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KIREA nar. 2014 ( Abendtanz - Kachetia po Chalif 5 ), nejlepší 5ti letá militaristka ČR,

foto Marcel Runštuk

IBROX PARK nar. 2016 ( Hirtentanz - Iduna V po Velasquez ) plemeník Hřebčína Amona

foto p. Horák

Foto na titulní straně obálky:

CHEROS nar.2018 (Cheops - Orijane po Lowelas) vítěz testu hřebců 2021,

foto Ivana Maršálková

Foto na zadní straně obálky:

SNOWFIRE St  Angelo nar. 2017 (All Inclusive - Schneefürstin po Münchhausen)

plemeník v Landgestüt Zweibrücken, foto Melanie Schwabe
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Slibně se naopak rozvíjí zájem o naše testy mladých hřebců, v sezoně 2021 jsme viděli hřebce z
Čech, Polska a Německa.

V sezoně 2021 se narodilo do naší
PK celkem 16 hříbat. Větší rozšíření
naší působnosti limituje skutečnost,
že většina připouštění je realizována
přes zmražené inseminační dávky.

Trvale se snažíme o spolupráci se špičkovými trenéry a jezdci pro maximální využití genetického
potenciálu našich odchovů.

Ve sportovní testaci se nám pohybuje v průměru na 20 koní, napříč všemi jezdeckými disciplinami.

Toto středisko splňuje všechny poža-
davky na špičkové zajištění takové
akce a již nyní je předpoklad na účast
minimálně 6ti národů.

Všem příznivcům trakénských koní přejeme krásný a úspěšný rok 2022 a těšíme se na vzájemné
setkání.

Významným plánem do sezony
2022 je snaha o uspořádání východo-
evropského šampionátu trakénských
koní ve skocích a drezuře v polském
špičkovém areálu jezdeckého středis-
ka Ekwador.

Naším nedostatkem je slabá účast v testaci 3letých klisen, prosíme proto chovatele a majitele o
zlepšení této situace do příštích let. Z chovatelského hlediska se jedná o významné selekční kritéri-
um.

Vážení přátelé trakénských koní,

uplynulo již 10 let od oficiálního uznání našeho trakénského svazu. Začátky nebyly snadné, v
Čechách jsme v té době měli jen 2 živé plemeníky a cca 50 klisen, vesměs přestárlých, a navíc využí-
vaných v jiných plemenných knihách. O to více potěšil zájem chovatelů, díky kterým dnes disponuje-
me 15ti plemeníky a řadou výborných chovných klisen. O náš chov je zájem i v zahraničí, do plemen-
né knihy Českého trakéna připouští již i několik plemeníků působících v Německu a také v Polsku, do

Litvy jsme dodali zmražené insemi-
nační dávky našich plemeníků.

MVDr. Vít Holý

Socha zakladatele - Tempelhüter,
foto Svaz chovatelů

Úvod
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V sezoně 2021 jsme měli v plemenných knihách zapsáno již
170 trakénů (chovných klisen a hřebců). Za 10 let činnosti
našeho svazu se narodilo do naší trakénské plemenné kni-
hy celkem 89 hříbat. V sezoně 21 to pak bylo celkem 16 hří-
bat, dvě z nich se narodily v Gestüt Schralling Dr. Wezela
(GER).

Statisticky jako producent skokových
koní se po mimořádné nadvládě linie Quoniam v minulých desetiletích prosazuje aktu-

elně linie Topas, zejména přes svého
syna Topas 23 (Démon). Za rok 21 má
skokový index 124,7. Quintet (Quoni-
am III – 40) měl bohužel jen několik
potomků, jeho index je 113,3. Násle-
duje Aktiv s 112,3 SI a Topas 14 s
indexem 110,4. Mezi zlepšovatele
populace patří nadále Quoniam III,
Quartet, Sargoni a Ikar – Laterán.

Linii Topas může zachránit už jen jeho
syn narozený v německém Gestüt
Schralling – Cenar (naroz 2021). Ten-
to velmi nadějný figurantní hnědák s

V přirozené plemenitbě byli nabízení hřebci Quintar, Ple-
sant, Erste, Ibrox Park a Glorioso xx. V zahraničí pak Cor-
nut a Schralling (Gestüt Schralling), Snowfire St Angelo
(Landgestüt Zweibrücken a Aktis (Gestüt Elchniederung). Z
velké části se tak plemenitba odehrávala formou zmraže-
ných inse-
minačních
d á v e k .
Řada cho-
vatelů má
zájem vyu-

žívat trakénské klisny v ostatních tep-
lokrevných chovech za účelem pro-
dukce vysoce kvalitních užitkových
kříženců. Tito jedinci bývají často sku-
tečně nejvýkonnější, a proto to nelze
chovatelům vyčítat. Udržení čisto-
krevných linií a rodin je tak trvalým a
nelehkým úkolem našeho svazu.

Chov Českého trakéna 2021

Snowfire St Angelo,
foto archiv majitelky

Topas, foto Svaz chovatelů

Quoniam III, foto Svaz chovatelů
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výborným pohybem je z matky Car-
ben po Balisto Z (T skokan a pleme-
ník v Zandersheide) z matky po vyni-
kajícím polském GP skokanovi Ignam
(R. Mrugala).

Výborně se svým ročníkem uvedl
německý militarista Erste (Ing. Gala-
tík - Těšánky) po Esteban xx. Bohužel
je málo využit i přes svůj absolutně
špičkový původ.

Linii Quoniam má zase naději pro-
dloužit hřebeček Quintano z matky
Go Go Goa po Topas 23 .

Momentálně je náš svaz vybaven nej-
lepšími světovými liniemi, včetně linií olympijských vítězů jako Topkij, Abdullah, hřeb-

ců století Eol, Chokkej a úspěšných
hřebců ve Světovém Poháru Palladi-
um, Peron, Aktiv, Almox Prints. Ze
současných nejlepších skokových tra-
kénských linií to jsou Cherson – Che-
ops a Hirtentanz – Abendtanz. Samo-
zřejmě nezapomínáme na naše dlou-
hodobě nejúspěšnější skokové linie
Quoniam a Topas. Přes hřebce Snow-
fire St Angelo chceme využít famózní
linii Kostolany – Gribaldi a dostupné
je i sperma světové hvězdy hřebce
Millennium.

Momentálně není naším cílem příliš
rozšiřovat nové linie, ale chceme vytě-

žit maximum z výše uvedených zásob
a možností. Udržujeme stálý kontakt
s nejlepšími chovateli v zahraničí (Ně-
mecko, Polsko, Rakousko, Litva, a dal-
ší) a každoročně si ceníme zájmu
zahraničních majitelů hřebců o účast
v našem testu hřebců. Těší nás
následný zájem o trvalou spolupráci a
někteří vybraní plemeníci zůstávají u
nás ve sportovní přípravě, jako např.
Vítěz testu německý Cheros (Che-
ops).

