




| 1

Výcvik by měl být veden všestranně, v terénu, ve skocích i v drezuře. Předčasná specializace zpravi-
dla vede jen ke zdravotnímu poškození koně.

Rád bych apeloval na neustálou snahu o sebezdokonalování, teoretickou přípravu a hlavně velkou 
pokoru vůči našim koním. Jezdectví je sport, ale více je uměním. Přes nepopiratelné základní zásady 
ve výcviku je každý kůň individualitou, která vyžaduje svůj přístup.

V době mnoha novátorských postupů v tréninku se náš Svaz stává stabilní základnou klasického jez-
dectví s respektem k přirozenému vývoji a dospívání koně. Odměnou nám jsou a budou spolehlivá zví-

řata s dlouhou dobou použitelnosti. Poctivý 
základní výcvik bez zkratek a násilností je 
nezbytnou podmínkou pro následné úspěš-
né využití našich koní ve vrcholovém spor-
tu. Již v roce 1912 byla v Německu formu-
lována základní výcviková škála, která by 
měla být povinnou četbou každého jezdce 
a trenéra. Takt – uvolnění – přilnutí – kmih 
– srovnání – podsazení. K této problematice 
pořádáme každoroční školení, protože bez 
kvalitní přípravy skončí i ty nejlepší odchovy 
v propadlišti dějin...

Je v zájmu každého chovatele a majitele, 
aby své koně svěřoval do výcviku zkušeným 
a kvalitním jezdcům a trenérům. Samozřej-
mě je to i snahou našeho svazu. Přehnaná 
snaha o oslnění veřejnosti 2 a 3letými koň-
mi je sice komerčně úspěšná, ale z hlediska 

zdraví a využitelnosti koně do budoucna nesmyslná. Podobně nevhodné je ale i pozdní zařazování 
koně do výcviku, kdy propásneme nejlepší léta k rozvoji pohybových dovedností a poslušnosti. Zkrát-
ka, zavčasu a postupně kladené požadavky jsou tím nejlepším postupem. 

V současnosti máme možnost pracovat koně výborného genetického základu a velkých schopností 
a možností. Byla by nesmírná škoda tuto situaci nevyužít jen díky své vlastní nedostatečnosti.

MVDr. Vít Holý

Zájemcům vřele doporučuji vynikající publikace, jako např. „Kdyby koně uměli křičet“
Dr. G. Heusmanna (státní veterinář ve Warendorfu a veterinář německé reprezentace) a „Drezurní 
principy založené na biomechanice“  Dr. Thomase Rittera.

Chov Českého trakéna má za sebou další úspěšný rok. Zástupci tohoto plemene pomalu, ale jistě 
přesvědčují veřejnost o svých nesporných pohybových, výkonnostních a zdravotních kvalitách ve 
všech jezdeckých disciplínách. Své zástupce máme v drezuře, skocích i všestrannosti. Počet čistokrev-
ných trakénů v ČR překročil 200 kusů. 

Miroslav Strnadel, MVDr. Vít Holý a Lucie Strnadlová,
rok 2015

Úvod
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V Polsku působí impozantní vraník 
POWIEW (Czar). 

SCHRALLING (Banderas) připouští 
v Burgkirchen u Dr. H. E. Wezela. 
AKTIEN (Aktiv) je nově v Rakousku 
nedaleko Salzburgu v Michaelbauer-
nu spolu se SOLISTENTRAUMEM. 

Zcela nově jsme licentovali pro český 
chov syna Cheopse z matky Corinthe 
po Inster Graditz, hřebce CORNUTa. 
Jeho majitelem a chovatelem je 
Dr. H. E. Wezel. Kapitální hřebec 
absolvoval test v rakouském středisku Stadl Paura s vynikajícím výsledkem 8.6 bodu, s 
výborným hodnocením za skok. V sezoně 2021 bude působit nedaleko Passau v jez-

Počet čistokrevných trakénů v Čechách překročil 200 kusů. Do naší plemenné knihy se 
v roce 2020 narodilo 9 hříbat, z toho 2 v zahraničí. 

V plemenitbě byli v roce 2020 aktivní hřebci Quintar, Aktien, Powiew, Erste, Sargoni 
Son a Ibrox Park, očekáváme narození celkem 14 hříbat.

V Berlíně (Gestüt Elchniederung) 
působí AKTIS (Aktiv), na této stanici 
působil do konce roku 2020 i PAGUR 

ox, mimochodem otec nejlepšího sko-
kana výběrů v Neumunsteru Oster-
wundera. 

Ve sportovních soutěžích jsme registrovali 18 koní napříč všemi jezdeckými disciplina-
mi. 

V chovu působilo ke konci roku cel-
kem 15 plemeníků, 7 z nich v zahrani-
čí. Větší počet plemeníků je nezbytný 
k zachování různorodosti linií a rodin 
a předcházíme tak nebezpečí gene-
tických problémů. Přílišný inbreedin-
g, byť na vynikající jedince, je chova-
telsky velmi rizikový a nežádoucí. Exis-
tenci zahraničních stanic považujeme 
za výborný příklad úspěšné meziná-
rodní spolupráce, kterým se nemůže 
pochlubit žádný jiný chovatelský svaz 
v naší republice. 

Chov Českého trakéna 2020

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

Klisnička Sabrina (Quintar – Sophie po Quinten),
foto Zenon Kisza
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K využití jsou v nabídce i zmražené 
dávky velmi zajímavých plemeníků, 
jejich seznam je v závěru ročenky. Dal-
ší možnosti získání dávek nejlépe 
přes MVDr. Víta Holého v Hřebčíně 
Amona Bolatice.

deckém středisku Maiham (Miriam 
Bray, Norbert Walochny). Jeho otec 
Cheops byl vynikajícím synem u nás 
působícího Chersona po Eol, skákal v 
Německu těžké parkury a umístil se 
na Mistrovství Německa ve skoku 
žen. Matka Corinthe je po úspěšném 
militaristovi Inster Graditz z Cadinen 
po Ignam (polský hřebec na úrovni 
GP ve skocích). z této rodiny pochá-
zejí GP koně ve skocích a military 
(Czarnobrewa, Cheerokee…).

V sezoně 2021 zůstávají v Čechách 
2 živí plemeníci, SARGONI SON LH (Sedmpány) a PLESANT (Makotřasy). 

Na Moravě bude v Lužicích působit plnokrevný GLORIOSO xx, u Ing. Galatíka ve 
Zdounkách bude stát ERSTE a Hřeb-
čín Amona v Bolaticích disponuje svý-
mi třemi stálicemi – QUINTAR, IBROX 
PARK a TOP GUN.

Klisničky Sabrina a Christin (po Quintar), v pozadí
plemenná klisna Charisma, foto Vendula Molinová

Hřebeček Odin (Obvod – Amálka xx po Glowing xx),
foto Martina Kůstková

Úspěšná militaristka Kirea
(Abendtanz – Kachetia po Chalif 5)

se Šárkou Orctovou, foto Pavla Kurková
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Plemeník Ibrox Park (Hirtentanz – Iduna V
po Velasquez), foto Vendula Molinová

Cornut (Cheops – Corinthe po Inster Graditz),
foto archiv majitele

Plemeník Sargoni Son LH (Sargoni – Plazma
po Zakon xx), foto Vendula Molinová

Mezinárodní spolupráce:
Dr. Hans – Ernst Wezel,
Barbara Beinwachs a MVDr. Vít Holý
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Řada dalších koní ve sportu má pak vysoký podíl trakénské krve, ale reprezentují již 
jiné plemenné knuhy (ČT, CS).

Heidekrug, nar. 2010 (Dramatiker – 
Hanabi po Sky Dancer). Všestranný 
hřebec prošel německými výběry 
a testem s výborným hodnocením. 
I když ho převážně skokový původ 
a schopnosti předurčovaly spíše pro 
parkury, se svou jezdkyní Adélou 
Neumannovou má za sebou již řadu 
úspěchů v těžkých drezurách do 
st. IM I. Z 16 startů 2 x zvítězil a 12 x 
se umístil. V jeho sedle se objevila 
i mladá jezdkyně Kristýna Maternová. 
Na konci sezony byl hřebec vykastro-
ván, ale k dispozici je stále jeho mražené sperma.

Landsberger, nar.2008 (Kasimir – 
Lena II po Caprimond). Dlouhodobě 
úspěšný valach je mnohonásobným 
vítězem až do těžkých soutěží se 
Zuzanou Střebákovou. Aktuálně 
startoval 4 x do st. T a 4 x se umístil. 
Je stálicí na české drezurní scéně 
a reprezentuje JK Iluze Makotřasy.

D r e z u r a :

Celkem 18 čistokrevných trakénů se v sezoně 2020 objevilo na sportovních kolbištích. 
Reprezentovali úspěšně v drezuře, všestrannosti a ve skocích. V roce 2021 navíc oče-
káváme starty našich plemeníků v zahraničí. Jedná se o plemeníky Aktis a Aktien, 
zapůjčené za účelem plemenitby a sportu do Německa, resp. Rakouska.

Trakéni ve sportu 2020

Heidekrug (Dramatiker – Hanabi po Sky Dancer xx) 
– Adéla Neumannová, foto archiv majitelky

Landberger (Kasimir – Lena II po Caprimond) 
– Zuzana Střebáková, foto Anna Reinbergerová
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Lokren, valach nar. 2004  Eser xx – Lotera po Quoniam III) je v majetku své jezdkyně 
Nikol Abrlové. Z 10 ti startů v drezurách L se 3 x umístil.

Prostota RVP, nar. 2016 (Prökelwitz – Parika po Ikar) se narodila u Radka Vitáska 
v Bruzovicích a v současnosti je v majetku MVDr H. Holé (Hřebčín Amona). Tato 4 letá 
ryzka s velkým potencialem do skoku i drezur zvítězila ve výkonnostních zkouškách 
3letých klisen 2019. Absolvovala bezchybný start ve skokovém KMK a dále se věnuje 
drezuře s jezdkyní Ivetou Červenkovou. S hodnocením 60 % startovala v drezurách do 

Baileys, nar. 2012 (Plesant – Victoria po Vals). 
Bohužel jedna z mála dcer zcela nevyužitého 
špičkového hřebce a Koně roku v drezuře Plesan-
ta. Za JK Iluze Makotřasy ji předváděla Amelia 

Linda Greenidge v pěti drezurních soutěžích st. L, 2 x se umístila.

