kl., Hda.,
SENSEI LH, hř., Ryz.,

nar. 20.4. (Aktien – Terciga po Raﬁnad)
nar. 26.3. (Topas – 14 - Carben po Balisto Z)
nar. 8.6. (Aktien - Verena po Laterán)
nar 17.6. (Quintar - Rebeka po Euros )
nar 4.5. (Quintar - Platba xx po Bully Pulpit xx)
nar. 24.4. (Quintar - Gója po Obvod)
nar 1.6. (Quintar - Formoza po Zapad)
nar. 10.6. (Special Memories – Plazma
po Zakon xx)
SPECIAL FIERY BOY LH, hř., tm. Ryz., nar. 24.7.
(Special Memories – Feuerrose po Lichtblick)
SUNSHINE, kl., Hda.,
nar. 14.7. (Special Memories – Paelja po Ekvus)
SAVOIR VIVRE, kl. Hda., nar. 22.7. (Aktien – Sirael po Sargoni)
SHERLOCK, hř. Ryz.,
nar. 8.8. (Special Memories – Elza po Zapad)

Hřebeček Avion (Aktien – Verena
po Lateran),nar. 8.6.2019,
foto Lucie Zavadilová

Patnáctiletá chovná klisna Verena
(Lateran – Virginie po Topas – 14)
z albertovské rodiny Vysluga,
foto Marie Zavadilová
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Výstava trakénů a ﬁnále 80-ti denního testu
trakénských hřebců Borová – Hřebčín Amona 5. 10. 2019
Výstava trakénských koní zažila
již svůj 6. ročník. První 2 ročníky
proběhly v rámci výstavy v Pardubicích, 3. ročník byl uspořádán
v areálu Baníku Ostrava a od
roku 2017 je pořadatelem Hřebčín Amona v Borové – Bolaticích.
Celkem 27 koní od 9ti vystavovatelů vyplnilo zajímavý program.
Důležitou součástí výstavy bylo
ﬁnále 80ti denního testu hřebců,
kterého se zúčastnili 2 velmi
kvalitní 3letí hřebci – TOP GUN a

Foto Zenon Kisza

IBROX PARK. Počasí letos pořadatelům nepřálo, vytrvalý déšť od nočních
hodin je donutil přesunout většinu
programu do kryté haly. I tak přijelo
přes 50 diváků nejen ze vzdálených
míst republiky, ale i z Rakouska,
Německa a Polska.
Mezinárodní komise pracovala ve
složení MVDr. Vít Holý, MVDr. Josef
Dvořák, Ladislav Holada, Sigrun Wiecha (GER) a Witek Rudnicki (POL). Ve
Aktis (Aktiv - Chalif 5), foto Zenon Kisza

skoku ve volnosti bylo předvedeno 10
koní, kteří podali velmi dobré výkony a
sklidili zasloužený potlesk diváků.
Výstavu zahájil kapitální, již prověřený
hřebec QUINTAR (Quintet – Stella po
Saint Tropez). Mohutný, exterierově
vydařený hřebec vynikl v pohybu i ve
skoku. Svůj mimořádný charakter předává i na potomstvo. Quintar je již
posledním žijícím čistokrevným zástupcem linie Quoniam, která patřila k
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Aktien (Aktiv - Koenigspark xx), foto Zenon Kisza

tomu nejlepšímu v československém chovu. Je smutnou skutečností, že vyhynutí této linie
dopustily domácí chovatelské
svazy. Následovali plemeníci
AKTIS (Aktiv – Kachetia po Chalif
5) a AKTIEN (Aktiv – Schlodien II
po Königspark xx) . Tito 4letí
plemeníci jsou již testováni ve
sportu a absolvovali 7, respektive 14 bezchybných parkurů.
Aktien má již narozené první
potomky ve velmi dobrém typu.
Tříletá Prostota RVP (Prökelwitz – Parika po Lateran),
Hřebci jsou v majetku MVDr. H. foto Zenon Kisza
Holé- Hřebčín Amona.
Z Tlumačova přijel na výstavu neprávem opomíjený hřebec ERSTE (Esteban xx –
Heling). Souladný hřebec elegantního pohybu a výborného skoku je zajímavou
možností pro zájemce o military. Erste je v majetku Ing. P. Galatíka, předvádí jej jeho
jezdec Jan Holec.
Jako další se předvedly 2 letošní vítězky výkonnostních zkoušek 3letých klisen, ryzky
PROSTOTA RVP (Prökelwitz – Parika po Ikar) a KASIA (Grand – Kasiopea po Landor S).
Exterierově velmi kvalitní klisny předvedly silný a technicky bezvadný skok spolu
s výborným pohybem. Kasia je příkladem teplokrevníka s výrazným podílem trakéna.
Kromě čistokrevného chovu je právě užitkové zušlechťovací křížení velmi významné.
Ve světě jsou takto trakéni hojně využíváni s vynikajícími výsledky. Nejznámnějším
příkladem je z poslední doby využití hřebců Totilas (trojnásobný mistr světa v drezuře)
a vítěz körungu v Neumunsteru
a dnes již otec více jak 40ti plemeníků Millennium. Cheops (po
Cherson) zas koluje v krvi letos
nejatraktivnějšího 5tiletého skokana na Mistrovství světa mladých koní v Lanakenu.
Po 3letých klisnách se v hale
objevila 5tiletá IRLANDA (Grand
– Ikarie po Ikar). Atraktivní černá
hnědka je také příkladem užitečného křížence s vysokým procentem trakénské krve (Granát, Ikar)
a navíc pochází z rodiny vynikající Iluze (Przedswit X), kvaliﬁkovaTříletá Kasia (Grand – Kasiopea po Landor S),
foto Zenon Kisza
né i na OH v Moskvě. Irlanda
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sama se 2x umístila v kvaliﬁkacích KMK. Po Irlandě se předvedl
3letý trakénský valach APOLON ,
který je synem veleúspěšného
GP skokana Abreka a je nabízen
k prodeji.
A pak už diváci netrpělivě očekávali oba účastníky 80ti denního
testu. Jako první vstoupil do
předvadiště TOP GUN (Schenkendorf – Evita Peroni po Panoraam). Elegantní, mimořádně
charakterní hnědák s výborným