Erste, foto Zenon Kisza

Hirtentanz, foto Svaz chovatelů

Cherson, foto Erik Jør gensen
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V příštím roce očekáváme 10 hří-
bat.

V případě jakýchkoliv dotazů nevá-
hejte kontaktovat náš svaz na tel
777269849.

Naše příznivkyně a majitelka hřeb-
ce Snowfire St Angelo Melanie
Anne Schwabe dokonce na face-
booku založila stránku Friends of
the Czech trakehners , která již
má velkou sledovanost a už přes
200 stálých členů z celé Evropy.
Naše facebooková stránka Český
trakén pak má již přes 1000 stá-
lých příznivců z celého světa..

„

“

„

“

Nelehkým úkolem je získat špičko-
vé jezdce pro naše trakény. I zde
se nám snad poslední dobou začí-
ná dařit a v jejich sedle sedle se v

nadcházející sezoně objeví např
Lucie Strnadlová, Marek Hentšel či
Eliška Orctová a další.

Nově jsme pro milovníky kvalit-
ních plnokrevných hřebců zařadili
kapitálního vraníka Black Canyon
xx, který bude stát na Zemědělské
univerzitě v Praze – Suchdole.

Zájemci o zvláštní barvy při udrže-
ní kvalitní výkonnosti zas mohou
využít německé plnokrevné ple-
meníky Nugget xx (palomino) -
test ve Stadl Paura s hodnocením
8,18 b! A cremello zbarvení repre-
zentuje zas Snowy's Cristobal xx

(Stadl Paura 7.72 b.)

Cheros, foto: Vendula Molinová

Top Gun a Lucie Strnadlová, foto: Michaela Zatloukalová

Black Canyon, foto archiv majitele
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Black Canyon,
foto archiv majitele

Snowy's Cristobal xx,
foto archiv majitele

Nugget xx,
foto archiv majitele
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History of breeding trakehners in Czech is long, more then 100 years. But great
influence had breeding in Stud farm Albertovec since 1952. Basic of breed were
horses living in Czech after 2nd World war and then imports from Russia (Kirow) and
Germany. Studbook for pure trakehners were registrated 2012. Breeding is focused
on all disciplines. Dressage, jumping and eventing as main program. Currently we
have in register more then 200 horses. 15 sires and cca 50 breeding mares. Half of
them is used for trakehner breeding, rest are covered with other breeds. Sporthorses
with influence of our trakehners
have very often extremely good
results in sport. Every year we have
around 15 foals.

Selection of 2yo colts and test for 3 –
4yo stallions are realized both toge-
ther with autumn show in Stud farm
Amona Bolatice near Ostrava (North
Moravia). We select important blood-
lines as Quoniam, Topas, Abdullah,
Hirtentanz, Chokkej, Eol, Pepel, Top-
kij. Our main sires in the moment
are: QUINTAR (Quintet – Saint Tro-
pez) winner of 4 and 5yo champion-
ship in Czech, 2nd placed as 6yo,
winner of 5yo during Bundesturnier Hannover. This top character sire gave the same

quality to his offspring.

PLESANT (Sapros – Chokkej) Horse
of the Year as dressage top horse .

AKTIV (Vypas – Singapur xx) 2x win-
ner of Central Europaen league, 3x
finalist of World Cup (Las Vegas,
Leipzig)

IBROX PARK (Hirtentanz – Velasquez)
5yo jumping star, first very promising
foals.

TOP GUN (Schenkendorf – Peron)
5yo special mover and jumper, com-
bination of fantastic blood – Topkij,
Palladium, Espadron.

SARGONI SON LH (Sargoni – Zakon xx) winner of 2yo selection with extremely good
move and jump. Combination of lines Wie ibikus,, Mahagoni, Dragun…

Czech Trakehner 2021

Zakladatel plemeník Tempelhütter,
foto Svaz chovatelů

Hvp-Hirtentanz, foto archiv majitele
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SCHRALLING (Banderas – Connery)
dresur talent, now standing in Gestut
Schralling – Dr H E Wezel

SNOWFIRE St ANGELO (All Inclusive –
Münchhausen) standing in Land-
gestut Zweibrücken…..

Frozen semen is available also from
sires as QUONIAM III (Quoniam II –
Singapur xx) 14 x national breeding
champion sire, SPECIAL MEMORIES
(Abdullah – Cornwall xx), OBVOD
(Vychodetz – Osadok), POWIEW
(Czar – Gluosnis xx), INSTER GRADITZ
(Bonito xx – Kassius), MILLENNIUM (Easy Game).

In sport You can find in Czech several
very good youngsters (sires Ibrox Park
and Top Gun) such as KIREA (Abendtanz
– Chalif 5) - best 5yo eventer with 4
starts and 4 wins, this year she won
Czech event championship U 25. Very
good results in jumping competitions
have also Simona (full sister to sire

Quintar), Vesna (Abendtanz – Topas 23),
Kira (Abendtanz – chalif 5)- full sister to
Kirea and half sister to sire AKTIS. In even-
ting we noticed also Karla (full sister to
Aktis) - winning her first start with olympic
rider Jaroslav Hatla, Apolon (Abrek – Apo-
gej), San (Eloquent – Bolivar).

Dressage was represented with Heidekrug
(Dramatiker – Sky Dancer) up to IM I level.,
Landsberger (Kasimir – Caprimond), Ampe-

Quintar, foto Ivana Maršálková

Plesant - Barbora Marešová,
foto Ivana Maršálková

Top Gun, foto: Michaela Zatloukalová
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This year we have interesting 3yo in
test – ANTHONY QUINN (Abendtanz
– Topas 23 – Cherson) - mother up to
140 cm level from outstanding family
Vysluga (Kirow) . this family gave GP
showjumpers, CHEROS (Cheops –
Lowelas – Inster Graditz), DEGAS
(Hipoidas).

re (Angard – Gunnar) former top
horse up to IM I has more then 220
starts !, Baileys (Plesant – Vals), Pros-
tota RVP (Prökelwitz – Ikar) .

I hope, we will follow cooperatinon with other nations in front of German trakehner
verband.

Good old trakehner families we com-
binate with selected thoroughbreds
mothers. Origin problem of small horses is actually going out, our trakehners have
average 165 – 170 stkm. We prefare double talent of young sires. We try to coopera-
te with best riders and trainers.

Snowfire, foto archiv majitele
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Special Memories,
foto archiv majitele

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

Prostota RVP - Iveta Červenková,
foto Ivana Maršálková
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Anthony Quinn,
foto : Vendula Molinová

Anthony Quinn,
foto : Vendula Molinová

Cheros,
foto : Vendula Molinová
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Dalera pochází z chovu Silke Drucke-
nmüller a je z matky Dark Magic po
Handryk. V současnosti má švýcar-
skou majitelku Beatrice Keller.