Hanna, nar. 2010 (King Arthur - Havanna po Hohenstein) absolvovala s Melanií Zuva-
čovou 8 drezur st. L a 2 x se umístila. Reprezentovala stáj Steally Vítková Opava.

Ampere, nar.1999 (Angard – Andante IV po Gunnar) je 
skutečným veteránem, ale stále skvělým učitelem. 
Velmi úspěšně až do drezur TT ho předváděla Vanda 
Bělinová. Absolvoval již přes 220 startů, v roce 2020 

startoval 16 x až 
do stupně T s mla-
dičkou Kristýnou 
Hájkovou a několi-
krát se umístil. Je 
příkladem trakén-
ské dlouhověkosti 
a využitelnosti. Zá-
roveň je tou nej-
lepší vizitkou správného přístupu ve výcviku 
Vandy Bělinové.

Aktis, nar. 2015 (Aktiv – Kachetia po Chalif). 
Tento plemeník Hřebčína Amona startoval pouze 
1 x a to hned v drezurní soutěži stupně L. S jezd-
kyní Ivetou Červenkovou v poli 20 koní obsadil 
výborné 2. místo. Krátce nato odcestoval do 
německého hřebčína Elchniederung (Berlín), kde 
bude využit ke sportu a plemenitbě. Bude zde 
působit i v sezoně 2021.

Ampere (Angard – Andante IV 
po Gunnar) – Kristýna Hájková, 
oto archiv majitelky

Ampere, foto archiv majitelky

Aktis (Aktiv – Kachetia po Chalif 5) 
– Iveta Červenková, foto archiv majitele
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Všestrannost :

Kirea, nar. 2014 (Abendtanz – Kache-
tia po Chalif 5). Ještě nyní máme 
v paměti vynikající 5ti letou sezonu 
s Eliškou Orctovou – stáj Rusek, kdy 
ze 4 startů 4 x tato dvojice zvítězila! 
Úspěšně pokračovala i jako 6ti letá, 
absolvovala 4 starty ve všestrannosti 
do st. ZL, 1 x zvítězila a 1 x byla 2. 
Vedle toho se 4 x umístila v parku-
rech do st. L * (10 startů). Na její 
přípravě se podílí náš olympionik 
Jaroslav Hatla. Kirea je polosestrou 
plemeníka Aktise.

Karla, nar. 2016 (Aktiv – Kachetia po 
Chalif 5) je pravou sestrou plemeníka 
Aktise, který působí již v německém 
hřebčíně Elchniederung nedaleko 
Berlína. Za Stáj Rusek ji při svém 
jediném startu v základní všestran-
nosti předváděl vynikající jezdec 
Jaroslav Hatla a dvojice zvítězila. 
Matka Karly Kachetia byla do hřebčí-
na Amona importována z Ruska a je 
j iž  matkou skokanů do stupně 
140 cm, militaristů a zmíněného 
plemeníka.

st. L. Pochází z vynikající ruské rodiny 
Prostota, která dala 3 plemeníky 
a skokany do stupně 140 cm.

Prostota RVP (Prökelwitz – Parika po Lateran) 
– Iveta Červenková, foto Vendula Molinová

Kirea (Abendtanz - Kachetia po Chalif 5) 
- Eliška Orctová, foto Zuzana Zvěřinová

Karla (Aktiv - Kachetia po Chalif 5) - Jaroslav Hatla,
foto Pavla Kurková
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Apolon, valach, nar. 2016 (Abrek 
– Pina Colada po Apogej). Figu-
rantní ryzák, zakoupený hřebčí-
nem Amona ve stáji Dr. H. E. 
Wezela  (Gestut  Schra l l ing) 
v Německu. Syn vynikajícího 
T skokana Abreka byl původně 
zakoupen do plemenitby, pro 
přílišné hřebčí projevy však byl 
vykastrován a v současnosti ho 
úspěšně předvádí mladá mistry-
ně republiky ve všestrannosti 
Anička Havlová. Startoval 3 x ve 
všestrannosti (1 x umístěný), 4 x 
v parkurech a 1 x v drezuře. 
I Anička Havlová spolupracuje 
s Jaroslavem Hatlou. 

San, nar. 2016 (Eloquent – Sanna 
po Bolivar). Ryzák polského 
chovu se svým majitelem MUDr. 
Lukášem Létalem absolvoval 
svou první sportovní sezónu. Ze 
čtyř startů v military vytěžil dvě 
druhá místa ,  z  toho jedno 
v polské Strzegomi, druhé v září 
v Pardubicích v konkurenci 29 
koní. Kromě všestrannosti star-
toval i ve skokových soutěžích.

Apolon (Abrek – Pina Colada po Apogej)- Anna Havlová,
foto Marcel Runštuk

Apolon – Anna Havlová, foto Marcel Runštuk

San – Lukáš Létal, foto archiv majitele San (Eloquent – Sanna po Bolivar) 
– Lukáš Létal, foto Marcel Runštuk
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Skoky :

Simona, nar. 2008 (Quintet – 
Stella po Saint Tropez) je skoko-
vou stálicí Štěpánky Zavoralové 
z Litomyšle. Tato pravá sestra 
plemeníka QUINTARa je mnoho-
násobnou vítězkou parkurů do 
stupně S**, vyniká skokovým 
stylem a příkladným charakte-
rem. V sezoně 2020 startovala 
10 x do st. L**, 1 x zvítězila a 6 x 
se umístila. Jednou bude jistě 
výbornou chovnou klisnou.

Kira, nar. 2013 (Abendtanz – 
Kachetia po Chalif 5), pravá 
sestra Kirey, polosetra plemení-
ka Aktise a militaristky Karly 
startuje s Annou Siatkovou za JK 
Orličky. V sezoně šla 18 parkurů 
do L** a 7 x se umístila.

Aktien, plemeník Hřebčína Amo-
na, nar. 2015 (Aktiv – Schlodien II 
po Königspark xx) startoval do 
st. ZL 110 cm. Koncem sezony 
změnil působiště do rakouské 

Vesna, nar. 2014 (Abendtanz – 
Venuše po Topas - 23) startovala 
dohromady 23 x s jezdkyní Lucií 
Příhodovou za stáj Barchov 
(MVDr. Josef Dvořák). Dvojice 
dokázala v soutěžích do L** 1 x 
zvítězit a 12 x se umístit . Pravý 
bratr Vesny, hřebec Anthony 
Quinn, je v sezoně 2021 předvy-
brán do testu 3letých hřebců. 
Jeho chovatelem je MVDr. Josef 
Dvořák a současným majitelem 
je Ing. František  Cinek z Prostě-
jova.

Simona (Quintar – Stella po Saint Tropez) 
– Štěpánka Zavoralová, foto archiv majitelky

Vesna (Abendtanz – Venuše po Topas – 23) 
– Lucie Příhodová, foto Marcel Runštuk

Vesna – Lucie Příhodová, foto Marcel Runštuk
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stáje BG Hauser – Baumgartner, 
kde bude v yužit  v  drezuře 
a v plemenitbě. Hřebec z chovu 
Dr. H. E. Wezela ze Schrallingu 
pochází z vynikající matky Schlo-
dien I I ,  matky 4 plemeníků 
a T skokana (Schenkendorf). 
Schenkendorf je synem legen-
dárního olympijského vítěze 
Topkije a zároveň je otcem ple-
meníka Top Gun.

Ibrox Park, plemeník Hřebčína Amona, nar. 2016 
(Hirtentanz – Iduna V po Velasquez) startoval 
s Vítem Holým v 10 parkurech st. Z, z toho 6 x 
bezchybně, několikrát se umístil. Jeho otec Hir-
tentanz byl vynikajícím skokanem, zvítězil v 
mnoha parkurech stupně T a v současnosti je 
plemeníkem v USA. V chovu zanechal v Evropě 7 
synů, jeho otcem je olympijský drezurní hřebec 
Axis.

Top Gun, plemeník Hřebčína 
Amona, nar. 2016 (Schenkendorf 
– Evita Peroni po Peron) je chovu 
Gestüt Schralling a v majetku 
MVDr. Heleny Holé. V jeho sedle 
se objevovali Vít Holý a Lucie 
Strnadlová. I v sezoně 2021 
počítáme se spoluprací s touto 
vynikající mladou jezdkyní, troj-
násobnou účastnicí Mistrovství 
Evropy a vítězkou několika Vel-
k ý c h  C e n .  A  s a m o z ř e j m ě 
vítězkou Českého Skokového 
Poháru 2020. Top Gun startoval 
10 x do st ZL a získal 4. místo při 
kvalifikaci KMK 4letých v Opavě.

Aktien (Aktiv – Schlodien II po Königspark xx) 
– MVDr. Vít Holý, foto Vendula Molinová

Top Gun (Schenkendorf – Evita Peroni po Peron) 
– Lucie Strnadlová, foto Zenon Kisza

Ibrox Park (Hirtentanz – Iduna V po Velasquez),
foto Vendula Molinová
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Mezi 4letými hřebci dosáhl na 
3. příčku VIHAR (Millennium) 
v sedle s Vladimírem Bláhou 
a stejné umístění získal v 5tiletých TEMPELHÜTER (Totilas – Gribaldi) - jezdkyně Xenia 
Belaia.

Liniově patří všichni tito úspěšní účastníci k linii GRIBALDI (Kostolany). Gribaldi byl 
Koněm roku v Německu 2008, Kostolany v roce 2009. Tento elitní původ v sobě nese i 
současná vedoucí drezurního Světového poháru klisna DALERA TSF. Tato dnes nej-
slavnější trakénská linie začala u plnokrevného hřebce PASTEUR xx, pokračovatele 
našla v jeho synech Michelangelo, Marlon a hlavně MAHAGONI. Do USA se dostala 
přes jeho syny Mahon, Inspekteur, Royal Ransom, Peron, Donaufürst a zejména ENRI-
CO CARUSO, který je právě otcem famozního KOSTOLANYho.

Výrazný úspěch zaznamenali 
koně s trakénským původem ve 
Finále drezurního KMK 2020. 
V kategorii 3letých zvítězila 
MONA LISA (Monaco – Millenni-
um) s Darinou Hochmanovou, 
3. místo získala FELIŠA (Monaco 
– Millennium) s Klárou Dohodilo-
vou. Ve startovním poli se pak 
blýskli i další potomci Monaca 
a Millennia.