Irlanda (Grand – Ikarie po Ikar (Lateran), foto Zenon Kisza

Valach Apolon (Abrek – Pina Colada po Apogej),
foto Zenon Kisza

plněné velmi dobrou technikou
a jsme proto právem zvědavi na
jeho další kariéru. Jeho otec
Hirtentanz je mnohonásobným
vítězem těžkých skákání, Hřebcem Roku Německa a otcem
sedmi plemeníků. V současnosti
již není v Evropě k dispozici, na
závěr sezony odcestoval do USA.
Průlomově byl tento extremní
skokan dokonce licentován i do
holštýnského svazu. V Čechách
máme již 3 velmi dobré klisny –
s ko k a n k y – p o j e h o s y n o v i
Abendtanzovi.
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pohybem předvedl velmi silný
skok. V jeho původu se snoubí 2
úspěšní olympionici Topkij a Paket a také vítězové mezinárodních Velkých cen Panoraam
a Palladium. Kombinace těchto
krví nemá v současnosti v Evropě
obdoby.
Pozornost se vzápětí upřela na
v y s o ké h o č e r n é h o h n ě d á k a
v krásném trakénském typu –
IBROX PARKa (Hirtentanz –
Iduna V po Velasquez) . Tento
doslova tančící hřebec má neomezené skokové schopnosti do-

Tříletý Top Gun (Schenkendorf – Panoraam),
foto Zenon Kisza

Topkij (Ostrjak – Pomeranec ox),
foto archiv SCHČTrak

Ibrox Park jako dvouletý před
körungem v německém
Neumünsteru,
foto Sigrun Wiecha

Ibrox Park
(Hirtentanz – Velasquez),
foto Zenon Kisza
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Po zajímavých skokových ukázkách byly k vidění chovné klisny,
hříbata a dorost. Mezi nejkvalitnější patřila CHARISMA (Sargoni
– Bura po Quoniam II). Tato již
22 let stará klisna je stále v dobrém stavu a své první hříbě CHIARU, klisničku po Schralling, porodila až ve 20ti letech.Předváděla
se i její roční dcera CHAIRA po
Quintar, veliká, exterierově i
pohybově výborná. Charisma
sama dosáhla výkonnosti ST**
ve skákání a St. Georg v drezuře.

Chaira (po Quintet), v pozadí její matka Charisma (Sargoni),
foto Zenon Kisza

Trischa (Schralling – Triana po Topas-23 (Démon),
foto Zenon Kisza

ling. Tato vranka způsobila doslova
poprask svým vynikajícím a lehoučkým
pohybem a ihned o ní projevili zájem
zahraniční chovatelé.
SOPHIE , mohutná bělka po Quinten v
sobě nese dvojnásobné prochování na
linii Quoniam a pro udržení této krve
byla letos připuštěna hřebcem Quintarem, stejně jako výše uváděná Charisma.
Prabábu Sophie zakoupil kdysi německý olympionik M. Plewa a podařilo se
| 16

Její matka Bura byla šampionkou
6tiletých klisen v KMK v sedle
s legendárním Jiřím Pecháčkem.
23 let měla předváděná dcera
Topase – 23 TRIANA. Sama prověřena v parkurech S** z matky
po Quoniam VIII dala již několik
velmi kvalitních hříbat. Její dcera
Trianka byla letos 2. ve ﬁnále
KMK 6tiletých a synové Tristan a
Titan dosáhli úrovně až ST**. S
Trianou byla předvedena její
roční dcera TRISCHA po Schral-

Sophie (Quinten – Sára po Quoniam II – 254), v pozadí
dvouletá Arlea (Landjonker), foto Zenon Kisza

Roční ryzka Rozárka (po Quintar)se svou matkou Jasnou
(Ikar (Lateran) – Tamisa po Sargoni), foto Zenon Kisza

mu z ní vychovat několik špičkových militaristů na nejvyšší úrovni. Z plnokrevné rodiny Sophie
pocházejí Derby vítězové Symbol, Silver a Silvaner.
Arabskou rodinu v sobě zas
nesla klisna JASNÁ (Ikar- Tamisa
po Sargoni) se svou dcerou po
Quintar ROZÁRKOU.
Německá HAVANNA je dcerou
Hřebce roku Hohensteina a tato
kapitální vranka se skvělým pohybem je letos březí po Quintar.

JOSEFÍNA pak byla dcerou
Eliáše po legendárním
Eolovi. I ona se již pyšní
krásnou 2letkou po Quintarovi – JESABELL. Závěr
trakénské kolekce patřil
zajímavému ročnímu hřebečkovi SCHAMPUSovi
(Schralling – Chanelle po
Quintet). I on je nabízen k
prodeji.
Josefína TH (Eliáš – Jenufa
po Majáles xx), foto Zenon Kisza

Havanna (Hohenstein –
Herzklopfen po Komponist),
foto Zenon Kisza
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Hřebeček Schampus (Schralling
– Chanelle po Quintet),
foto Zenon Kisza

Aquila (Quintet – Andra po
Amon) – Anastázie Říhová,
foto Dominika Prášková

Iveta Červenková a Aktien,
foto Zenon Kisza
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Top Gun – Klára Nevařilová, foto Zenon Kisza

Užitkové křížence s trakénskou
krví ještě zastupovaly klisny
ARLEA (Landjonker – rodina Pika
Fatmé trak), a AQUILA (Quintet –
Amon). Aquila je již testovaná na
parkury stupně S**.
Po krátké přestávce naštěstí na
chvíli přestalo pršet a tak mohl
být dokončen test hřebců. TOP
GUN se v drezuře předvedl
s Klárou Nevařilovou, IBROX
PARK s Ivetou Červenkovou.
V parkuru pak oba hřebce sedlal

Rostislav Hlaušek. Drezura na mokré trávě lehce
poznamenala oba výkony, ale parkur na písku už
vrátil hřebcům sebejistotu a oba dokončili zdárně
celý test s velmi dobrým hodnocením. Zvítězil
TOP GUN s 7.8 bodu před IBROX PARKEM s 7.7 b.
Top Gun má velmi dobrý pohyb a charakter, ve
skoku je silný, ale ne vždy technicky dokonalý.
Ibrox Park získal vysoké ocenění za cval - 9 a ve
skoku byl za schopnost hodnocen 8.5. Vyniká
technikou končetin a pozorností. Chovatelem
TOP GUNa je pan Dr. H. E. Wezel, Gestut Schralling (GER) a majitelkou MVDr. H. Holá. Oba hřebci
budou nadále testováni ve sportu.