SWEETWATER ZIETHEN TSF (Abendtanz – Campetot AA) doplňuje trojici nejúspěšněj-
ších trakénů na světě. V sedle s mladičkou talentovanou jezdkyní Sophií Leube zvítězil

Rok 2021 přinesl trakénům ve světovém chovu a
sportu řadu úspěchů. Tím největším je určitě olympij-
ské vítězství v drezuře famózní klisny TSF DALERA BB
v sedle s Jessicou von Bredow Werndl. Během OH v
Tokiu 3x zvítězila a získala zlatou medaili v jednotliv-
cích i v družstvech. Stojí na 1. místě na světě v hodno-
cení drezurních koní. Čtrnáctiletá klisna je dcerou
hřebce EASY GAME, který se zároveň stal Hřebcem
roku Německa a je zároveň otcem famózního pleme-
níka MILLENNIUM. Ten už má v chovu na 40 synů a je
zřejmě nejúspěšnějším plemeníkem poslední doby.
Dalera získala již počtvrté titul „ Trakén roku „. Získala
také 3 zlaté medaile v rámci Mistrovství Evropy v
Hagenu (GP special, GP kür a Družstva). Zlatou
medaili vyhrála i na Mistrovství Německa V GP Kür i
GP special v Balve. A právě tam byla ohodnocena v
Küru neuvěřitelným výsledkem a rekordem 93 %! Její
olympijská zlatá medaile měla ocenění 91,7 % !

Chovatelsky nejúspěšnější byl v sezo-
ně 2020 plemeník GRAFENSTOLZ
(Polarion – Gipsy Lady po Camelot),
který byl na 1. místě světového žeb-
říčku WBFSH jako producent koní pro
všestrannost. V sedle s olympionikem
Michaelem Jungem se jako 6tiletý
kvalifikoval do všech kategorií Bun-
desšampionátu (!) a ve všestrannosti
zvítězil. V témže roce se stal i Mis-
trem světa mladých koní v Lion d'

Angers. Již v roce 2016 se stal „ Trakénským hřebcem roku Německa „. Tento elitní
hřebec je otcem více než 70 potomků s výkonností „ T „ v military. V drezuře dosáhl
Grafenstolz stupně St Georg a v současnosti působí ve Francii.

Nejlepší na světě

Dalera, foto archiv majitele

Millennium, foto Svaz chovatelů
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na mistrovství světa 7miletých milita-
ristů v Le Lion d'Angers. (2020) a v
sezoně 21 zvítězil v CCI ** - S. Jeho
otec Abendtanz odletěl již plemenit
do USA, stejně jako jeho otec Hirten-
tanz. Máme velké štěstí, že můžeme
tuto krev využívat i v Čechách. Hir-
tentanzův syn IBROX PARK je k dispo-
zici v Hřebčíně Amona, stejně jako
Abendtanzův potomek ANTHONY
QUINN (z matky po Topas 23 –
Démon). Chovatelem Anthony Quin-
na je MVDr J. Dvořák z Barchova a

ten též úspěšně prezentuje
Anthonyho pravou sestru
Vesnu, která v sezoně 21 již 7x
zvítězila a 18x se umístila až do
parkurů st. S*.

Dalera, foto archiv majitele

Grafenstolz,
foto archiv majitele

Sweetwater Ziethen TSF
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Grafenstolz,
foto archiv majitele

MVDr. Helena Holá a Ibrox Park,
foto : Vedula Molinová

Anthony Quinn,
foto : Vedula Molinová

Sweetwater Ziethen TSF,
foto archiv majitele
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Trakéni ve sportu 2021

Ampere nar. 1999 (Angard – Andante
IV po Gunnar)byl vynikajícím koněm
Vandy Bělinové s úspěchy až do stupně
TT. Na kontě má ve svých 22 letech 225
startů! V současnosti plní úlohu skvělé-

ho učitele a s mladičkou Kristýnou Hájkovou a Lucií Robkovou ještě 4x startoval až do
soutěží TT. Je příkladem dlouhověkosti trakénů a také správného přístupu ve výcviku
Vandy Bělinové.

Landsberger nar 2008 (Kasimir – Lena
II po Caprimond) je drezurní stálicí se
svou jezdkyní a majitelkou Zuzanou
Střebákovou. Z 8mi startů do st. IM I (T)
vytěžil 2 vítězství a 5 umístění a je tak
aktualně nejúspěšnějším drezurním
trakénem v Čechách.

D r e z u r a :

V sezóně 2021 jsme registrovali 14 trakénů napříč všemi disciplínami. Vedle toho se
úspěšně prezentuje mnoho koní s vysokým podílem trakénské krve, ti však reprezen-
tují ostatní plemenné knihy, zpravidla ČT nebo CS.

Heidekrug nar 2010, valach, (Dra-
matiker – Hanabi po Sky dancer).
Bývalý plemeník má ještě zmraže-
né ID, které jsou k dispozici u jeho
majitelky Adély Neumannové.
Mimořádně charakterní kůň má
vlohy pro skákání i drezuru, velmi
dobře se prezentoval v němec-
kých testech. Jako 2letý patřil v
Neumunsteru k nejlepším skoka-
nům a jako 3letý s přehledem
zvítězil v testu hřebců v All Samit s
hodnocením 8.25 b za skok, 8.75
za drezuru a 9 za interiér, celkem
8.31 b.

V sezoně 21 startoval s A. Neumannovou 9 x a dosáhl stupně TT, IM II. Obsadil dvě 2.
místa.

Heidekrug, foto archiv majitelky

Landsberger,
foto archiv majitelky
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Hanna nar. 2010 (King Arthur – Havan-
na po Hohenstein) startovala se začína-
jící Melanií Zuvačovou za stáj Steally
Vítková 3x v soutěžích L a 1x se umísti-
la.

Karla nar. 2016 (Aktiv – Kachetia po
Chalif 5) je pravou sestrou plemeníka
AKTISe. Při svém jediném startu v sedle
s olympionikem Jaroslavem Hatlou

V š e s t r a n n o s t :

Kirea nar. 2014 (Abendtanz – Kachetia
po Chalif 5). Jako 5tiletá byla nejúspěš-
nější českou militaristkou – 4 starty a 4
vítězství se svou stálou jezdkyní a mis-
tryní čr Eliškou Orctovou (Stáj Rusek).
Jako 7miletá pokračovala v úspěšných
startech, z 8mi military až do st. S 3x
zvítězila a 5x se umístila. Patří tak k
nejlepším koním ve všestrannosti
posledních let. Zároveň absolvovala 8
parkurů do L**, v těch se 3x umístila.
Otec Abendtanz patří k nejúspěšnějším
trakénským skokanům a plemeníkům
poslední doby, v chovu má 8 synů a v
současnosti je již plemeníkem v USA,
stejně jako jeho veleúspěšný otec, T skokan Hirtentanz (ten má potomstvo na stupni

T ve všech disciplinách!). Nejlepším
potomkem Abendtanze je momentálně
mistr světa ve všestrannosti 7miletých
Sweetwater Ziethen. Matka Kachetia
byla importována Hřebčínem Amona z
Ruska (Friedland Farm) a dala již
potomstvo až po stupeň ST ** (140 cm)
a plemeníka Aktis, který působí úspěš-
ně v Německu (Gestüt Elchniederung).