Trakénské původy ve Finále drezurního KMK Hradištko 2020.

Millenium (Easy Game – Merle po Ravel),
foto gestuet-sprehe.de
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Bezesporu tím největším je 
1. místo plemeníka GRAFEN-
STOLZe (Polarion – Gibsy Lady 
po Camelot ) v žebříčku WBFSH 
ve všestrannosti ( jako otec mili-
tary koní). V sedle s olympioni-
kem Michaelem Jungem se jako 
6ti letý kvalifikoval do všech kate-
gorií Bundesšampionátu (!) a ve 
všestrannosti zvítězil. V témže 
roce se stal i mistrem světa mla-
dých koní ve všestrannosti (Le Lion d' Angers – Francie). Získal rovněž bronzovou 
medaili na mistrovství Německa ve všestrannosti v roce 2006. V roce 2016 obdržel 
Grafenstolz titul „Trakénský hřebec roku Německa“. Z jeho potomstva vynikl zejména 

valach Basmati, ježděný austral-
ským olympionikem Andrew 
Hoyem. Startoval úspěšně až 
v CCI 4* a kvalifikoval se na OH 
2021. Z dalších uveďme Santana-
's Gold (2 zlaté medaile z mis-
trovství Evropy ve všestrannosti 
juniorů 2015), Saviola 3 (vítězka 
CIC3 Baborowko), Grand Prix 
Invest, Absolut Gold, Lordships 
Graffalo.… Vyjímečným koněm 
je nejlepší americký militarista, 
vítěz Pan Amerických her v Limě 
a kvalifikovaný na OH TSETSER-
LEG (Windfall - Buddenbrock).

Sezona 2020 přinesla trakénům 
hodně zajímavých úspěchů. 

34. místo na světě v žebříčku WBFSH jako otec koní ve všestrannosti obsadil HIRTEN-
TANZ (Axis – Kostolany ), který ukončil koncem roku 2019 sportovní karieru a jeho 
majitel Joe Pimentel ho převezl jako plemeníka do USA. Fantastický úspěch mu přine-
sl jeho vnuk SWEETWATERS ZIETHEN TSF (po Abendtanz), aktuální mistr světa 7mile-
tých ve všestrannosti (Le Lion d' Angers -FRA) s jezdkyní Sophií Leube. Vynikajících 
výsledků dosahoval také další Hirtentanzův syn Promising Pete TSF. 

Trakéni ve světě v roce 2020

Grafenstolz (Polarion – Gipsy Lady po Camelot),
foto boeckmann-pferde.com

Tsetserleg TSF (Windfall – Buddenbrock) – Boyd Martin,
foto sidelinesmagazine.com
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TITAN (Biotop – Sir Shostakowich xx)

ASTON MARTIN (Monteverdi – Sixtus), CDI5* Dánsko

Z dalších drezurních koní na nejvyšší úrovni jmenujme alespoň následující:

ERLENTANZ (Latimer – Benz), CDI5* s Charlotte Dujardin 

GOLDMOND TSF (Imperio – Latimer)

EDBERG TSF (Connery – Kaiser Wilhelm), Antje Hell, Dánsko

BRANCUSI (Kaiserdom – Cupric xx)

Trakénem roku 2020 se stala 
stejně jako v roce 2019 skvělá 
drezurní klisna DALERA BB (Easy 
Game – Handryk). Impozantní 
hnědka po stejném otci jako slav-
ný plemeník Millennium sbírala 
jeden úspěch za druhým v sedle 
se svou jezdkyní Jessicou v. Bre-
dow Werndl. Získala vítězství 
a umístění v kvalifikaci Světové-
ho Poháru, zlatou a bronzovou 
medaili na Mistrovství Evropy 
(Rotterdam) , kvalifikovala se na 
OH. Je stálicí světové drezurní 
scény.

V prvních těžkých mezinárodních 
military jsme mohli vidět i bun-
deschampiona 5tiletých ISSE-
LHOOK'S FIRST SIGHT (Lossow – 
Hibiskus) v sedle se Sophií Leu-
be.

V soutěžích všestrannosti závo-
dil na stupni CCI4* i GLÜCKSRUF 
I (Dramatiker – Opernball) , s Kai 
Steffen Meierem byl 3. v Sopo-
tech.

Tsetserleg TSF – Boyd Martin, foto chronofhorse.com

TSF Dalera BB (Easy Game – Handryk) – Jessica von Bredow
 - Werndl, foto Annaa Hepner, psdressage.com
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SIR SANSIBAR (Millennium – 
Cadeau)

Na skokové scéně se objevil vel-
ký skokový talent polský hřebec 
KROS (Ajbek – Sword xx) chova-
tele Marka Przeczewskeho z Mila-
kowa. Jeho jezdcem je v Němec-
ku Jens Hoffroge a tento milita-
ry šampion 6tiletých absolvoval 
ve výborném stylu jako 7miletý 
již soutěže 140 cm.

DONAURUF (Herzruf – Exorbi-
tant xx)

Nejúspěšnějším současným 
producentem skokových tra-
kénů je hřebec ABENDTANZ 
(Hirtentanz – Kostolany).

Kros (Ajbek – Sword xx), foto archiv Sigrun Wiecha

Abendtanz (Hirtentanz – Kostolany), foto Kiki Beelitz

Sweetwaters Ziethen TSF (Abendtanz – Zaria AA
po Campetot) – Sophie Leube,
foto Solene Bailly Photos, Mondial du Lion
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Finále testu trakénských hřebců a přehlídka trakénů
v Borové 10. 10. 2020

80ti denního testu 2020 se zúčastnili 
dva čtyřletí hřebci chovatele a majitele 

Sedmý ročník přehlídky trakénů 
a zároveň testu hřebců se usku-
tečnily opět v areálu Hřebčína 
Amona v Bolaticích – Borové. 
Předvedeno bylo celkem 24 
koní, vzhledem k epidemiologic-
ké situaci bohužel bez diváků. 
I tak to byla zajímavá kolekce, 
největší zajímavostí byl v testu 
zařazený hřebec SARGONI SON 
LH a pak již 4letí importovaní 
plemeníci TOP GUN a IBROX 
PARK. Jako už tradičně byli k 

vidění nejdříve koně ve skákání ve 
volnosti. Výběru 2letých se zúčastnil 
hřebec SCHAMPUS (Schralling – Cha-
nelle po Quintet). Schampus je v odpo-
vídajícím růstovém standardu, je ale 
narozený až 28. 10. 2018 a tak působí 
ještě příliš hříběcím dojmem. Během 
skokového testu projevil velký charak-
ter, psychickou vyrovnanost a dobré 
pohybové a skokové schopnosti. Za 
charakter získal dokonce známku 9 od 

komise ve složení MVDr. Vít Holý, Ing. 
František Cinek a Ing. Zdeněk Goščík. 
Zejména pro své mládí nakonec nebyl 
doporučen k výběru, výsledná známka 
byla 7 bodů. Původově se jedná o velmi 
kvalitního hřebce a majitelce Ing. Vero-
nice Ducháčové bylo doporučeno před-
vést Schampuse v příštím 80ti denním 
testu.

Schampus (Schralling – Chanelle po Quintet),
foto Vendula Molinová

Atraktiv (Aktiv – Sanditten po Lowelas),
foto Vendula Molinová

Sargoni Son LH (Sargoni – Plazma po Zakon xx),
foto Vendula Molinová
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Ladislavy Holady ze Sedmpán. 
ATRAKTIV (Aktiv – Sanditten po 
Lowelas)  byl  impozantního 
vzhledu, nepovedl se mu ale 
skok ve volnosti a v testu tak 
dále nepokračoval. 

Ve skoku ve volnosti zaujaly hlavně čtyřleté klisny, 
PROSTOTA RVP (Prökelwitz – Parika po Ikar) a KASIA. Vítězky ex equo testu 3letých 

klisen mají výrazné vlohy pro 
skákání i drezuru. Jsou technicky 
bezchybné s velkou silou odrazu. 
Prostota startovala bezchybně 
hned v kvalifikaci KMK v Nových 
Zámcích, dále se s Ivetou Čer-
venkovou věnovala drezuře a to 
hned na stupni L. Kasia patřila k 
nejlepším čtyřletým skokanům 
v ČR a 2x se umístila na 2. místě 
v kvalifikacích KMK.

V kategorii chovných klisen vévo-
dila výborná CHARISMA (Sargoni 
– Bura po Quoniam II). Zaklada-

Oba čtyřletí plemeníci Hřebčína Amona, IBROX 
PARK i TOP GUN, se předvedli kvalitním pohybem 
a atraktivní skokovou schopností. K dispozici už 
jsou jejich inseminační dávky, Ibrox Park čeká 
narození prvních potomků. Mají za sebou také 
celou sportovní sezonu, Top Gun se v sedle s Lucií 
Strnadlovou umístil na 4. místě v kvalifikaci KMK 
v Opavě.

SARGONI SON LH (Sargoni – 
Plazma po Zakon xx) je již licen-
tovaný plemeník po velmi zdaři-
lém předvedení na 2letých výbě-
rech. Letos byl ve skoku ve vol-

nosti hodnocen známkou 8.25, na parkuru znám-
kou 7.5. Celkově absolvoval test s hodnocením 
7.7 bodu a bude dále působit v plemenitbě, 
k dispozici bude na stanici u majitele a v insemina-
ci zmrazeným spermatem.