Top Gun – Rostislav Hlaušek,
foto Zenon Kisza

Ibrox Park – Iveta Ruzsová – Červenková,
foto Zenon Kisza
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Za předvedení děkujeme chovatelům a majitelům: MVDr. H. Holá, Ing. F. Cinek, Ing. S.
Fialová, L. Mestenhauserová, M. Moravcová, J. Holec, B. Říhová, Ing. V. Ducháčová,
J. Sobek.

Komise, zleva: Sigrun Wiecha (GER), Witold Rudnicki (POL),
MVDr. Vít Holý, MVDr. Josef Dvořák, Ladislav Holada,
foto Zenon Kisza

I přes špatné počasí vládla na
přehlídce velmi dobrá atmosféra, diváci se neradi rozjížděli
a řada jich zůstala do pozdních
nočních hodin a dalšího dne.
Kvalitu koní i předvedení ocenili i zahraniční účastníci a o řadu
plemeníků projevili zájem.
Podařilo se doplnit kolekci
trakénských plemeníků o další
nejlepší světovou krev. Doufejme, že noví hřebci splní i ve
sportu naše očekávání a budou
i chovatelsky využiti. V jednání
je využití jejich inseminačních
dávek v zahraničí. A už dnes se
můžeme těšit na 7. ročník přehlídky trakénů na Borové !
MVDr. Vít Holý

Kompletní fotogalerii p. Zenona Kiszy z trakénské přehlídky na Borové si můžete
prohlédnout na:
http://www.fotokisza.com

Foto Zenon Kisza
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Klára Nevařilová a Top Gun,
foto Zenon Kisza

MVDr. Helena Holá,
Charisma a Chaira,
foto Zenon Kisza

Zleva Ladislav Holada,
MVDr. Vít Holý,
MVDr. Josef Dvořák, Dr. HansErnst Wezel a Stanislava
Fürstová, foto Zenon Kisza
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Witold Rudnicki a Sigrun Wiecha,
foto Zenon Kisza

Zdeněk Dušek, Jan Tvarůžek,
Iveta Červenková a Ibrox Park,
foto Zenon Kisza

Aktien, foto Zenon Kisza
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MVDr. Helena Holá,
Iveta Červenková,
Rostislav Hlaušek,
Andrea Rončková
a Ibrox Park,
foto Zenon Kisza

Foto Zenon Kisza

Foto Zenon Kisza
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Testy 3 a 4letých trakénských hřebců v Polsku
Sokolnik, 27. 9. 2019
V krásné oblasti lesů, luk a jezer
na samém kraji severovýchodu
Polska leží u Zastawna Stadnina
koni Sokolnik Mirka Kulpinskego.
Ve ﬁnále letošního 100-denního
testu se zde letos objevili 4 tříletí a 5 čtyřletých trakénských
hřebců. Po počátečním posouzení exterieru a mechaniky pohybu
na tvrdém podkladě následovalo
předvedení v kryté hale. Ve
skoku ve volnosti viděla komise
3leté na výšce do 120 cm a 4 leHřebčín Sokolnik, foto Tomasz Siedlanowski
té do 130 cm. Pod sedlem byli
hřebci hodnoceni znovu v mechanice pohybu a poté ve skokové řadě s výškou do 90 cm. Následující den absolvovali terénní zkoušku o délce 2.5 km s 6ti přírodními překážkami v tempu 500 m/ min.
Všichni hřebci byli dostatečně připraveni a podali odpovídající výkon. Hodnocení
testu se skládá z bonitačního
protokolu, hodnocení komise
a dále z hodnocení vedoucího
výcviku a jezdců.
V původech mladých trakénů
byli litevští plemeníci Hektoras,
Heleris a Fetišas, polští trakéni
Adorator (úspěšný nyní v Německu ve sportu i v chovu), Ajbek, Negr, Ignam a Cargo. Německý Gestűt Schralling předváděl zajímavou kombinaci krve
Waitaki x Ignam. Dalším německým zástupcem byl hřebec po
Zleva Witold Rudnicki (POL), MVDr. Vít Holý (CZE),
Arunas Jurgaitis (LIT), Andrzej Grad (POL).
plnokrevném Desirao xx z matky
Foto Tomasz Siedlanowski
po Inster Graditz.
Mezinárodní komise pracovala ve složení Tomasz Siedlanowski – předseda, Witek
Rudnicki (POL), Arunas Jurgaitis (LIT), Dr. Hans Wilhelm Bunte (GER) a MVDr. Vít Holý
(CZE).
V testu nakonec zvítězil 4letý VERITAS VICTIS (Hektoras – Virze po Heleris), atrakivní
vraník chovatele Przemka Boleskiego a majitele Mirka Kulpinskego. Na 2. místě skon| 24

Veritas Victis (Hektoras - Heleris),
foto Tomasz Siedlanowski

úspěšně působí v Německu hřebci Adorator, Kros a Avatar.
V polském chovu je zas patrný
silný vliv litevských trakénů,
zejména linie Heleris či plnokrevný Gluosnis xx.
Celá akce pod vedením předsedy
Polského svazu Andrzeje Grada
byla výborně odborně i společensky zajištěna. Mezinárodní
charakter akce tradičně umožnil
prodiskutování zajímavých námětů a problémů v trakénském
chovu.
MVDr. Vít Holý