Ampere, foto archiv majitelky

Eliška Orctová - Kirea - mistryně ČR U 25,
mnohonásobná vítězka ve všestrannosti,
foto archiv majitelky

Kirea a Eliška, foto archiv majitelky
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zvítězila a v současnosti je březí a oče-
káváme narození jejího hříběte. Je
dobře, že tak bude dále pokračovat
rodina výborné Kachetie.

San nar. 2016 (Eloquent – Sanna po
Bolivar) je importovaný polský tra-
kén. S MUDr Lukášem Létalem (JK
Victoria Bříšťany) absolvoval 11 x
parkury do st. L ** s 1 umístěním,
4x byl bezchybný. Ve všestrannosti
do L* měl 6 startů, 1 vítězství a 2
umístění. San je určitě velkou nadějí
pro další sezony. U specialisty pro
všestrannost je potřeba vysoce
ocenit i jeho starty v parkurech do
120ti cm, zejména když byl teprve
5tiletý.

Apolon nar. 2016 (Abrek – Pina Colada
po Apogej) pochází z Gestüt Schralling
Dr. H. E. Wezela a zakoupil ho jako
hříbě Hř. Amona. V současnosti startuje
s talentovanou Aničkou Havlovou (Hum-
polec) v základních soutěžích ve skoku
a všestrannosti. Absolvoval 4 parkury a

5 základních soutěží military, ve kterých se 2x umístil. Abrek byl polobratrem slavné-
ho plemeníka a GP skokana Aktiva a dlouhá léta patřil k nejúspěšnějším skokanům a
plemeníkům Rakouska (B. Beinwachs).

Abendtanz, foto trakehner verband

Apolon, foto Zenon Kisza

San, foto archiv majitele
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Sweetwater Ziethen TSF,
foto archiv majitelky

Karla a Jaroslav Hatla,
foto archiv majitele

Aktis,
foto : Vendula Molinová
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Kira nar. 2013 (Abendtanz – Kachetia
po Chalif 5). Silná vranka je pravou
sestrou výborné militaristky Kirey a
polosetra plemeníka Aktise a militarist-
ky Karly. S Jakubem Petrusem skákala
10 parkurů do st. L* za JO La Boheme
Zduchovice. 7 x byla bezchybná a 4 x se
umístila. Do budoucna zcela jistě další
velmi kvalitní chovná klisna.

Simona nar. 2008 (Quintet – Stella po Saint Tro-
pez) je stále atraktivní skokankou Štěpánky Zavo-
ralové z Litomyšle. Pravá setra plemeníka QUIN-
TARa a jediná dcera legendárního GP skokana
Quinteta má za sebou mnoho vítězství a umístě-
ní v parkurech do st. S** (130 cm). V roce 21
startovala celkem 15 x, do st. L**, 5x bezchybně
se ziskem jednoho vítězství a 4 umístění.

Vesna nar. 2014 (Abendtanz – Venuše
po Topas 23), stáj Barchov (MVDr Josef
Dvořák).

7mi letá vranka startovala s Lucií Přího-
dovou až po st. S* a je za sezonu 21
nejúspěšnějším trakénským skokanem.
33 startů proměnila v 7 vítězství a 16
umístění! Celkem 18x byla bezchybná.
Jedná se o další výborný produkt hřeb-
ce Abendtanze, mimo jiné již je v chovu
pravý bratr Vesny vraník ANTHONY
QUINN (chovatel MVDr J. Dvořák). Ten
bude v sedle s Markem Hentšelem reprezentovat v sezoně 22 JK Baník Ostrava. Jeho
trenérem bude úspěšný Pavel Hudeček, držitel titulu Trenér roku.

Top Gun nar. 2016 (Schenkendorf – Evita Peroni
po Peron) je plemeníkem Hřebčína Amona. Jeho
chovatelem je Dr. H. E. Wezel – Gestüt Schralling.
V jeho sedle se střídali MVDr Vít Holý a výborná

Venuši jezdil sám Dr. Dvořák úspěšně až do parkurů ST** (140 cm).

S k o k y :

Vesna, foto Marcel Runštuk

Kira (Abendtanz - Kachetia) - Anna Siatková,
foto archiv majitelky

Simona  a Štěpánka Zavoralová,
foto Zenon Kisza
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Ibrox Park nar. 2016 (Hirtentanz –
Iduna V po Velasquez) byl zakoupen
Hřebčínem Amona na světových výbě-
rech v Neumunsteru jako 2letý. Zde
vynikal skokovými schopnostmi a
mechanikou pohybu. Jeho otec Hirten-
tanz je německým Koněm Roku 2018 a
tento vynikající T skokan již působí v
USA. Je úspěšným producentem koní
pro všechny discipliny, jeho potomstvo
již startuje v soutěžích T v drezuře,
skoku i všestrannosti. Ibroxův děd
Velasquez byl plemeníkem v chovu

prezidenta Trakehner verband G. Hoogena a v jeho sedle se objevil legendární Franke
Sloothaak.

Lucie Strnadlová (vítězka Českého sko-
kového poháru, 3 násobná účastnice
Mistrovství Evropy…) Až do st L* star-
toval 12 x, z toho bezchybně 6 x. V
sezoně 22 se připravuje do soutěží st.
S. V plemenitbě zatím využit nebyl.
Hřebec vyniká charakterem a jezditel-
ností, silou odrazu a mechanikou pohy-
bu. K dispozici jsou jeho inseminační
dávky.

Ibrox Park tak přináší do našeho chovu
aktuelně nejlepší krev a je k dispozici ve
formě zmraženého spermatu. Má již
narozena 2 velmi nadějná hříbata a 1
klisna je březí do sezony 22.

Top Gun, foto : Vendula Molinová

Ibrox Park, foto: Martin Horák

Ibrox Park, foto : Vendula Molinová
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Finále testu trakénských hřebců a přehlídka trakénů
v Borové 9. 10. 2021

Prvním předvedeným hřebcem byl
ANTHONY QUINN, 3letek narozený v
Barchově u MVDr. Josefa Dvořáka v
majetku Heleny Doupovcové z Prostě-
jova. Menší silný vraník po Abendtanz z
výborné skokanky Venuše po Topas 23
předvedl slušný pohyb a velmi dobrý
skok, za který získal známky 8 jak ve
volnosti, tak pod sedlem. Jeho výsled-
ná známka po ukončené drezuře a
parkuru byla 7.6 bodu. V další sezoně
bude hřebec sportovat v barvách Baní-
ku Ostrava v sedle s Markem Hentše-
lem.