Sargoni Son LH, foto Vendula Molinová

Sargoni Son LH, foto Vendula Molinová

Ibrox Park (Hirtentanz – Iduna V po Velasquez),
foto Vendula Molinová
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Po Quintar je i letošní dcera další 
předváděné plemenné klisny 

SOPHIE (Quinten) – klisnička SABRINA, 
vranka 3x prochovaná na legendárního 
hřebce Quoniam II z vynikající napaje-
delské plnokrevné rodiny. Z této rodiny 
pocházejí derby vítězové Symbol, Silver 
a Silvaner a několik kvalitních militaristů 
v Německu. Německý olympionik Mar-
tin Plewa zakoupil kdysi z této rodiny 
plnokrevnou klisnu Selimu xx ( Benea-
gles – Semiramis po Coral ze Sidonie) 
a připustil ji kvalitním hřebcem Sir Cha-
merline ( Sir Shostakowich xx ). z toho-
to spojení se narodil v roce 97 krásný 
hřebeček STEEPLECHASE, který se 
velmi dobře předváděl v roce 99 na 

telka rodiny Chunchuzka je pra-
vou sestrou hřebce století Cho-
keje, matka Bura byla vítězkou 
finále KMK 6tiletých v sedle 
s olympionikem Jiřím Pecháč-
kem. Charisma sama dosáhla 
úctyhodné výkonnosti ST** (140 
cm) ve skákání a Svatý Jiří (ST) 
v drezuře. První hříbě porodila 
až ve svých 20ti letech !! A právě 
tato její dcera CHIARA již letos 
úspěšně absolvovala zkoušky 
3letých kl isen ve Frenštátě 

s výslednou známkou 8,17 a je již 
březí po kapitálním polském 
vraníkovi POWIEWovi. Současná 
majitelka CHIARY, mezinárodní 
drezurní rozhodčí Ing. Simona 
Fialová, s ní dále počítá do dre-
zurních soutěží. V roce 2018 se 
Charismě ve spojení s Quintarem 
narodila velmi nadějná CHAIRA a 
v sezoně 2020 porodila stejně 
kvalitní klisničku CHRISTIN (Quin-
tar), s kterou byla předváděna. 

Ibrox Park, foto Vendula Molinová

Top Gun (Schenkendorf – Evita Peroni po Peron),
foto Vendula Molinová

Aktien (Aktiv – Schlodien II po Königspark xx),
foto Vendula Molinová
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Třetím letošním hříbětem po 
Quintar je pak klisnička SANTA Q 
z plnokrevné Sapfó (Rainbows 
for Life) chovatelky Petry Bloke-
šové.

Z plemenných klisen dále zaujala 
také nová akvizice hřebčína 
Amona CHELSEA, krásná vranka 
po Aktiv z Chairy po Cherson, 
dále se v původu objevuje olym-
pijský vítěz Topkij. Své první 

hříbě čeká tato odchovankyně 
Mirky Mácové a Oldřicha Máci po 
hřebci IBROX PARK. V příštích 
letech uvažujeme o připuštění 
Top Gunem, vznikla by tak zají-
mavá příbuzenská plemenitba na 
Topkije.

světových výběrech v Neumün-
steru. 

S trochou nostalgie byla předve-
dena vranka TRIANA (Topas - 23 
– Toleda po Quoniam VIII). 24 let 
stará někdejší vítězka KMK čtyř-
letých dala již několik výborných 
hříbat do stupně ST** (140 cm) 
a bude jí věnován samostatný 

článek. Předváděla se bohužel 
s jedinou svou čistokrevnou 
trakénskou dcerou, kterou je 
2 letá TRISCHA (Schralling). Tato 
velmi elegantní vranka s výbor-
ným pohybem se snad stane do 
budoucna pokračovatelkou této 
zajímavé rodiny.

Prostota RVP (Prökelwitz – Parika po Lateran),
foto Vendula Molinová

Prostota RVP, foto Vendula Molinová

Otec Prostoty RVP, plemeník Prökelwitz (Chokkej 
– Pillau po Apogej), foto Ivana Maršálková
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Kasia (Grand – Kasiopea
po Landor S),

foto Vendula Molinová

Plemenná klisna Sophie 
Quinten – Sára po Quoniam VIII)
s dcerou Sabrina (po Quintar),
foto Vendula Molinová

Bělka Sophie s dcerou Sabrina, 
uprostřed Charisma (Sargoni – 

Bura po Quoniam II) s dcerou 
Christin (po Quintar), v pozadí 
vranka Chelsea (Aktiv – Chaira 

po Cherson)
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Plemenná klisna Chelsea (Aktiv 
– Chaira po Cherson), foto 
Vendula Molinová

Komise, leva Ing. Zdeněk Goščík, MVDr. Vít Holý, Ing. František Cinek, 
foto Vendula Molinová

MVDr. Helena Holá a Ibrox Park, 
foto Vendula Molinová
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TRIANA (Topas-23 – Toleda po Quoniam VIII), nar. 1996 

Je již tradicí zmínit v naší ročence i trakény 
kteří výrazně zasáhli do ostatních teplokrev-
ných chovů. Vliv trakénů daleko přesahuje 
jen jejich čistokrevnou plemenitbu. Aktuálně 
má např. světový význam hřebec Millennium 
(Easy Game – Ravel), který dal do evropských 
chovů již na 50 plemeníků, včetně vítězů 
výběrů napříč chovatelskými svazy. I u nás se 
takto trakéni prosazovali např. přes plemení-
ky z linie Quoniam nebo Topas. Mezi naše 
nejvýznamnější klisny čistokrevného původu 
patří bezesporu TRIANA a proto si dnes její 
přínos připomeneme.

TRIANA se narodila v roce 1996 v chovu 
MVDr. Víta Holého v Albertovci. Krásná typic-
ká vranka by odmalička mohla stát modelem 
pro obrazy legendárního malíře mistra Emila 
Kotrby. Po svém otci Démonovi zdědila vyso-
kou ušlechtilost a parádní pohyb spolu se 
skokovými vlastnostmi. Klisnu zakoupil z 
Albertovce p. Rudolf Benda do stáje Geso-
mont Bohumín a jejím jezdcem se stal René 
Šipoš. Klisna excelovala svým skokovým sty-
lem a pohybem již odpočátku a hned jako 
4letá zvítězila ve Finále KMK. Postupně se 
propracovala až do parkurů stupně S – 130 

cm. Poté tato atraktivní vranka změ-
nila majitele, v JK Mělník se stala 
chovnou klisnou a porodila celkem 
6 hříbat vysoké kvality. Její dcera 
Traviata (Quidam Sohn) je naštěstí 
využita v chovu také a v r. 2019 poro-
dila hřebečka po Manillon Rouge. 

Trianino potomstvo dosáhlo výkon-
nosti stupně ST ** (140) . Jsou to 

Triana (Topas-23 (Démon) – Toleda
po Quoniam VIII) v době sportovní kariéry
s René Šipošem, foto archiv MVDr. V. Holého

Triana s Hanou Rouskovou při trakénské přehlídce
v roce 2017, foto Vendula Molinová
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Bába Toledo xx byla drobná plnokrevná klisna po Sky xx, což byl irský plemeník půso-
bící v Maďarsku a byl i otcem ESSEXE xx, který startoval s Václavem Chaloupkou ve 
Velké Liverpoolské steeplechase. Dále se v původu objevuje např. vynikající plnokrev-
ník Top Ville xx světoznámého chovatele šejka Aga Khana, který z 10ti startů 6x zvítě-
zil.

V závěru života je majitelkou Triany 
Líba Mestenhauserová, která ji přivez-

la v jejích 20ti letech k připuštění do Hřebčína Amona. Zde se zdálo, že reprodukce už 
asi nebude možná, přesto se nakonec podařilo Trianu zabřeznout po krásném trakén-
ském hřebci SCHRALLING. Tak se narodilo v roce 2018 její poslední hříbě, trakénská 
TRISCHA. Ta je nejvíce podobna své matce, mimořádně elegantní a výborně se pohy-
bující klisna sklízí pravidelně uznání na mezinárodních přehlídkách trakénských koní 
v Borové.

synové TURBO (Aristo Z) a zejména 
TITAN (Federweiser), který úspěšně 
reprezentuje JK Mělník s Kateřinou 
Mestenhauserovou. Ta předvádí 
i další výbornou dceru Triany – TRIAN-
KU (Cascavello). Již jako 7miletá 
skáče parkury ST* 135 cm a jejím 
mimořádným úspěchem bylo 2. místo 
ve Finále KMK 6tiletých v Písku v roce 
2019. Absolvovala 2 bezchybná kola 
parkuru S ve výborném stylu .

Otcem Triany byl figurantní ST skokan DÉMON – známý též jako TOPAS - 23. Démon 
byl při návštěvě prezidenta Německého Trakehner Verband oceněn známkou 10 za 
typ a pohyb. Ve volnosti byl schopen překonat výšku 2 metry. Byl tak velmi důstojným 
nástupcem svého otce Topase, rovněž ST skokana  a vítěze skoku do výšky na výšce 2 
metrů. Topas byl synem Schwalbenzuga po Impuls (také otec albertovského Karne-
ola) z linie Perfectionist xx – Ararad – Humboldt. Z této linie pocházeli vynikající sko-
kani Unesco, Suchard, Gummi Bear, Dramatiker (otec Heidekruga), nebo GP drezurní 
Itaxerxes. Démonova matka 647 Ozornica po Almanach byla importována z ruského 
světoznámého hřebčína S. M. Kirowa a byla matkou ST skokanky Venuše (Karneol) 
a S skokanky Ozornice (Quoniam III).

Matka Triany, klisna TOLEDA, byla krásná ušlechtilá ryzka v typu Triany, jejím otcem 
byl obdobný QUONIAM VIII (skok S). Quoniam VIII působil v Tlumačově a poté v Alber-
tovci. Pocházel z drobné Kirowské klisny 644 Prostota (Singapur xx). To byla mimořád-
ně charakterní klisna, která opět dala řadu sportovně výkonného potomstva na stupni 
ST ** (140) a také 3 plemeníky (Quoniam VIII po Quoniam II, Quoniam III – 16 a Quint 
po Quoniam III).

TRIANA a její potomstvo je příkladem, že pro kvalitní chovný materiál nemusíme jez-
dit vždy za hranice …

Triana při předvádění v roce 2020,
s Ivetou Červenkovou, foto Vendula Molinová
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Trakénská hříbata 2020

Dalšími zajímavými letošními produk-
ty jsou bezesporu KLARISIAMO (King 
Arthur – Revita po Aktiv) chovatelky 
Markéty Kovářové a ODIN (Obvod – 
Amálka xx po Glowing xx) od Pavlíny 
Bernadové.

a velké naděje vkládáme do poslední-
ho syna z linie vynikajícího Topase – 
CENARa. Ten se do naší plemenné 
knihy narodil v německém Gestüt 
Schralling, ale již teď je předvybrán 
k předvedení na náš výběr a test. 
Krásný korektní tmavý hnědák je po 
vítězovi našeho 100 denního testu, 
hřebci TOPAS – 14 (z Dostupnaja po 
Pamír) a z matky Carben, která složila 

úspěšně zkoušky 3letých klisen v Trojanovicích. Jejím otcem není nikdo jiný než výbor-
ný Balisto Z po Suchard, GP skokan Judy Ann Melchior. Byl jediným trakénem působí-
cím ve světoznámém hřebčíně Zangersheide. Dědem Carben je polský GP skokan 
Ignam.