čil EKSKLUSIW (Cargo – Ekstaza
po Grafenstolz) a 3. místo vybojoval BIANCO (Cargo – Bekesza
po Cugnot). Přípravu hřebců
měla na starosti drezurní jezdkyně Justyna Stasiulewicz se svým
dívčím týmem. Je potřeba vyzdvihnout velmi dobrou připravenost a potažmo i charakter
hřebců, kteří byli předváděni
pouze ženami a dívkami.
Polský trakénský svaz úzce spolupracuje s německým Trakehner
Verband a z polského chovu

Dekorování nejlepších hřebců testu,
foto Tomasz Siedlanowski
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Trakénský körung Neuműnster 2019
Letošní světové výběry byly termínově posunuty až na začátek listopadu, na 8. až 10.
11. Počasí se však vydařilo a tak jsme mohli zase po roce shlédnout světovou trakénskou elitu. Ze 40ti mladých hřebců bylo nakonec vybráno 14. Vítězství si odnesl
rakouský FERRARI FOREVER, (Helium po Millennium z matky For Ever po Impetus).
Mohutný hnědák s velmi dobrým pohybem a slušným skokovým projevem pochází z
rodiny drezurních šampionů (Fellini, Fleur), plemeníka Fairmont Hill a T skokanů
Pikeur Formidable, Fabienne, Faraday, Flieder či Flambeau. 1. rezervní vítěz TARYK
(Lücke – Tarya po Hirtentanz) kombinuje výraznou skokovou krev, je pravým bratrem
mladého skokového šampiona
Tecumseha. Rodina vyprodukovala skokany a militaristy Titulus
a Tarison a pak hlavně amerického šampiona v military Tsetserlega, kvaliﬁkovaného na nadcházející OH. Gestüt Elmarshausen
a Gestüt Panker ho vydražily za
78 tisíc euro. Další premii obdrželi hřebci KARIM DORÉ (Perpignon Noir) a KRONBERG (Schwarzgold). Průměrná cena za
vybraného hřebce byla v aukci
38 tisíc euro. Nejčastěji byli v půVítěz körungu Ferrari Forever (Helium – Impetus),
vodech u předvedených hřebců
foto Sigrun Wiecha
zastoupeni plemeníci Millennium a Schwarzgold – Imperio. Skokové vlohy přináší zejména hřebec Hirtentanz a jeho
syn Abendtanz.
V dražbě byli dále nabízeni nevybraní hřebci, sportovní koně, klisny a hříbata. Průměr
u nevybraných hřebců byl nakonec 14. 350 euro, u ježděných koní 21 000 euro,
u klisen 24.300 euro a u hříbat až nečekaných 8.700 euro.
Součástí körungu je již tradičně šampionát ve skoku ve volnosti. Z 12ti účastníků jich
bylo 5 (!) potomky hřebce Hirtentanz. Vítězství s hodnocením 9.35 bodu za skok si
odnesli ex equo 2 koně a to LÄRCHENNACHT po Hirtentanz (3letá klisna) a GHIACINTA K po Come Close po Almox Prints (4letá klisna).
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Ferrari Forever,
foto Sigrun Wiecha

Rezervní vítěz Taryk
(Lűcke – Hirtentanz),
foto Sigrun Wiecha

Taryk,
foto Sigrun Wiecha
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Premiovaný Karim Doré
(Perpignan Noir – Insterburg),
foto Sigrun Wiecha

Grenoble (Marseille – Brioni),
foto Sigrun Wiecha

Vítězka šampionátu ve skoku ve
volnosti Chiacinta (Come Close),
foto Sigrun Wiecha
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Jessica von Bredow Werndl - TSF Dalera BB
(Easy Game – Handryk), foto www.dressage-news.com

Trakénským Hřebcem roku 2019
se stal plemeník INSTERBURG
(Hohenstein – Giorgio Armani).
Titul Elite Hengst získali v tomto
roce plemeníci GRAFENSTOLZ
(Polarion) - military, T skokan
ABENDTANZ (Hirtentanz)a drezuristé ELFADO (Kostolany)
a SCHWARZGOLD (Imperio).
Trakénem roku ve sportu se
stala drezurní hvězda TSF DALERA BB (Easy Game - Handryk),
která se svou jezdkyní Jessicou
von Bredow Werndl zazářila na

mistrovství Německa (2. místo
freestyle a 3. místo GP special),
zvítězila v týmech v Poháru národů v Cáchách a byla i členkou
vítězného družstva na Mistrovství Evropy v Rotterdamu. Fantastický výkon podala Dalera
během Stuttgart Masters na
konci sezony, kdy porazila celou
elitu v čele se světovou jedničkou I. Werth. V kvaliﬁkaci Světového poháru- freestyle - dosáhla
88,4 %.
Boyd Martin - Tsetserleg (Windfall – Buddenbrock),
foto Lindsay Berreth