Test trakénských hřebců a přehlídka trakénů se uskutečnily již tradičně v Hřebčíně
Amona v Borové – Bolaticích. Testu pro zařazení do plemenitby se zúčastnili 3 mladí
hřebci, 1 domácího chovu, 1 z Polska a 1 z Německa. Zejména zahraniční účast už je
pravidelná a i v sezoně 22 očekáváme hřebce zahraničních chovatelů a majitelů. Komi-
se pracovala ve složení Sigrun Wiecha (GER), Witek Rudnicky (POL), MVDr. Vít Holý,
Ing. František Cinek a Iveta Červenková.

Německý byl také 3letý, chovu
a majetku Dirka Schulzeho z Altbarni-
mu. Jeho otec Cheops po Cherson je
ruského chovu a 2x se umístil na mis-
trovství Německa ve skoku žen. Matka
Orijane je po Lowelas (Chokej), který
zvítězil na mistrovství Kanady v drezuře
mladých jezdců. Cheros získal po otci
kapitální vzhled a mechaniku pohybu.
Za klus a cval známka 8, skokové vlohy
8.5 a styl skoku 9. Celková známka 8.1
bodu mu zajistila elitní výsledek a 1.
místo v testu. Hřebec zůstává na přání

majitele v Čechách a i v jeho sedle by se měl objevit M. Hentšel. Na konci sezony bude
Cheros namražen, aby byla pro chov každopádně tato vzácná krev zachována. Jedná
se o kombinaci vynikajících linií Eol a Chokej.

CHEROS

Anthony Quinn po Abendtanz,
foto: Vendula Molinová

Cheros, foto: Vendula Molinová
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3 letý (Schralling – Chanelle
po Quintet) majitelky Ing Veroniky
Ducháčové se testu nezůčastnil, ale byl
předveden k dalšímu posouzení. Hřebec
vynikal zejména charakterem a vyrovna-
ností s velmi slušným pohybem. Do
chovu vybrán nebyl.

SCHAMPUS

Spolu s testem hřebců proběhla i přehlídka dalších trakénských koní.

Polský byl již 4letý a do testu ho
přivezl jeho chovatel a majitel Dr.
Tomasz Kardacz. Hřebec je menšího
vzrůstu, ale vyniká zejména charakte-
rem a skokovými schopnostmi. Jeho
otec Hipoidas startoval ve skokových
soutěžích GP až po výšku 160 cm. V
mechanice byl hodnocen známkou 8 za
klus a cval, ve skoku 8.5 za schopnost a
9 za styl. Mimo soutěž na přání majitele
absolvoval ve volnosti oxer 150 cm
vysoký. S celkovou známkou 8.1 bodu
se umístil shodně na 1. místě spolu s
německým Cherosem.

DEGAS

Všichni 3 mladí hřebci test úspěšně složili a objeví se v plemenitbě. Zároveň budou
dále sportovně testováni.

Ve skoku ve volnosti se předvedl i pleme-
ník (Aktiv – Schlodien II po
Königspark xx), který byl v sezoně 21
zapůjčen do Rakouska.

AKTIEN

Degas, foto: Vendula Molinová

Schampus, foto : Vendula Molinová

Aktien,
foto : Vendula Molinová
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Velkou pohybovou i skokovou schop-
ností zaujali i další 2 plemeníci Hřebčí-
na Amona, a .

Tito 5ti letí již absolvovali v sezoně parkury do 115 cm a patří mezi velmi nadějné
sportovce i plemeníky. Oba jsou namra-
ženi a Ibrox Park má již 2 narozená
velmi perspektivní hříbata. Do chovu
přinášejí vedle skvělého původu a sko-
kových schopností i výrazné vlohy pro
drezuru či všestrannost.

IBROX PARK TOP GUN

Ibroxův syn (chov. Iveta
Červenková) je z matky po Sargo-
ni – Caprimond – Kostolany. Oslnil pohy-
bem i exterierem. Klisnička
(chov. Hřebčín Amona MVDr. H. Holá)
má rovněž výborný exterier a pohyb a
je z matky (Aktiv – Cherson –

Ibrox Diabolo
Sirael

Iron Lady

Chelsea

Plemeník (Quintet – Stella po
Saint Tropez) je kmenovým hřebcem
Hřebčína Amona. Tento kapitální hře-
bec předává svým potomkům výborný
exterier, silnou kostru, korektní funda-
ment, velmi dobrou mechaniku a luxus-
ní charakter. Nadále bude působit v
hřebčíně Amona.

QUINTAR

Diváci mohli vidět 3 jeho dorůstající
dcery. V sezoně 21 se pak narodil Quin-
tarovi velmi nadějný syn
(chovatel Fr. Dobeš – Expo Agro Bludo-
v) z matky Go Go Goa po Topas 23.
Dalším velmi nadějným potomkem je i (Zamira xx po Look Honey xx) chovu

Ing Hany Králíkové z Klokočova. Zajíma-
vé je, že 80 % potomstva Quintara jsou
klisničky. K vidění byly na přehlídce
celkem 3. je z matky Charisma
po Sargoni, je dcerou Sophie
po Quinten a je z matky Jasná
po Laterán. Po Quintarovi je i klisnička

Quintano

Quinzar

Christin
Sabrina

Rozárka

Santa Q z plnokrevné Sapfó (Rainbows
For Life) chovatelky Petry Blokešové z
Píště. Začátkem roku 22 pak očekává
Quintarovo hříbě i plnokrevná Maska
(Scater xx) p. Zdeňka Jílka z Litomyšle.

Plemeník Quintar,
foto Zenon Kisza

Quintar, foto archiv majitele

Christin, foto Zenon Kisza
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Topkij – Chokej). Obě hříbata tak mají
zcela prvotřídní původ a bude zajímavé
sledovat jejich další sportovní či chovnou
karieru. Klisna Chelsea je po Ibrox Park
znovu březí.

Svaz chovatelů Českého trakéna má
dnes již i řadu zahraničních příznivců,
kteří dokonce sami založili na faceboo-
ku stránku Friends of the Czech Tra-
kehner. Tato stránka má už na 200
členů a náš domácí facebook Svaz
chovatelů Českého trakéna získal již
přes 1000 (!) stálých sledovatelů z celé-
ho světa….

Pro další období jsou již předběžně k
výběru do plemenitby vybráni i hřebečci
KLARISIAMO (King Arthur – Revita po
Aktiv) - Markéta Kovářová a CENAR
(Topas 14 – Carben po Balisto Z) -
Gestüt Schralling, Dr H E Wezel.

Celou akci provázela velmi příjemná a
přátelská atmosféra až do pozdních
nočních hodin a jako obvykle se vydařila
i kulturní a společenská stránka tohoto hezkého mezinárodního setkání.