Slibně se jeví  i  vnuk slavného 
Abdullaha, hřebeček SCOOBY DOO (Special Memories – Sanditten po Lowelas).

Třemi klisničkami ročníku 2020 je 
zastoupen plemeník Quintar. Jeho 
potomstvo je zatím velmi nadějné. 
Silná, exterierově vyrovnaná hříbata s 
velmi dobrým pohybem mají navíc 
všechna výborný charakter. 

V Německu u Dr. H. E. Wezela se 
narodila 2 hříbata:  Schrallingova 
dcera ROMINTA (z Rominten po Gelri-
a)

Klisnička Sabrina (Quintar) s matkou Sophie (Quinten),
foto Vendula Molinová

Klisnička Christin (Quintar – Charisma po Sargoni),
foto Zenon Kisza
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88/67  Sabrina kl. nar. 20. 5. 2020 Quintar - 80/380 Sophie po Quinten

88/70  Scooby Doo hř. nar. 1. 5. 2020 Special Memories – Sanditten po Lowelas

88/66  Christin kl. nar. 10. 5. 2020 Quintar - 73/180 Charisma po Sargoni

88/69  Klarisiamo hř. nar. 28. 3. 2020 King Arthur – Revita po Aktiv

88/71  Odin hř. nar. 22. 4. 2020 Obvod - Amálka xx po Glowing xx

88/68  Santa Q kl. nar. 28. 5. 2020 Quintar - Sapfó xx po Rainbows for Life xx

88/72  Cenar hř. nar. 12. 10. 2020 Topas 14 - Carben po Balisto Z

88/73  Rominta kl. nar. 26. 3. 2020 Schralling - Rominten po Gelria

Seznam trakénských hříbat 2020

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

Hřebeček Odin (Obvod – Amálka xx po Glowing xx),
foto Martina Kůstková

Hřebeček Odin, foto archiv majitelky

Hřebeček Scooby Doo (Special Memories – Sanditten 
po Lowelas), foto archiv majitele
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Matka hřebečka Klarisiamo,
klisna Revita (Aktiv

– Remonta xx po Monte-
limar xx) s majitelkou 
Markétou Kovářovou, 
foto archiv majitelky

Matka hřebečka Cenar, klisna 
Carben (Balisto Z – Cadinen po 

Ignam), foto Zenon Kisza

Matka klisničky Rominta, klisna Rominten 
(Gelria – Rauschen po Inster Graditz),
foto archiv majitele
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Lombarda xx (Stormy Jail xx) 17. 5.

1937 QUINTAR:

Heli Sectori xx (Sectori xx) 23. 4.

Go Go Goa (Topas - 23) 48/673 16. 4.

Zamira xx (Look Honey xx) 2. 6. 2020

Halika 69/118 (Goodwood) 

Formoza 86/31 (Zapad) 15. 8.

2542 Erste 

79/205 Chelsea (Aktiv) 7. 2.

2434 Aktien 

Sulejka ox (Semiramis)

Indeed (Sedar) 28. 6.

73/633 Jasná (Ikar) 2. 5.

73/580 Verena (Ikar) 31. 7.

73/180 Charisma (Sargoni) 20. 5.

88/36 Chiara (Schralling) 22. 6.

2562 Sargoni Son 

80/119 Gója (Obvod) 21. 5.

2712 Ibrox Park 

Secretive Lady xx (Rainbows for Life xx) 15. 6.

2436 Powiew 

Sanditten (Lowelas) 4. 7.

Sirael (Sargoni) 28. 5.

Březost klisen 2020
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Testy klisen a šampionát hřebců v Polsku,
Sokolnik 29. 8. 2020 

Po testu mladých klisen proběhl ještě šampionát, kterého se zúčastnily další 4 klisny, 
2 dcery Rakoczyho (Sixtus), jedna dcera litevského Emise a ještě jedna dcera místního 

Polský trakénský chovatelský svaz 
uspořádal tradičně v hřebčíně Sokol-
nik testy mladých klisen a následně 
i šampionát hřebců. 

Celou akci zorganizoval precizně tým 
hřebčína pod vedením majitele Mirka 
Kulpinskiego a trenérky a jezdkyně 
Justyny Stasiulewicz.

V původech klisen se objevovali hřeb-
ci Cedrus, Karat, Artemor, Casanova, 
litevský výborný Hipoidas a německý 
Eloquent. Průměrná výška typově 
vyrovnané kolekce byla 163 cm KVH. 
Podle bonitace nejlépe uspěla 3letá 
FUENTE (Eloquent – Fantazja po Oli-
vier ox). V samotném testu zvítězila 
vranka KARMEN (Artemor – Kaskaja 
po Cugnot), která byla nejlepší i ve 
skoku s hodnocením 8.

Tradičně se koně bonitují, tedy hodnotí 7mi základními známkami. Tento systém jsme 
pro jeho jednoduchost, přehlednost a velkou vypovídací schopnost přejali i my 
v našem trakénském svazu. Hodnotí se typ, stavba těla, fundament, krok, klus, cval 
a celkový dojem. Všechny známky se na závěr sečtou, kůň bonitovaný celkově přes 50 

bodů je velmi dobrým jedincem. 

8 klisen bylo předvedeno v pohybu 
ve volnosti, skoku ve volnosti a pak 
také ve skupinách po třech pod 
sedlem. Při sedlové zkoušce se kromě 
jezditelnosti a celkového předvedení 
posuzuje znovu i mechanika pohybu ve všech 3 chodech. 

Na 2. místě skončila rovněž dcera 
Artemora DEJZI (z Dumy po Skaleň 

xx) – hodnocení ve skoku 7,5. Třetí místo získala WALLIS (Eloquent – Wojda po Hamlet 
Go), klisna s výrazným podílem německého původu. Celá kolekce byla vyrovnaná, 
v dobrém typu a s dobrou mechanikou pohybu. Skokové schopnosti se jevily jako 
průměrné.

Vítěz šampionátu ALL NIGHT (Asagao xx – Alana 
po Agar), foto Barbara Siedlanowska

Vítěz šampionátu ALL NIGHT,
foto Barbara Siedlanowska
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Akce byla spojena s diskuzí o mezinárodní situaci v chovu trakénů a koní obecně 
a opět jsme prohloubili spolupráci v celé oblasti. Samozřejmostí je již také výborná 
společenská úroveň celé akce, kterou pořádá polský Svaz chovatelů trakénských koní 
pod vedením prezidenta p. Andrzeje Grada. Bezchybný sekretariát zařizuje jako vždy 
Agata Knopinska.

Polský šampionát překvapil zejména kvalitou mladých hřebců, kteří sklidili svým před-
vedením zasloužený potlesk. Velmi cenné je to, že většina hřebců je vystavěna na 
klasických polských a litevských liniích a rodinách.

Po dva dny vedl komisi p. Tomasz Siedlanowski, spolu s komisaři Przemyslawem 
Boleskim a MVDr. Vítem Holým.

plemeníka Artemora. Celková známka 
se skládala opět z bonitačních zná-
mek a skoku ve volnosti.

Mirek Kulpinski ze Sokolnika předvedl druhého v pořadí, tmavého hnědáka BIANCO 
(Cargo – Cugnot). I on dostal za skok známku 9, za pohyb 7,5, celkem 7.5 b. Jeho otec 
Cargo se kdysi předváděl i na světových výběrech v Neumunsteru.

Nejvíce oceněna byla nakonec Emiso-
va dcera WERONI, 2. byla Artemorova 
dcera EUFORIA a 3. skončila FUENTE 
po Eloquent.

Třetí místo si odnesl opět syn Carga EKSKLUZIW, z matky po Grafenstolz. Grafenstolz 
je aktuálně 1. na světě v žebříčku WBFSH jako otec military koní.

Do šampionátu hřebců nastoupilo 
7 hřebců, vesměs velmi kvalitních. 
Absolutní jedničkou se stal ALL 
NIGHT Moniky Machlowicz (Asagao 
xx – Alana po Agar). Kapitální hřebec 
se výborně pohyboval a skvěle skákal. 
Je již licentován i v Německu. Za po-

hyb byl hodnocen známkou 8.5 a za skok 9 b. Celková známka 8.5 b.

Čtvrtý DEGAS (Hipoidas – Fokker) je zajímavý původově, exterierem, pohybem i sko-
kovými schopnostmi. Nejspíše ho uvidíme v našem testu hřebců 2021 na Borové, kam 
ho již přihlásil jeho majitel, Dr. Tomasz Kardacz.

Komise, zleva Tomasz Siedlanowski, MVDr. Vít Holý
a Przemyslaw Boleski 
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a Witold Rudnicki

Vyhlášení výsledků, v popředí 
MVDr. Vít Holý, Andrzej Grad 

Druhý umístěný hřebec BIANCO 
(Cargo – Cugnot) s majitelem 
Mirkem Kulpinskim,
Justynou Stasiulewicz
a MVDr. Vítem Holým,
foto Barbara Siedlanowska

Dr. Tomasz Kardacz s rodinou
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Trakehner hengstmarkt, Neumünster 15. – 17. října 2020

Vítězství v körungu si nakonec odnesl krásný, ušlechtilý a všestranně nadaný RHEIN-
GLANZ. Skvěle se pohybující hřebec i velmi dobře skákal. Jeho otec Helium je v sou-
časnosti možná nejlepším synem Millennia a stojí v hřebčíně Klosterhof Medingen 
(Burkhard Wahler). Matka vítěze je z linie Sixtus – Habicht, dále vynikající drezurní 
koně Partout a Itaxerxes. V dražbě byl prodán za 305 tisíc euro. 

německého reprezentačního koně roku Imperia (Hubertus Schmidt).

Elitní drezurní hřebec Singolo se prezentoval dvěma potomky přes svého výborného 
syna Fairmont Hilla.