Lea Siegl - Lebenstraum
(Abendtanz – Lebensfreude po Cheops),
foto Trakehner IG Österreich
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Další trakéni ve světě v sezoně 2019:
Trakéni ve světě tradičně vynikali zejména v drezuře a military. Z militaristů vzpomeňme hlavně bundesšampiona 5tiletých ISSELHOOK'S FIRST SIGHT (Lossow – Hibiskus)
nebo vynikajícího LEBENSTRAUMa (Abendtanz – Cheops), který kromě jiného oslnil
svým vítězstvím v podzimním military v Pardubicích. A samozřejmě již výše zmiňovaný
vítěz Pan Amerických her v Limě TSETSERLEG (Windfall – Buddenbrock), kvaliﬁkovaný
i na OH.
5. místo v supertěžkém military v Kentucky CCI 5* a 2. místo v šampionátu amerických
militaristů získal VANDIVER (Windfall).
Mezi skokany zazářil bulharský EZOP (Enrike – Poker), který úspěšně reprezentoval
v kvaliﬁkacích Světového poháru v Bojourishte a Atenách.
Z drezurních hvězd vzpomeňme kromě famozní DALERY TSF ještě ERLENTANZe (Latimer), umístěného s Charlotte Dujardin na CHIO Aachen 2019, HEUBERGERa (Imperio), GRIMANIho (Gribaldi), GOLDMONDa (Imperio – Latimer), EDBERGa (Connery –
Kaiser Wilhelm), ASTON MARTINa (Monteverdi – Sixtus), KRISTJANa (Polarion – Napoleon Quatre), HAMILTONa (Distelzar), SHAPIRa (In Petto – Biotop), HOFGLANZe
(Hoftänzer) nebo BOURANIho (Fairmont
Hill).
Koncem letošního roku se s Evropou rozloučil nezapomenutelný mnohonásobný
vítěz těžkých skákání HIRTENTANZ (Axis –
Kostolany). V 16ti letech ukončil svou
úspěšnou sportovní karieru a jeho majitel
Joe Pimentel ho převezl do USA. Zanechal
v chovu 7 synů a přelomově byl licentován
i do holštýnského svazu. V Čechách po něm
od letoška působí jeho velmi nadějný syn
IBROX PARK (Hřebčín Amona Bolatice)
a k dispozici bude ve formě zmraženého
spermatu .

Hirtentanz (Axis – Kostolany),
foto www.sportfotos-lafrentz.de
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Během celé akce v Neuműnsteru jsme
vedli mnoho zajímavých jednání, ze kterých
vyplynul zájem o náš chovný materiál,
zejména plemenné hřebce. Spolupráce je
tak navázána s Německem, Rakouskem,
Polskem, Litvou, Slovenskem a nově s Dánskem a Finskem. První kontakty proběhly
s Austrálií a USA. Již teď se těšíme na světové výběry v roce 2020.
MVDr. Vít Holý

Trakéni v teplokrevném chovu
Význam trakénských koní v ostatních teplokrevných chovech daleko přesahuje rámec
čistokrevné plemenitby. Z historie si jen připomeňme jména pilířů hannoverského
chovu jako Stakkato, Argentan, Argentinus, His Highness, Hochadel, Hotline, Grannus,
Goldlack... Bez trakénské krve by nevznikly ani hvězdy typu De Niro, Don Schufro,
Painted Black I a II, Milton nebo Concorde. A musíme samozřejmě připomenout
legendárního mistra světa v drezuře Totilase.
V Čechách byl význam trakénské krve obrovský. Legendární vraník Quoniam II dal
např. do chovu 29 synů, z toho jen 2 byli čistokrevnými trakény! Z jeho nejslavnějších
„kříženců“ uvedeme alespoň
Quida a Quoniama II – 69. Topas
se zas blýskl drezurním šampionem Trevisem přes teplokrevného Topas – 8 a ani překrásný
Topas - 3 nebyl čistým trakénem.
Vraník Karneol pak působil hlavně v teplokrevném chovu a trakénskou krev v sobě nesl i vynikající Sahib - 5.Výčet sportovních
koní s trakénskou krví by pak
vydal na knihu.
Dnešní doba neomezených možností příliš nenahrává dlouhodobé poctivé chovatelské práci. Je
Trevis (Topas – 8) – Fabricio Sigismondi,
snadnější si hotového koně koufoto Lukáš Klingora
pit a nepodstupovat dlouhý
proces připouštění, rození a výchovy nových koní. Většina mladých jezdců (a jejich rodičů)
často nezná přesně ani rodokmen svých koní, touží však
hlavně po zahraničních původech. Těžko se vysvětluje, že
řada špičkových koní je pro amatéry velmi těžko zvladatelná.
Některé linie jsou tím vyloženě
proslulé (Cornet Obolensky). Je
proto velká škoda, že v domácím
chovu téměř vymizely skvělé
linie jako např. Quoniam nebo
Przedswit, které byly naopak
vyhlášeny svým vynikajícím chaQuoniam II, foto archiv SCHČTrak
rakterem.
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Náš trakénský svaz se snaží zvrátit tuto historickou situaci zařazováním kvalitních charakterních
hřebců s dvojitým talentem.
Schopnost pro skok i drezuru
a potažmo všestrannost považujeme u zařazování zejména mladých hřebců za zásadní. Dnešní
rozdělení na skokové a drezurní
sekce nepovažujeme za chovatelský pokrok, ale jen další posun
ke komercionalizaci chovu. Zejména u drezurních koní je dobré
Quoniam III, foto archiv SCHČTrak
připomenout , že schopnost
oslnit diváky extremním klusem
ve 2 letech je jen slabý předpoklad pro kvalitního drezurního plemeníka. Situaci, kdy některé zahraniční svazy dokonce odstranily i gymnastickou řadu při předvedení 2-letých na körungu, nemůžeme už
vůbec komentovat.
Úspěšnost křížení trakénů s ostatními teplokrevníky je u nás
doložena v historii i v současnosti. Výborný ruský AKTIV – 2 násobný vítěz Středoevropské ligy
Světového Poháru, nebyl za
života bohužel vůbec využit. Až
později byla jeho krev zachráněna přes zmražené inseminační
dávky (Hř. Albertovec a Hř. Amona). I přes minimální počet
potomků se v drezuře blýskl
Coladas, v military Malcolm a ve
skocích Akord. TOPAS se předve- Ilusive Queen (Quoniam III – Idyla po Konzulent-30)
dl přes syna Topas - 8, který dal MVDr. Vít Holý, foto archiv SCHČTrak
drezurního šampiona Trevise.
Další Topasův syn Topas - 14 je zas otcem T skokana Golase.
Učebnicovým příkladem je pak využití celé linie QUONIAM. Quoniam II dal velmi
úspěšného plemeníka Quoniam II - 69, producenta řady T koní (Láva, Lýdie, Chorok,
Úskok a další), mistra republiky ve skocích a účastníka Pohárů národů Quida (Q II –
146) a celkem 30 plemeníků. Jeho syn QUONIAM III se pak stal celkem 14 x národním
šampionem plemeníků (!) a sehrál kromě jiného významnou úlohu ve vynikajícím
úspěchu importované hannoverské klisny Komparse. Její dcera MGT KRÉDA po Quoniam III patřila ve své době k nejlepším skokanům, vítězila v KMK a následně v parkurech až do stupně T. Po Arras pak dala šampiona skokanů valacha Atomic a špičkovou
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Kadyma Agramm (Corrado II – MGT Kréda po Quoniam III)
– Tomáš Daněk, foto Zenon Kisza