Výborným pohybem se prezentovala 3letá
Trischa (Schralling – Triana po Topas 23)
chovatelky L. Mestenhauserové. Schralling
již působí v Německu a věnuje se drezuře a
plemenitbě. Škoda, že tento atraktivní
hřebec nebyl za doby svého působení u
nás více využit. Triana byla šampionkou
4letých skokanů v KMK a jejím otcem byl

Topas 23 – Démon). tento vraník atraktivního vzhledu a pohybu byl při inspekci
německého prezidia Trakehner verband
(G. Hoogen) ohodnocen dokonce znám-
kou 10 za typ. Ve sportu dosáhl parkurů
do výšky 140 cm.

Ibrox Park, foto archiv majitele

Ibrox Diabolo a matka Sirael, foto archiv majitelky

Sophie, Charisma , Chelsea a hříbata po Quintar
- Sabrina a Christin, foto : Vendula Molinová
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Iron Lady  po Ibrox Park a Chelsea,
foto archiv majitele

Stájové foto – z leva Quinzar,
Ibrox Diabolo

88/74 IRON LADY kl. 1.2.21 Ibrox Park - 79/205 Chelsea po Aktiv

88/75 QUINTANO hř. 27.4. 21 Quintar - 48/673 Go Go Goa po Topas 23

88/76 LA ROSSA kl. 18.4. Quintar - Lombarda xx po Stormy Jail xx

88/77 ROSSIE kl. 20.4. Erste - 80/119 Gója po Obvod

88/83 QUINZAR hř. 11.5. Quintar - Zamira xx po Look Honey xx

88/84 ALEX hř. 21.6. Aktien - 73/580 Verena po Laterán

88/80 E. T. hř. 10.7. Erste - 86/31 Formoza po Zapad

88/89 kl. 8.12. Schralling – Samland po Interconti

88/78 SKIPPER LH hř. 2.6. Sargoni Son LH – Indeed po Sedar

88/79 SAN SEBASTIAN LH hř. 5.6. Sargoni Son LH – Sanditten po Lowelas

88/87 ROSALINE kl. 7.6. Schralling - Rauschen po Perechlest

88/88 IZÁK hř. 15.7. Erste - Secretive Lady xx po Rainbows for Life xx

88/86 EVERAFTER kl. 20.6. Erste - Sulejka po Semiramis B (arab)

88/82 IBROX DIABOLO hř. 3.5. Ibrox Park - 25/105 Sirael po Sargoni

88/85 HEMINA kl. 3.3. Quintar - Heli Sectori xx po Sectori xx

88/81 MADLA kl. 23.4. Aktien - 73/633 Jasná po Laterán

Seznam trakénských hříbat 2021
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Hemina, foto archiv majitele Klisnička po Special Memories,
foto Svaz chovatelů

QUINTAR

Isabel xx (Santiago xx) 12. 7.
Anglická Královna xx (Ray of Light xx) 20. 5.
OBVOD

Maska xx (Scater xx) 1. 4.
Sapfó xx (Rainbows for Life xx) 10. 6.
Terciga (Rafinad) 3. 5.

IBROX PARK
Chelsea (Aktiv) 30. 5.
Revita (Aktiv) 7. 7.

Chaira (Quintar) 29. 5.
SPECIAL MEMORIES

POWIEW
Verena (Laterán) 9. 8.

Březí klisny zapuštěné 2021
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Testy klisen a šampionát hřebců – Sokolnik – Polsko

V původech klisen se objevovali
polské a litevské linie (Negr, Diverse,
Cargo, Artemor, Diament, Heliadas,
Hipoidas). Vítězství si odnesla 4letá
NAOKI TSJ po Hipoidas z Nagasaki po
Apogej. Vysoké známky získala za typ
(8.5), stavbu těla a fundament (8),

klus (8) a zejména skok (9). Celková známka 8.08 b jí zařadila do kategorie elita. Její
otec Hipoidas je litevského chovu a v
Polsku dosáhl skokové úrovně GP 160
cm. Je zároveň otcem hřebce DEGAS,
který absolvoval úspěšně test hřebců
v Hřebčíně Amona v Bolaticích v říjnu
2021. Hipoidas je po Heleris – Elek-
tronas z matky po vynikajícím hřebci
Horalas (GP vítěz v USA).

Obecně byla kolekce klisen kvalitní, ve velmi dobrém typu i tělesné stavbě. V mecha-
nice pohybu byly klisny zpravidla lepší v klusu než ve cvalu. Velmi dobrý byl u všech
skokový projev. Za povšimnutí stojí předvedení klisen pod sedlem. Stejně jako v
Německu i zde se předvádějí v obdélníku 3 klisny najednou. Komise tak má možnost

Pod vedením trenérky a jezdkyně
Justyny Stasiulewicz bylo předvede-
no 10 klisen a 7 hřebců. Komise pra-
covala ve složení MVDr Vít Holý
(předseda), Tomasz Siedlanowski a
Przemyslaw Boleski.

2. v pořadí s hodnocením 7.71 skonči-
la WIOLENCIJA po Diament – Emis z
matky po Karmel. Litevský Emis půso-
bil jako hlavní plemeník právě v Sokol-
niku. Wiolencija vynikla velmi dobrým
cvalem – 8 b.

4. EUFORIA byla po Artemor z Ekstaza po Grafenstolz. A právě Grafenstolz vévodil v
roce 2020 světovému žebříčku WBFSH jako otec koní ve všestrannosti.

Výborná ve skoku, v typu a stavbě těla byla celkově 3. ANIMADA (Diverse po Saint
Louis xx z Aspiracja po Safran).

5. června 21 uspořádal polský trakénský svaz v hřebčíně Sokolnik Mirka Kulpinskego
testy mladých klisen a šampionát hřebců ve skoku ve volnosti.

Logo Sokolnik, foto Svaz chovatelů

All Night, foto Barbara Siedlanowska
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dobrého srovnání a je zde i významná časová úspo-
ra proti tradičnímu českému modelu.

,

Kolekce hřebců byla typově velmi vyrovnaná s
velmi dobrou tělesnou stavbou. Pohyb byl mezi
známkami 7 až 8. Skokové schopnosti byly oceněny
v rozmezí známek 7 až 8.5. S celkovou známkou
7.75 zvítězil VERITAS VICTIS (Hektoras – Virze po
Heleris). Jeho exterier komise ocenila známkou 8.5.

Přes nesporně kvalitní a vyrovnanou
kolekci hřebců jsme však neviděli
letos extratřídu ve formě loňského
vítěze ALL NIGHT (Asagao xx – Alana
po Agar). Ten získal známku 9 za skok
a celkově 8.5. Navíc měl kapitální
exterier a vynikající mechaniku. Mohutnost a síla kostry u hřebce s tak vysokým podí-

lem plnokrevné krve je obdivuhodná.
All Night byl už licentován i v Němec-
ku.

2. skončil ARTEMOR (Emis – Artika po Kaliniec) s
velmi dobrým hodnocením za skok (8 b), Typ (8) a
fundament (8).

Celá akce byla tradičně výborně zor-
ganizována polským trakénským
svazem (Andrzej Grad) a kolektivem
stadniny Sokolnik v čele s Mirkem
Kulpinskim a Justynou Stasiulewicz.