Rezervním vítězem se stal TANZKÖNIG (Fairmont Hill – Hebstkönig) a

Velmi zajímavý byl MALWENSTOLZ, syn Hirtentanze (otec našeho Ibrox Parka). V jeho 
původu senavíc objevovali další skvělí skokani, Cheops a Sixtus.

Drezurní kolbiště jistě obohatí atraktivní synové černého Schwarzgolda, který je 
synem

premii získali ještě DAMERON (Helium – Lauries Crusador xx), GASPARD (His Moment 
–Imperio) a HALLIFAX (Schwarzgold – Aston Martin). Celkem bylo vybráno 12 hřebců. 

Průměrná cena za vybraného hřebce byla 83 tis. euro, za nevybraného 13,5 tis. Euro.

Už tradičně se v původech hřebců nejčastěji 
objevoval legendární Gribaldi. Jeho syn Easy 
Game zde měl 1 syna, slavný Millennium po 
Easy Game dva potomky a pak přišla velká 
skupina hřebců po Millenniových synech (Frei-
herr von Stein, His Moment, Ivanhoe, Helium). 
Celkem k linii Gribaldiho patřilo 18 předvádě-
ných potencialních plemeníků!

Lot letošního mezinárodního výběru trakén-
ských hřebců obsahoval celkem 36 jmen. 

Hned jako první se představil syn arabského 
Pagura ox, OSTERWUNDER. Pagur byl v loň-
ském roce na žádost majitele licentován do 
naší trakénské plemenné knihy a tak nás velmi 
potěšilo, když se Osterwunder stal nakonec 
nejlepším skokanem lotu a byl licentován.

Rezervní vítěz výběrů Tanzkönig
(Fairmont Hill - Herbstkönig),
foto Sigrun Wiecha
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V kolekci 10ti mladých klisen nejvíce zaujala 4letá pravá sestra plemeníka Helium – Pr. 
St. Helia. Prodala se za 105 tisíc euro. 
Průměr za kobylky se vyšplhal na 34 
tisíc euro.

Pěkné kolekci 15ti hříbat kraloval syn 
Millennia, Emei Soleil z matky po 
Hibiskus (20 tis euro) a Sam (Hirten-
tanz – Germanicus Rex) vydražený za 
15 tis euro.

Mistrovství světa 7miletých ve všestrannosti ve francouzském Lion d' Angers vítězně 
opanoval Abendtanzův syn SWEETWATER ZIETHEN se svou jezdkyní Sophií Leube. 
Nádherný veliký vraník dominoval od drezury až po závěrečný parkur.

Trakénská krev se tak znovu prosadila a připomněla tak chovatelům svou velkou důle-
žitost.

(Polarion – Camelot – Arogno), který se stal nejlepším plemeníkem na světě v žebříč-
ku WBFSH jako otec militaristů. Z jeho potomstva vynikl zejména Basmati (Andrew 
Hoy), který získal i olympijskou kvalifikaci.

Trakénským Koněm roku se již potřetí stala fantastická TSF DALERA BB (Easy Game – 
Handryk) s jezdkyní Jessicou von Bredow Werndl. V současnosti vede Světový pohár 
v drezuře a již 3 x porazila světovou jedničku Isabell Werth a Weihegold OLD.

Hřebcem roku se v sezoně 2020 stal 
drezurní HIBISKUS (Latimer – Hohen-
stein – Kostolany). Impozantní vraník 
stojí v Hauptgestüt Schwaiganger – 
Bayern (jezdkyně Nicole Raili). Jeho 
potomstvo již soutěží v těžkých drezurách.

Velký úspěch trakénů završil militarista a plemeník GRAFENSTOLZ (Miachael Jung)

Ostewunder (Pagur ox), foto Stefan Bischoff
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Limao (Ostinato xx),
foto Jutta Bauernschmitt

Tříletý Kibo (Saint Cyr),
foto Sigrun Wiecha

Premiovaná klisna Helene 
(Helium), foto Sigrun Wiecha
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Genetický trend skokových vlastností sportovních koní v ČR

Genetický trend skokových vlastností sportovních koní v ČR za posledních 20 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 2020.

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

Na grafu je vidět u celé populace (všechna plemena, která někdy sportovala v parku-
rových soutěžích) pozitivní stoupající tendence. Křivky genetického trendu zahranič-
ních plemen (KWPN, BWP, OLDG, HOLŠT, HANN= celkem 15 % z celé populace spor-
tujících koní) byly před 20 lety téměř o 1,5 směrodatné odchylky výše než naše popu-
lace. V r. 2016 se téměř všechny křivky sbíhají v rozmezí 120-125 bodů skokového 
indexu. To je způsobeno zejména značným dovozem koní zahraničního původu do 
české populace sportovních koní. Na základě křivek genetického trendu je z genetic-
kého hlediska rozdíl mezi českou populací sportovních koní a jiným zahraničním ple-
menem minimální. V databázi jsou nejnovější údaje o výkonnostech z roku 2020. Roky 
narození sportovních koní končí rokem 2016, protože do genetického trendu jsou 
zahrnuti koně od věku 4 let (povolený věk pro start v soutěžích). 
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Plemeníci 2021

P l e s a n t
Hřebec je k dispozici pouze
v inseminaci zmrazeným sper-
matem.

Kontakt: Lucie Marešová, tel.: 
725 319 860

Míry 177, 167, 186, 21,0 

https://sporthorse-
data.com/pedigree/plesant 

Vraník, nar. 1996

Matka Prochlada pochází z Kirowa, její otec legendární Hockey 41 dal olympijského 
Almox Printse, GP drezuristy Perechlesta, Podkhoda, Admirala. Chokkej je dědem olym-
pijského drezuristy Biotopa.

Plesant přenáší vlohy pro drezuru i skákání.

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 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.

Otec báby Vychoděc 43 dal GP skokany Vorocha, Chavtajma a další plemeníky jako 
Obvod, Plověc či Prizyv.

Plesant - Barbora Marešová,
foto Ivana Maršálková

Plesant,
foto Ivana Maršálková
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Quintar, hnědák, nar. 2009, je mohutný 
trakénský hřebec s výraznou mechanikou 
pohybu, skokovými schopnostni a vynikají-
cím charakterem.

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 výkon-
ností S** (130). V 6ti letech se navíc probojoval do finále silně 
obsazeného mezinárodního Martinického šampionátu mla-
dých 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.

Otec  Quintet  absolvoval dlouhou a úspěš-
nou sportovní karieru. Celkem 10 ( ! ) let 
skákal parkury do stupně TT 160cm. Vrcho-
lem bylo jeho umístění na GP CSIO Podě-
brady 2002, kde se stal nejlepším českým 
koněm. Jeho stálými jezdci byli MVDr. Vít 
Holý a David Fialka. Quintet vynikal mecha-
nikou pohybu, pružností a skokovými schop-
nostmi. Vynikající byl jeho charakter a inteli-
gence. Jeho matka 637 Orbita dala také 
T skokanku Thalii (Karneol).
Quintarova matka Stella je dcerou premio-
vaného 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.

Jeho potomstvo je zatím velmi nadějné. Silná, exterierově 
vyrovnaná hříbata s velmi dobrým pohybem mají navíc všech-
na výborný charakter. 

Q u i n t a r
Stanice: Hřebčín AMONA - MVDr. 
Helena Holá, Hlavní 115, Bolatice 
– Borová, 747 23

Přirozená plemenitba,
mražené ID 

https://sporthorse-
data.com/pedigree/quintar  

Tel.: 777 269 849
– MVDr. Vít Holý

Míry 170, 180, 202, 22,0 (r. 2013)
Hnědák, nar. 2009

Quintar, foto Ivana Maršálková

Quintar - MVDr. Vít Holý,
foto Ivana Maršálková
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A k t i v 

Tel.: 777 269 849

Hřebec je k dispozici pouze ve 
formě zmraženého spermatu v 
Hřebčíně Amona

https://sporthorse-
data.com/pedigree/aktiv-0 

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

Aktiv, born 1990 in Stud S. M. Kirow, Russia, owner and rider Robert Chelberg (USA).

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.

Otec Vypas 43 byl nejlepším 
synem olympijské legendy 
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.

3 x finalist of World Cup (Leipzig, Las Vegas), double winner of Central European World Cup     
League.

Jeden z nejúspěšnějších tra-
kénských skokanů posledních 
desetiletí, dvojnásobný vítěz 
Středoevropské ligy Světové-
ho Poháru, trojnásobný účast-
ník finále Světového Poháru 
(Las Vegas, Lipsko) s jezdcem 
Robertem Chelbergem.Hře-
bec impozantního exterieru 
a vynikajícího charakteru měl 
vlohy pro všechny discipliny 
(skok, drezura, všestrannost), 
potomstvo již dosáhlo stupně 
T skoky, ST military a S drezu-
ra.

Od sezony 2019 působí v našem chovu 2 jeho synové : AKTIS (Kachetia po Chalif 5) 
a AKTIEN  (Schlödien II po Königspark xx).

Offspring. Frozen semen prepared in very good quality (Stud Farm Amona, www.hrebcin-
amona.cz )

Excellent exterier, temperament, character and riding possibilities showed to be given to his

Aktiv, foto archiv SCHČTrak
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A k t i s  

Tel.: 033397 – 273 321, nebo 777 
269 849 – MVDr. Vít Holý

Stanice: zahraničí - Německo, Tra-
kehner Gestüt Elchniederung, D – 
16348 Wandlitz (Berlín),  Jana 
Scheffel,   info@gestuet-
elchniederung.de

Přirozená plemenitba
Vraník, nar. 15. 6. 2015
Míry : 165/ 175, 189, 21,2 - ve 3 
letech      
Bonitace:  8.5   8.5   8.5   8   8   8    
8.5

Vítěz testu hřebců 2018 - 8.3b/ 
elita, výkonnost drezura L
https://sporthorse-
data.com/pedigree/aktis

Výběry 2letých: typ 8.5, skok ve 
volnosti: schopnost 9, technika 9, 
prac. ochota 10, charakter 9, celko-
vá známka: 8,7 b, vítěz výběru 2017

Jeho otec AKTIV je vnukem 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).