skokanku Kadymu (Corrado II).
Po trakénském hřebci Ermitaž
(skok T) dala bělku Klívii. Ta je již
velmi dobrou chovnou klisnou,
s hřebcem Guidam Sohn zplodila
plemeníka GABOO Insprav, který
se pravidelně umísťoval v soutěžích KMK. V KMK se velmi dobře
předvedla i další dcera Klívie –
Klorie Insprav (Russel II), ta byla
navíc 2. ve zkouškách 3letých
klisen se známkou 8.5. Dalším
potomkem Klívie je pak nadějná
dcera Quaida - Klariqua Insprav.
V sezoně 2019 se narodila další
naděje – Klarista (Aristo Z).
Všichni potomci Klívie vynikají
technikou skoku, inteligencí,
pružností a pracovitostí.
Uvedené příklady ukazují důležitost a účelnost návratu ke klasickému chovatelství a hipologii
obecně. Navíc je dobré si uvědomit, že každé lidské etnikum má
své vlastní charakteristiky a vyhovují mu různé mentality a charaktery zvířat, se kterými pracuje.
MVDr. Vít Holý

Atomic – S (Arras – MGT Kréda po
Quoniam III) – Jan Štětina, foto
archiv SCHČTrak
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Gaboo Insprav (Guidam Sohn –
Klívie po Ermitaž) – Petr Vančura,
foto Šárka Votavová

Klorie Insprav (Russel II –
Klívie po Ermitaž)
Petr Vančura,
foto Šárka Votavová
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Genetický trend skokových vlastností sportovních koní v ČR
Genetický trend skokových vlastností sportovních koní v ČR za posledních 18 let
podle skokových indexů zpracovala Ing. Alexandra Novotná, Ph.D., z VÚŽV Uhříněves.
Skokový index byl vypracován pro všechny koně, kteří startovali od r. 1990 a jejich
předky z rodokmenu. Pro výpočet byla použita data shromážděná ke konci roku 2018.

Ing. Alexandra Novotná, Ph.D., VÚŽV Uhříněves
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Plemeníci 2020

Plesant
Stanice: JK Iluze Makotřasy,
Lucie Marešová, Makotřasy 1,
273 54 Lidice okr. Kladno
Tel: 725 319 860
Mražené ID
Míry 177, 167, 186, 21,0
https://sporthorsedata.com/pedigree/plesant

Plesant - Barbora Marešová,
foto Ivana Maršálková

Plesant,
foto Ivana Maršálková

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.
Otec Sapros 36 se narodil v Kirowském závodě (RU) a působil v Gestut Vogelsangshofprezidenta 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
Stanice: Antonín Vinklárek, Kyselovice 104, 768 11 Kyselovice
Tel.: 732730 443 – Antonín Vinklárek, 777 269 849 – MVDr. Vít
Holý
Přirozená plemenitba, mražené
ID (maj. dávek MVDr. Helena
Holá)
Míry 170, 180, 202, 22,0 (r. 2013)
https://sporthorsedata.com/pedigree/quintar

Quintar, hnědák, nar. 2009, je mohutný
trakénský hřebec s výraznou mechanikou pohybu, skokovými schopnostni
a vynikajícím charakterem.
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).
Quintar, foto Ivana Maršálková
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.
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 kvaliﬁQuintar - MVDr. Vít Holý,
koval se do Finále KMK 6tiletých.
foto Ivana Maršálková
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Aktiv
Hřebec je k dispozici pouze ve
formě zmraženého spermatu v
Hřebčíně Amona
Tel.: 777 269 849
Míry: 171, 184, 197, 22,2
Hnědák, nar. 1990
https://sporthorsedata.com/pedigree/aktiv-0

Jeden z nejúspěšnějších trakénských skokanů posledních
desetiletí, dvojnásobný 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 Aktiv, foto archiv SCHČTrak
drezurního Pepela. Ten byl
zároveň i otcem drezurního šampiona Saprose. Matka Aktiva Aktrisa 58 po Singapur xx
je zároveň matkou T skokana Abreka , který úspěšně působil v Rakousku.
Od sezony 2019 působí v našem chovu 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), double 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.hrebcinamona.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 : 165/ 175, 189, 21,2 - ve 3
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
https://sporthorsedata.com/pedigree/aktis

AKTIS je mohutný korektní
hřebec dobré mechaniky pohybu a výborného skoku, v atraktivním trakénském typu. V sezoně 2019 startoval 17 x,
z toho 7 x bezchybně v soutěžích do 100 cm. Věnuje se i přípravě pro drezurní soutěže.
Jeho otec AKTIV je vnukem Aktis, foto archiv majitele
legendárního olympijského
drezuristy Pepela ( Dr Klimke )
z linie Piligrim - Pythagoras. Aktiv 2x zvítězil 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), skok 120 a také letošní čtyřnásobnou vítězku v military s Eliškou Orctovou,
klisnu Kirea (Abendtanz). 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
Přirozená plemenitba
Tmavý hnědák, nar. 19. 6. 2015
Chovatel: Dr Hans Ernst Wezel,
Gestüt Schralling, GER
Majitel: MVDr. Helena Holá,
Hřebčín Amona, Bolatice
Míry: 168/177, 195, 21. - ve 3
letech
https://sporthorsedata.com/pedigree/aktien
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
Německa, když dodnes dala 5 (!)
plemeníků a T skokana (Schen- Aktien, foto Zenon Kisza
kendorf 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. V roce 2019
absolvoval svou první sportovní sezonu. S MVDr. V. Holým
startoval celkem v 19ti parkurech až do st. 110 cm, z toho
14x bezchybně. Umístil se i v kvaliﬁkačním kole KMK.
Předtím jako tříletý působil v přirozené plemenitbě a letos
se po něm narodila 4 hříbata ve výborném typu s velmi
Aktien, foto archiv majitele
dobrou mechanikou pohybu.
| 40