3. BIANCO (Cargo – Bekesza po Cugnot – Orsini xx) nejlépe skákal (8.5 b) a známku 8
získal i za typ a exterier. Jeho otec Cargo (Emis) byl i účastníkem světových výběrů v
Neumunsteru.

4. IN DEAK získal 8.5 b za exterier a je
po Markus Deak xx z Ilmary po slo-
venském GP skokanovi Heraldikovi .
Ten se po svém prodeji do Německa
stal jedním z nejlepších producentů
militaristů na světě.

MVDr. Vít Holý, Mirek Kulpinski a Justyna Stasiulewicz

NAOKI TSJ, foto archiv majitele

Plemeník Emis, foto Svaz chovatelů
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Vítězem körungu se stal IMPACT (Millennium – Vivus – Langata Express xx), nádherný
hřebec s dokonalou horní linií a pohybem, s průměrným skokem. Pochází z velmi

výkonné rodiny, která vyprodukovala
např plemeníky Isenstein či Schönborn,
T drezuristy Ilion a Iceman nebo T
skokana Intakt. Je bratrem reservního
vítěze körungu Instagram. Vydražen
byl za 100 tisíc euro.

Nejdražším hřebcem dražby (210 tisíc
euro) byl premiovaný IMPERIAL VAL-
LEY (Preussentanz – Schiffon). Tento
dánský odchovanec pochází ze vše-
stranné skokové i drezurní rodiny Ilon-
ka.

Reservním vítězem se stal impozantní
černý hnědák DEIN ERBE (Hirtentanz –

Singolo – Exorbitant xx). Výborný skokan, kapitální exterier i pohyb. Pochází z chovu
slavné rodiny von Schöning . Jeho bába dala šampiona Donaurufa a Dürrenmatta .

Již 59. ročník této tradiční akce přivítal na tomto světovém výběru celkem 38 hřebců.
Největší zastoupení měl vynikající otec Millennium a jeho synové Freiherr von Stein,
Helium a Ivanhoe. Z linie Gribaldi – Easy Game tak pocházelo celkem 12 účastníků
výběrů.

Celkem bylo vybráno 16 mladých hřebců, z toho 5 bylo premiováno. Průměrná cena
za vybraného hřebce byla 56 tisíc euro. Nevybraní hřebci se dali na aukci koupit v
průměru za 15 tisíc euro.

V lotu klisniček bylo předvedeno 8
dvou až tříletých. Nejdražší byla
nakonec dcera Hibiskuse PFING-
STROSE (55.000 euro) a dcera Millen-
nia HAIFA (38.000 euro). Kvalitní
kolekce vynikala typem a pohybem.

Stejně kvalitní byla i kolekce hříbat,
kde byla nakonec nejdražší klisnička s
výborným typem i pohybem FAHEN-
NA po Integer (Millennium).

Prvně bylo draženo i zmražené

Trakehner hengstmarkt, Neumünster  14. - 16. října 2021

Impact, foto archiv majitele

Imperial Valley, foto archiv majitele
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Dalera je bezesporu nejúspěšnějším trakénem na světě poslední doby. Se svou stálou
jezdkyní Jessicou von Bredow Werndl
získala 2 zlaté medaile na Mistrovství
Německa v Balve 21, 3 zlaté medaile na
Mistrovství Evropy v Hagen 21 a 2 zlaté
medaile na Olympijských hrách v Tokiu
21. Tyto neuvěřitelné výsledky jí řadí na
1. místo ve světovém žebříčku drezur-
ních koní a stala se nejúspěšnějším dre-
zurním koněm historie. Během němec-
kého mistrovství byl její výkon v Grand
Prix Kür oceněn fantastickou známkou
93 % ! Po zásluze získala Dalera titul „
Trakénský kůň roku 2021 „.

Trakénským Hřebcem roku 2021 se stal
EASY GAME po Gribaldy (Kostolany) z
matky St Prem a Elite stute Evita po
Schwadroneur. Easy Game je otcem
famozních koní MILLENNIUM a TSF
DALERA BB.

V roce 2020 stál na 1. místě v hodnocení WBFSH jako otec militaristů všestranný GRA-
FENSTOLZ (Polarion – Camelot - Aro-
gno). V jeho sedle startoval olympionik
Michael Jung, kvalifikoval se do finále
bundesšampionátu ve všech disciplinách
a ve všestrannosti zvítězil. Následně
zvítězil i na mistrovství světa 6tiletých
militaristů. Po svém odchodu do Velké
Británie byl předváděn úspěšně v drezu-
rách St Georg a v současnosti působí
jako plemeník ve Francii. Grafenstolz má
na 50 potomků sportujících na nejvyšší
mezinárodní úrovni. Na olympiadě v
Tokiu získal např bronz v družstvech
(FRA) jeho syn ABSOLUT GOLD .

embryo, tentokrát po slavném drezur-
ním IMPERIOvi (Hubertus Schmidt) z
tříčtvrteční sestry olympijské vítězky
Dalery - Dallenie po Millennium. Cena
vystoupala na neuvěřitelných 60.000
euro.

Imperial Valley, foto archiv majitele

Dein Erbe, foto archiv majitele

Millennium, foto archiv majitele
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Easy Game,
foto archiv majitele

Dalera,
foto archiv majitele
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Grafenstolz (Polarion – Gipsy Lady
po Camelot),
foto boeckmann-pferde.com
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Matkou Charismy byla velmi dobrá
skokanka 758 BURA (Quoniam II -
Chura po Barier xx). V sedle s olympi-
onikem a mistrem sportu Jiřím
Pecháčkem zvítězila ve finále KMK
6tiletých a dosáhla výkonnosti ST **
(140 cm). Silná vranka měla vynikající
charakter a ve stáří sloužila jako
dokonalý učitel. Do chovu dala ještě
s plnokrevným Lombardem xx klisnu
Choramu. Další, pravá sestra Cha-
rismy bohužel uhynula jako 3letá na
následky úrazu. Otec QUONIAM II je
legendou československého chovu,

do plemenitby dal tento vynikající a chrakterově dokonalý vraník 29 synů. Jeho nej-
lepším synem byl pepinier QUONIAM III, 14ti (!) násobný šampion plemeník ČR. Matka
Bury Chura byla importována z Ruska a dala plemeníka Chazara (Cattaro) a další
výborné skokanky Chvilku a Dar Chury. Chura byla importována i se svou matkou
Chunchuzkou (Charlej).