AKTIS je mohutný korektní  
hřebec dobré mechaniky pohy-
bu a výborného skoku, v atrak-
t i v n í m  t r a k é n s k é m  t y p u . 
V sezoně 2019 startoval 17 x, 
z toho 7 x bezchybně v soutě-
žích do 100 cm. Věnuje se 
i přípravě pro drezurní soutěže, 
v roce 2020 umístěn v L.

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 pravou sestru Karlu (nar. 2016), která absolvovala první sportovní 
sezonu v roce 2020 a 1 x zvítězila ve všestrannosti.

Aktis, foto archiv majitele
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AKTIEN je mohutný hřebec 
v dobrém typu a s velmi dobrým 
pohybem.

Matka SCHLÖDIEN II  patří 
k nejlepším chovným klisnám 
Německa, když dodnes dala 5 (!) 
plemeníků a T skokana (Schen-
kendorf po Topkij). V Čechách 
jsme již viděli jejího syna Skan-
daua (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 hřeb-
ců, 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 
dobrou mechanikou pohybu.

Otec AKTIV je zmíněn zvlášť 
a také u hřebce AKTIS.

A k t i e n  

Přirozená plemenitba

Tel.: Tel : 0043 664 2825884, nebo 
777 269 849 – MVDr. Vít Holý

Stanice: zahraničí - Rakousko

E-mail:  r.baumi@sbg.at

BG Hauser – Baumgartner, Schön-
berg 17, 5152 Michaelbauern, AUT

Bonitace:     7    7.5   7.5    9   9   8    
7.5

Majitel:  MVDr. Helena Holá, Hřeb-
čín Amona, Bolatice

https://sporthorse-
data.com/pedigree/aktien 

80-denní test 2018: 8,2/ elita, 
výkonost skok ZL

Výběry 2letých:   pohyb 8.7, skok 
7.5, prac. ochota 9, charakter 10, 
celkem 8,2 b.

Tmavý hnědák, nar. 19. 6. 2015
Chovatel: Dr Hans Ernst Wezel, 
Gestüt Schralling, GER

Míry:   168/177, 195, 21. - ve 3 
letech

Aktien, foto Vendula Molinová

Aktien, foto Vendula Molinová
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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.

IBROX PARK je silný ušlechtilý 
velký hřebec s výraznou mechani-
kou pohybu, vynikajícím cvalem 
a absolutní skokovou schopností. 
B ě h e m  n ě m e c k ý c h  v ý b ě r ů 
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 zastoupe-
ni němečtí „Hřebci roku“, GP 
skokani a drezuristé. V roce 2019 
absolvoval test hřebců s hodnoce-
ním 7.7 bodu s vysokými známka-
mi za pohyb a skok. V roce 2020 
v první sportovní sezoně se účast-
nil skokových soutěží Z.
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 Kosto-
lanyho, 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 KALLIS-
TOS.

I b r o x P a r k   
Stanice: Hřebčín Amona – MVDr. 
Helena Holá, Hlavní 115, Borová, 
747 23  Bolatice, okr. Opava, 
přirozená plemenitba + mražené 
sperma

Chovatel: Julia Kesser, DEU 

Tel.: 777 269 849

Míry : 170 / 178 , 192 , 21.2

Trak., čer. hd., nar. 4.4.2016

Majitel : MVDr Helena Holá, 
Hřebčín Amona Bolatice, 747 23

https://sporthorse-
data.com/pedigree/ibrox-park  

Ibrox Park, foto Zenon Kisza

 Ibrox Park - MVDr. Vít Holý,
foto Vendula Molinová
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TOP GUN je vítězem testu 3letých 
hřebců v roce 2019 s hodnocením 
7.8 b. Vyniká korektním exterie-
rem, charakterem, mechanikou 
pohybu a silným odrazem ve 
skoku. V roce 2020 v první sportov-
ní sezoně startoval 10 x do st. ZL 
a získal 4. místo při kvalifikaci KMK 
4letých v Opavě.
Tento hřebec s dvojitým talentem 
pro skok i drezuru v sobě kombinu-
je linie Pilger a Pythagoras. Rodina 
pochází až z Hauptgestüt Beber-
beck (Hessen). Tato elitní rodina 
byla využita jako jedna ze základ-
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 hodno-
cen 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 olympijské-
ho Almox Printse).  Schenkendorfova matka Schlodien II je po 
plnokrevném Königspark a dala celkem 5 plemeníků a potom-
stvo 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 
a Quoniama III) a Zadornyj xx.

To p G u n 
Stanice: Hřebčín Amona – MVDr. 
Helena Holá, Hlavní 115, Borová, 
747 23  Bolatice, okr. Opava, 
přirozená plemenitba + mražené 
sperma

Trak., hd., nar. 27. 4. 2016 
Míry : 166 / 175, 192, 20.5 cm
Chovatel : Dr. H. E. Wezel Gestüt 
Schralling , DEU

https://sporthorse-
data.com/pedigree/top-gun-13 

Majitel : MVDr. Helena Holá , 
Hřebčín Amona Bolatice, 747 23 , 
tel. 777 269 849

Tel.: 777 269 849

Top Gun, foto Zenon Kisza

Top Gun - Lucie Strnadlová,
foto Zenon Kisza
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ERSTE je velmi elegantní, 
přitom dosti mohutný hřebec 
s výborným pohybem. Vysoký 
podíl plnokrevné krve ho 
předurčuje spolu s jeho cha-
rakterem a jezditelností k pro-
dukci militaristů. V roce 2019 
se účastnil skokových soutěží 
do 115 cm (2 umístění) a v mi-
litary do st. L* (1 umístění). 
Jeho otec ESTEBAN xx patří 
k linii Princequillo xx. Mohut-
ný hřebec s výborným pohy-
bem 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 půso-
bil v Kanadě a dal T militaristy Abbey GS, All In 
One, El Paso GS. Titania je zároveň matkou T mili-
taristy 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 mat-
kou plemeníka Timber (skok 130).

E r s t e  
Stanice : Ing. Petr Galatík, Lebe-
dov 108, 768 02 Zdounky
Tel.: 602 741 251

Hnědák,  nar. 29.3.2007     
Chovatel: K. H. Schulenburg GER

https://sporthorse-
data.com/pedigree/erste-1        
Míry:   168 /178, 190, 20.7 
Test hřebců SVK:   7.98 b./ Třída I.

Přirozená plemenitba

Majitel:  Jana a Ing. Petr Galatíko-
vi, Lebedov 108, Zdounky

Erste (Esteban xx - Heling), foto Monika Špendlíková

Erste, foto Zenon Kisza
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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 mezi-
národní 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 šampio-
nem a startoval i na olympiadě. Rodina vyniká charakterem, 
jezditelností a univerzálními schopnostmi až po nejtěžší 
soutěže.

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 ocho-
tu byl hodnocen známkou 10! 
Zkoušku vloh a vlastností absol-
voval s celkovou známkou 9.2 
bodu. V základní bonitaci dosáhl 
na 60 bodů – Elita. V roce 2020 se 
zúčastnil testu hřebců s výsled-
kem 7,7 b.
Jeho otec SARGONI byl importo-
ván z Německa jako 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 dosáh-
lo 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. 

S argoni Son  LH      

Míry 2letý :  167/176, 183, 20.5 
cm  

Stanice: Sedmpány 40, 257 63  
Trhový Štěpánov

Přirozená plemenitba a mražené 
sperma
Ryzák, nar. 16.6.2016     
Chovatel a majitel: Ladislav Hola-
da, Sedmpány  

Tel.: 777 844 866

Test hřebců v roce 2020: 7,7 b.
https://sporthorse-
data.com/pedigree/sargoni-son 

Sargoni Son LH, foto Zenon Kisza

Sargoni Son, foto Vendula Molinová
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Glorioso je přiměřeně mohut-
ný 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 mnohoná-
sobným 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 Grupo-
vých a Listed dostizích nejvyš-
ší úrovně. Zvítězil i v dostihu 
Gr. II. Je otcem 22 Grupových 
vítězů. Na dotacích získal 575 tis DM. 

G l o r i o s o ( G E R ) x x

https://sporthorse-
data.com/pedigree/glorioso-4  

Majitel: Tomáš Zetocha

A 1/1, hd., nar. 30. 3. 2010, linie 
Bold Ruler xx

Míry: 166/ 175, 190, 20.6 cm

Stanice:  Lužice, Tomáš Zetocha , 
Velkomoravská 579 / 102, 696 18 
Lužice, okr. Hodonín
Tel.: 775 669 683
Přirozená plemenitba

Glorioso xx, foto archiv majitele
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Jeho otec Banderas je ple-
meník ve Warendorfu, jeho 
otec Le Rouge je úspěšným 
GP drezurním koněm a přiná-
leží k linii Maharadscha – 
Fetysz ox. Otcem Banderaso-
vy matky je GP plemeník 
Friedenfürst olympijské jezd-
kyně L. Wilcox (USA).

Bába Schlödien II ( Königspark xx ) dala již 5 plemeníků v čele s GP skokanem Schenken-
dorfem (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.

Matka Schrallinga je impo-
zantní 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).

Mohutný výrazný hřebec s vý-
borným exterierem a vynikají-
cí mechanikou pohybu v sobě 
nese geny pro drezuru i sko-
ky. 

Schrall ing

Gestüt Schralling, Dr. Hans - Ernst 
Wezel, Schralling 71, 845 08 
Burgkirchen, DEU

https://sporthorse-
data.com/pedigree/schralling  

Tel.: 777 269 849 – MVDr. Vít 
Holý

Trak., Hnědák, nar. 4. 6. 2013

Míry: 167, 177, 190, 21.5 

Stanice:  zahraničí

Chovatel a majitel: Dr. H. E. 
Wezel, Gestut Schralling, GER

Přirozená plemenitba

Schralling, foto archiv SCHČTrak

Schralling, foto Zenon Kisza
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Matka SAMIRA III je dcerou legendy trakénské-
ho chovu Kostolanyho (otec Gribaldiho) a do 
chovu dala 4 plemeníky: Solistentraum, Sir 
Laurence, Seeräuber a Skiron.