Ibrox Park
Stanice: Hřebčín Amona – MVDr.
Helena Holá, Hlavní 115, Borová,
747 23 Bolatice, okr. Opava,
přirozená plemenitba + mražené
sperma
Tel.: 777 269 849
Trak., čer. hd., nar. 4.4.2016
Chovatel: Julia Kesser, DEU
Majitel : MVDr Helena Holá,
Hřebčín Amona Bolatice, 747 23
Míry : 170 / 178 , 192 , 21.2
https://sporthorsedata.com/pedigree/ibrox-park

IBROX PARK je silný ušlechtilý
velký hřebec s výraznou
mechanikou pohybu, vynikajícím cvalem a absolutní skokovou schopností. Během německých výběrů 2 letých hřebců v Neumünsteru 2018 patřil
k nejlepším skokanům. Do
chovu přináší výrazný dvojitý
talent pro skok i drezuru.
V jeho původu jsou mnohokrát
zastoupeni němečtí „Hřebci
roku“, GP skokani a drezuristé.
V roce 2019 absolvoval test
hřebců s hodnocením 7.7 bodu Ibrox Park, foto Zenon Kisza
s vysokými známkami za pohyb
a skok.
Otec HIRTENTANZ je německým Koněm Roku 2018, GP skokan a mnohonásobný vítěz, otec
7 plemeníků. Přelomově byl licentován i do holštýnské PK. V roce 2019 byl exportován do
USA. Jeho otec AXIS byl nejlepším skokanem 2letých výběrů, stal se Koněm Roku, startoval
v drezuře 2x na olympijských hrách (Terhi Stegars – FIN . Axisovým otcem je Hřebec roku
Německa 2001 Sixtus, GP skokan Gilberta Böckmanna. Matka Hirtentanze klisna Herzlani je
dcerou legendárního Hřebce roku Kostolanyho, který je otcem famozního GRIBALDIho
(Hřebec roku 2008 a otec triumfálního trojnásobného mistra světa v drezuře TOTILASe).
Gribaldi dal do chovu také hřebce Easy Game, který zplodil jednu z největších chovných
hvězd poslední doby, hřebce MILLENNIUM. Easy Game je i otcem mistryně světa v družstvech klisny TSF Dalery BB (J. Von Bredow Werndl).
Matka Ibrox Parka IDUNA V je dcerou výborného skokana VELASQUEZ po Hřebci roku 95
MACKENSEN. Původ doplňuje angloarabský KALLISTOS.
Bába IDEE dala military šampiona ILIASe (Canada). Z rodiny pocházejí další vynikající plemeníci a sportovní koně jako 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.
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To p G u n
Stanice: Hřebčín Amona – MVDr.
Helena Holá, Hlavní 115, Borová,
747 23 Bolatice, okr. Opava
Tel.: 777 269 849
Přirozená plemenitba
Tmavý hnědák, nar. 19. 6. 2015
Chovatel: Dr Hans Ernst Wezel,
Gestüt Schralling, GER
Majitel: MVDr. Helena Holá,
Hřebčín Amona, Bolatice
Míry: 168/177, 195, 21. - ve 3
letech
https://sporthorse-data.com
/pedigree//top-gun-13
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
TOP GUN je vítězem testu 3letých
hřebců v roce 2019 s hodnocením
7.8 b. Vyniká korektním exterierem, charakterem, mechanikou
pohybu a silným odrazem ve skoku.
Tento hřebec s dvojitým talentem
pro skok i drezuru v sobě kombinuje linie Pilger a Pythagoras. Rodina
pochází až z Hauptgestüt Beberbeck (Hessen). Tato elitní rodina
byla využita jako jedna ze základ- Top Gun, foto Zenon Kisza
ních v Hřebčíně S. M. Kirova (RUS).
Pocházejí z ní plemeníci Erfurt, Essen Ettur, Hasans, Ekipaž (GP skok), Hamlets (GP skok). Největší
význam zde měla elitní klisna Prjaschka a její dcera Epocha (GP skok) a její syn plemeník a GP skokan
Ekipaž. Další její dcera Ekologija je přímo v původu Evity Peroni – matky Top Guna.
Otec SCHENKENDORF byl testován až do stupně T ve skákání (GB), v testu 3letých hřebců byl hodnocen mezi nejlepšími skokany (Prussendorf ). Jeho otec TOPKIJ je vítězem OH Moskva v družstvech
a umístil se na 4. místě v jednotlivcích. Pochází z linie Ostrjak –
Ossian – Pilger, v kombinaci s linií Pomeranec (otec olympijského
Almox Printse). Schenkendorfova matka Schlodien II je po
plnokrevném Königspark a dala celkem 5 plemeníků a potomstvo výkonné až do st T. V Hřebčíně Amona působí její syn AKTIEN (Aktiv).
Matka EVITA PERONI pochází z Estonska a je dcerou hřebce
Peron (dř. Panoraam), který zvítězil i v jednom z kol Světového
Poháru (Riga) a svého času ho jezdil i Markus Ehning. Jeho otec
Palladium patřil k nejlepším skokanům v Evropě a dal také GP
skokana Topaas. Patří k linii Piligrim – Pythagoras. V původu Evity
Peroni se objevuje 2 x olympijský vítěz ESPADRON (Pamír)
a plnokrevní hřebci Singapur xx (otec matky Aktiva, Abreka
Top Gun, foto Vanesa Peterková
a Quoniama III) a Zadornyj xx.
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Erste
Stanice : Hřebčinec Tlumačov, s.
p. o., Dolní 115, 763 62 Tlumačov
Tel.: 775 224 728 – Ing. Ondřej
Mamica, Ph.D.
Čerstvé sperma
Trak., hnědák, nar. 29.3.2007
Chovatel: K. H. Schulenburg GER
Majitel: Jana a Ing. Petr Galatíkovi, Lebedov 108, Zdounky
https://sporthorsedata.com/pedigree/erste-1
Míry: 168 /178, 190, 20.7
Test hřebců SVK: 7.98 b./ Třída I.
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. V roce 2019
se účastnil skokových soutěží
do 115 cm (2 umístění) a v military do st. L* (1 umístění).
V roce 2020 se mu narodí
první trakénská hříbata.
Jeho otec ESTEBAN xx patří
k linii Princequillo xx. Mohut- Erste, foto archiv ZCHKS
ný 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).
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S a rg o n i S o n L H
Stanice: Sedmpány 40, 257 63
Trhový Štěpánov
Tel.: 777 844 866
Přirozená plemenitba a mražené
sperma
Ryzák, nar. 16.6.2016 míry 2letý
: 167/176,183,20.5 cm
Chovatel a majitel: Ladislav Holada, Sedmpány
Míry 2letý : 167/176, 183,
20.5 cm
https://sporthorsedata.com/pedigree/sargoni-son