SOLISTENTRAUM  pochází 
z linie Ibikus -  Eclipse xx – 
Darley Arabian xx. Dosáhl 
stupně výkonnosti „T“ v dre-
zuře, kde se několikrát umísti-
l. Hřebec vyniká charakterem, 
velmi dobrým exterierem 
a mechanikou pohybu.
Jeho otec BANDITENTRAUM 
byl výrazným drezurním hřeb-
cem s oceněním ELITE a zvítě-
zil v testu hřebců ve Waren-
dorfu. Jeho pravým bratrem 
byl hřebec Baron Münchhau-
sen. Z potomstva jmenujme 

alespoň účastníka ME v drez. Plemeníka Bern-
steina  nebo GP drez klisnu Kiru K. Z linie Ibikus 
pochází množství plemeníků a GP koní ve sko-
ku, drezuře a military.

Bába SINKA je matkou GP skokana Kallimero. 
Z rodiny Saaleck pochází přes 60 plemeníků, 
množství elitních klisen a sportovních koní ve 
všech disciplínách.

S o l i s t e n t r a u m

Tel : 0043 664 2825884, email:  
r.baumi@sbg.at
Přirozená plemenitba

Rodina Saaleck 035 A

Míry: 169 / 177, 193, 21,-            
Zápis do PK TRAK: 8 b.

Chovatel: Wilfried Krause, Biele-
feld, GER

Stanice: zahraničí

Ryz., nar. 5. 5. 2000     

Majitel: BG Hauser – Baumgart-
ner 

BG Hauser – Baumgartner, Schön-
berg 17, 5152 Michaelbauern, 
AUT

Solistentraum, foto archiv majitele

 Solistentraum, foto archiv majitele
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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 % plno-
krevné krve. Hřebec je vhodný pro všechny 
sportovní disciplíny.

Rodina sahá až do Haupt-
gestüt Trakehnen – Luft-
sprung a jsou z ní plemeníci 
jako např. Perykles, Prestiz 

a Pirat. Sama matka PROWANSJA je po Gluos-
nis xx, který byl sám GP skokanem a synem Der-
by vítěze Gerodota xx. Náleží k linii Sicambre xx 
– Prince Bio xx. Prowansja dala již také hřebce 
PARAVOS (Karat 1), prodaného do Německa.

Otec CZAR byl dobrým skoka-
nem, pochází z vynikající sko-
kové linie Poprad  (skok OH). 
Poprad dal špičkové plemení-
ky a skokany jako např. Koryn-
t, Wieden, Conrad, Arion, Cor-
k. Czarova matka nese zase 
krev GP skokanů Aragonit 
a Kobryn.

P o w i e w 
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, Palawi-
ce, POL
Míry:   173/ 183, 207, 22,-     

https://sporthorse-
data.com/pedigree/powiew 

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

Powiew, foto Zenon Kisza

 Powiew, foto Zenon Kisza
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Matka CORINTHE je po militaristovi INSTER 
GRADITZ (Bonito xx). Bonito byl šampionem na 
překážkách s generálním handicapem 100 kg. 
Bába CADINEN II je po polském GP skokanovi 
IGNAMovi (R. Mrugala).

Otec CHEOPS absolvoval sám 
nejtěžší parkury a umístil se 
na mistrovství Německa ve skoku žen. Jeho otec Cherson byl rezervním olympijským 
koněm s výkonností skok T (150 cm) a působil i v ČR. Byl synem legendárního Eola. 

Z této linie Pilger – Ossian – Ostrjak pochází i 
olympijský vítěz Topkij.

V sezoně 2021 stojí Cornut ve sportovní stáji 
Miriam Bray – Norbert Walochny v Mailham, 
84084 Rotthalmünster, nedaleko bavorského 
Passau. Připouštěcí poplatek je 800 euro.

CORNUT je typický trakénský 
hřebec s dobrým výrazem, vel-
mi dobrou mechanikou pohy-
bu a výborným skokovým sty-
lem. Během testu vynikl cha-
rakterem a jezditelností.

Cornut
Stanice: zahraničí

Přirozená plemenitba

skoková schopnost 8, skok. styl 9, 
celk. známka 8,55 b.

Miriam Bray – Norbert Walochny, 
Mailham, 84084 Rotthalmünster 
(nedaleko bavorského Passau)

Hnědák, nar. 26. 5. 2017 

Míry: 168,178,190,21.5 cm, zápis 
HPK 8 b. 

Chovatel a majitel: Dr. H. E. 
Wezel, Gestüt Schralling ,84508 
Burgkirchen , GER

Test skokových hřebců ve Stadl 
Paura 27. 8. 2020: charakter 9,5, 
pohyb 8, jezditelnost 9

Licentován pro Rakousko, Němec-
ko, ČR

Tel.: 777 269 849 – MVDr. Vít 
Holý

Cornut, foto archiv majitele

Cornut, foto archiv majitele
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Otec ALL INCLUSIVE (Gribaldi – Bud-
denbrock) byl reservním vítězem 
výběrů v Neumunsteru 2009 a dosá-
hl v drezuře úrovně GP – CDI 2. Je 
licentován pro PK HANN, OLD, 
TRAK. Jeho potomstvo dosáhlo 
v drezuře výkonnosti GP (Hirten-
glanz), v military CCI 3* a ve skoku 
130 cm. Je otcem řady plemeníků 

jako např. : Conquistador, Kaliv, Scaglietti, Prince T, Bienvenidos, Exclusive, 
Lucius, Lone Ranger. V chovu je i jeho pravý bratr ALL AGILITY.

Její matka Schneeflocke byla státně premiovaná elitní klisna s hodnocením 
9 za typ a krok a 10 za klus. Dala elitní dcery Schneekönigin (King Arthur) - 
test klisen za 8,48 b , Schneeprinzessin (Elfado), test 8,23 b a Schneerose 
(Mon Baron), test 8,75 ! Kromě toho dala 2 plemeníky – Sir Arthur (King 
Arthur) a Scaglietti (All Inclusive).

Matka SCHNEEFÜRSTIN patří ke slavné rodině Schwalbe a je dcerou vynika-
jícího hřebce Münchhausen (Hohenstein - Konigstein) . Münchhausen dal 
potomsvo s úrovní GP drez. a 140cm parkur. Z jeho synů v chovu jsou to 
např. Mon Baron TSF, Garuda, Lissandro, Parmenides, Samba Tänzer, Molie-
re, Titiano, Santurion. Schneefürstin dala 2 hřebce, Snowfire a Schneefürst 
(Elfado). 

Snowfire je silný hřebec korektního 
exterieru a velmi dobrého pohybu. 
Je premiově licentován v Angloeu-
ropean Studbook a ve Svazu chova-
telů Českého trakéna. Hřebec má 
výrazný drezurní talent, v původu 
dominují hřebci Gribaldi (otec Toti-
lase), Sixtus (GP skokan G. Böck-
manna), Münchhausen TSF (elitní 
siegerhengst Neumunster 97 – hře-
bec roku 2011) , Hohenstein (GP 
drez. - hřebec roku 2002) a plno-
krevný Pasteur xx.

Snowfire St Angelo

Tel.: 06332-903088  

Stanice: zahraničí – Německo
Landgestüt Zweibrücken, Guten-
bergstraße 16, 66482 Zweibrüc-
ken, www.langestuet-
zweibruecken.de 

Chovatel: Katja Egdorf 

Míry 169/ 178,195, 22,-

Tm. ryzák, nar. 17. 5. 2017, DE 
409090232117  

E-mail : m.schwabe@hotmail.-
co.uk

Majitel: Melanie Anne Schwabe, 
23 Rue Gutenberg, 67 160, 
Warrington, Francie

Snowfire, foto archiv majitele

Snowfire, foto archiv majitele
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Seznam mražených inseminačních dávek pro sezonu 2021

Trakénští a plnokrevní hřebci PK TRAK:   

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

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 - 14  (Topas - Pamír), vítěz testu hřebců, pot. skok T

 a Hanno ver Bundesturnier, nejlepší 6tiletý CS Martinice
Goodwood  (Partout - Ibikus), skok, drez. a milit. ST

Schenkendorf  (Topkij - Königspark xx), skok T
Eliáš (Eol - Sharp End xx)
Powiew (Czar – Gluosnis xx)
Ibrox Park (Hirtentanz – Velasquez)
Top Gun (Schenkendorf – Peron)

A 1/ 1: 
Visconsin xx  (Norbert - Torpid), skok ST, pot. skok T – (mistr ČR Práter)

Krokant  (Lauries Crusador xx - Hohenstein), drez. ST
Heidekrug  (Dramatiker - Sky Dancer), šampion 6tiletých KMK drez., drez S
Inster Graditz  (Bonito xx - Kassius), milit. S, pot. skok T

Abdullah
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Almox Prints

Biotop – Dr. Reiner Klimke, foto Betty Finke

Pepel – Elena Petuskova
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Topkij

Cherson

Chokkej
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Kontakty:

Rendsburger Straße 178a, 24537 Neumünster, Postanschrift: Postfach 27 29, 
24517 Neumünster 
www.trakehner-verband.de  

www.schralling.de  

Trakehner Verband

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

Związek Trakeński w Polsce - Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodnio-
pruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego 
Transportowców 29a, 02-858 Warszawa, Poland

e-mail : biuro@trakeny.eu  

Databáze ruských trakénů:   www.trk-base.com 

www.trakeny.eu

Ranzenbach 192, 2533 Klausen-Leopoldsdorf, Austria

e-mail: info@schralling.de 

www.trakehner-ig.at  
e-mail: office@trakehner-ig.at 

Interessensgemeinschaft der Züchter und Freunde des Trakehner Pferdes 
Österreich

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo
Moravecká 32, 951 93  Topoľčianky, Slovakia
www.horses.sk  

Hřebčín Amona

e-mail: vit.holy@email.cz  
www.hrebcin-amona.cz  

e-mail: zchks@horses.sk 

Hlavní 115, Borová, 747 23  Bolatice, Czech Republic

Tel: 00420 777269849 – MVDr. Vít Holý
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Hřebeček Odin (Obvod – Amálka xx
po Glowing xx),
foto archiv majitelky
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foto Zenon Kisza

Kirea (Abendtanz - Kachetia po Chalif 5) - Eliška Orctová,  foto Marcel Runštuk
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MVDr. Vít Holý

Vydal Svaz chovatelů českého trakéna, z. s., v prosinci 2020, náklad 400 ks

Zpracoval MVDr. Vít Holý a Ing. Lucie Zavadilová, autor textů MVDr. Vít Holý

Grafická úprava a tisk: www.protisk-hk.cz
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