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
dvouletý a disponoval talen- Sargoni Son LH, foto Zenon Kisza
tem 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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Glorioso (GER) x x
Stanice: Lužice, Tomáš Zetocha ,
Velkomoravská 579 / 102, 696 18
Lužice, okr. Hodonín
Tel.: 775 669 683
Přirozená plemenitba
A 1/1, hd., nar. 30. 3. 2010, linie
Bold Ruler xx
Majitel: Tomáš Zetocha
Míry: 166/ 175, 190, 20.6 cm
https://sporthorsedata.com/pedigree/glorioso-4

Glorioso je přiměřeně mohutný plnokrevník vynikajícího
charakteru. Je v dobrém typu
pro teplokrevný chov. Na
dostihové dráze získal na
rovinách v přepočtu téměř
1.8 milionu korun. Z 19ti
startů 1x zvítězil a 13 x se
umístil, zejména na mílových
tratích.
Otec AREION je mnohonásobným šampion - plemeník
Německa v letech 2004, 10,
12, 13, 15 a 17. Ze 16ti startů
vytěžil 5 vítězství a 4 umístění
a startoval převážně v Grupových a Listed dostizích nejvyš- Glorioso xx, foto archiv majitele
ší úrovně. Zvítězil i v dostihu
Gr. II. Je otcem 22 Grupových
vítězů. Na dotacích získal 575 tis DM.
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S c h ra l l i n g
Stanice: zahraničí
Gestüt Schralling, Dr. Hans - Ernst
Wezel, Schralling 71, 845 08
Burgkirchen, DEU
Tel.: 777 269 849 – MVDr. Vít
Holý
Přirozená plemenitba
Trak., Hnědák, nar. 4. 6. 2013
Chovatel a majitel: Dr. H. E.
Wezel, Gestut Schralling, GER
Míry: 167, 177, 190, 21.5
https://sporthorsedata.com/pedigree/schralling

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 jezdSargoni Son LH, foto Zenon Kisza
kyně 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 připouštěl v ČR a 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. Od sezony 2018 působí v Rakousku
a v Německu.
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Solistentraum
Stanice: zahraničí
BG Hauser – Baumgartner, Schönberg 17, 5152 Michaelbauern,
AUT
Tel : 0043 664 2825884, email:
r.baumi@sbg.at
Přirozená plemenitba
Ryz., nar. 5. 5. 2000
Rodina Saaleck 035 A
Chovatel: Wilfried Krause, Bielefeld, GER
Majitel: BG Hauser – Baumgartner
Míry: 169 / 177, 193, 21,Zápis do PK TRAK: 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 Solistentraum, foto archiv majitele
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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Pa g u r ox
Stanice: zahraničí
Trakehner Gestüt Elchniederung ,
Jana Scheﬀel , Wandlitz (Berlín –
GER)
info@gestuet-elchniederung.de
Přirozená plemenitba a zmražené
ID
Arabský plnokrevník, ryzák, nar.
2007
KVH: 159 cm
Majitel: Gertraud Zechner, email:
geﬁsch@aon.at
https://sporthorsedata.com/pedigree/pagur

Pagur ox je 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 otcem
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 Pagur ox foto archiv majitele
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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Powiew
Hřebec bude k dispozici formou
zmražených ID.
Kontakt MVDr. Vít Holý – 777 269
849
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 8
9 8 8.5
Test 4letých hřebců: skok volnost
10, interier 9, celkem 8.4
https://sporthorsedata.com/pedigree/powiew

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. Náleží 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.
Hnědák, nar. 4. 4. 2010, chovatel
Elke Kiewald, Heidekrug, GER
Majitelka Adéla Neumannová,
CZE, tel. 603 842 366
Míry: 172, 181, 198, 22,https://sporthorsedata.com/pedigree/heidekrug-3

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.
Jako pětiletý získal 3 vítězství
a 7 umístění v soutěžích pro Heidekrug, foto archiv majitelky
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. V sezoně 2019
startoval až do stupně IM I , absolvoval 10 startů, 3 x zvítězil a 5 x se umístil. V hodnocení dosáhl až na 68 %.
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).
Matka 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
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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, mnohoHeidekrug, foto archiv majitelky
násobného 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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Seznam mražených inseminačních dávek pro sezonu 2020
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 - IM I
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

Aktis, foto archiv majitele
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Ibrox Park - Iveta Červenková,
foto Vanesa Peterková

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
Databáze ruských trakénů: trk-base.com
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
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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Klisna VERENA (Ikar – Virginie po Topas – 14) s hřebečkem AVION po Aktien
Foto Marie Zavadilová

Foto na zadní straně obálky: Eliška Orctová a KIREA
Foto Martina Gonšenicová
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