V galerii našich významných rodin a
klisen nemůže chybět velká silná
vranka s krásným pohybem – CHA-
RISMA (Sargoni – 758 Bura po Quoni-
am II) narozená v roce 97 v Hřebčíně
Albertovec. Jejím otcem je Sargoni,
importovaný německý trakén s
výkonností ST** (140 cm) ve skocích
a S v drezuře. Hřebec pochází ze
slavné linie Wie Ibikus – Ibikus a z
matky po Mahagoni – Pasteur xx.
Bába Karriere je kombinací krve
Maharadscha a Donauwind, stejně
jako legendární olympijský vítěz
Abdullah (OH Los Angeles 84). Do Čech byl zakoupen MVDr Vítem Holým jako 2 letý,
jako 3letý se umístil na 3. místě v testu teplokrevných hřebců ve Slatiňanech a násled-
ně pokračoval ve sportovní karieře. Úspěšně se prezentoval odpočátku i jako plemení-
k, vynikal charakterem a pohybovými vlastnostmi. Dal potomstvo až do stupně T ve
skoku i drezuře Isar, Zifan…)

Zakladatelkou rodiny je právě bába Chunchuzky CHAZA, narozená v roce 1957 ve
světoznámém hřebčíně S M Kirova. Chaza se proslavila zejména přes syny CHERSON

Charisma, foto archiv majitelky

Charisma a Chiara po Schralling, foto Zenon Kisza

CHARISMA  in memoriam
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Teprve jako 20tiletá se vrátila do Hřebčína Amona MVDr Heleny Holé na dožití s poku-
sem o reprodukci. Naděje byla mizivá, protože do té doby nebyla Charisma v repro-
dukci nikdy využita. Poslední roky jejího života se však dají popisovat jako zázrak.
Postupně dala celkem 3 hříbata – kobylky, jednu pěknější než druhou. Hned první z
nich – CHIARA (Schralling) udivovala již jako hříbě svým exterierem, pohybem a cha-
rakterem a zakoupila jí pro sebe mezinárodní drezurní rozhodčí Ing. Simona Fialová.
Chiara se jistě objeví v drezurních soutěžích. Další dcera – CHAIRA (Quintar) vyrostla v
kapitální klisnu s extremním pohybem a dokonalým exterierem a i ona má až neuvěři-
telný charakter. Momentálně je březí po špičkovém americkém skokanovi Special
Memories (Abdullah) a je v majetku Ing. Fr Cinka z Prostějova. Posledním hříbětem,
do kterého dala Charisma opravdu vše těsně před svým úmrtím je vranka CHRISTIN
(Quintar). Ta zůstává v rodném hřebčíně jako mimořádně chovně cenná a je neprodej-
ná.

CHARISMA byla od mládí v péči
MVDr. Heleny Holé a již v 6ti letech
dosáhla výkonnosti S (130) v parku-
rech a zvládala i cviky S drezury.
Následně zakoupil Charismu Ing Jiří
Jelínek z Brna pro svou dceru Veroni-

ku, která s ní skákala parkury do st. ST ** (140 cm) a s Katkou Osičkovou dosáhla
výkonností St. Georg v drezuře.

(Eol) a CHOKKEJ (Pomeranec). Cher-
son byl rezervním olympijským
koněm (GP 160 cm) a Chokkej je
považován za „ Hřebce století „. Oba
jsou zastoupeni i v našem českém
trakénském chovu.

Quoniam II, foto Svaz chovatelů
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MVDr. Helena Holá,
Charisma a Chaira,

foto Zenon Kisza

Abdullah
foto Svaz chovatelů

Chiara, foto archiv majitele
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Dne 22.6.2018 se ve stájích Zdeňka
Vitůje v Chrastinách u Písku narodila
atraktivní hnědka s výborným půvo-
dem – FIONA. Jejím otcem byl vraník
ARIZONAS, zapůjčený německý hře-
bec po vynikajícím olympionikovi
Almox Prints. Za 2 roky práce v sedle
s Lucií Strnadlovou se vypracoval z
průměrného koně na stupni L až do
výkonnosti ST ** (140 cm). Matkou
Fiony byla importovaná ruská klisna
FORMOZA (Zapad – Frezija po Cho-
meras). V původu Formozy nachází-
me klenoty trakénského chovu jako
Piligrim – Pythagoras, Faktotum xx,
Ostrjak, Topol ox. Rodinu založila
klisna Kaplja narozená v roce 1944 v
královských trakénách. Formoza je pravou sestrou plemeníka FIZALIS a polosetrou
plemeníka FETIŠAS (Veterok – Topkij). Její matkou byla Freska, bába plemeníka FARA-
DAS a prabába plemeníka a výborného GP skokana FIATAS. Otec Frezije CHOMERAS
dal několik plemeníků a GP skokanů jako např Korsas, Koranas, Fonograf. Ze stejné
linie jako Formoza (linie Piligrim – Pythagoras) pocházejí největší velikáni chovu a
sportu jako PEPEL, PAMIR, DRAGUN, PALLADIUM, POLIGON, POLOG či DAGOR….

Jako 3letá se dostala FIONA do Gestüt
Treiber (Cornelia Hörtlackner) - Rakousko.
Zde byla připravena na test 3letých klisen,
kde okamžitě upoutala svým skokovým
projevem. Dne 31. 7. 21 absolvovala test v
Mailhamu (GER), kde obdržela za skok ve
volnosti neuvěřitelnou známku 9.5 bodu! Za
typ dostala vysoké ocenění 8 b. Byla vyhlá-
šena nejlepší skokankou oblasti Bavorsko a
postoupila do finále nejlepších klisen ve
skoku ve volnosti do Neumunsteru – 14. 10.
21. Ani zde se neztratila, skončila celkově 3.
Za techniku skoku byla oceněna známkou
8.2 a za schopnost dostala opět neuvěřitel-
ných 9.5 bodu! Toto byla vůbec nejvyšší
známka za skok během celé přehlídky…

Fiona, foto archiv majitele
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FIONA zářila v Neumünsteru 2021

Almox Prints, foto Svaz chovatelů
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FIONA tak udělala výbornou reklamu
českému chovu. V Čechách zůstala ještě
její pravá sestra FONTÁNA (nar. 2017) a
polosestra FANTASY (po Quintar) nar.
2019. Po vítězství 5tiletého plemeníka
QUINTARa na Bundesturnier Hannover v
roce 2018 je to další výrazný mezinárodní
úspěch chovu trakénů v Čechách.

Arizonas a Lucie Strnadlová, foto Zenon Kisza

Arizonas po Almox Prints, foto archiv majitele

Fiona, foto archiv majitele

FANTASY nar 2019
(Quintar - Formoza ) polosestra Fiony
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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

Quintar a Iveta Červenková,
foto Zenon Kisza

Quintet, foto archiv majitele
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Plemeníci 2022

1099 Plesant

Míry 177, 167, 186, 21,0

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

Hřebec je k dispozici pouze
v inseminaci zmrazeným sper-
matem.

Kontakt: Lucie Marešová, tel.:
725 319 860

Vraník, nar. 1996

Otec 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.

Sapros 36

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

Plesant přenáší vlohy pro drezuru i skákání.

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

Vychoděc 43

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

Plesant
Foto Josef Malinovský foto Ivana Maršálková

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

Quintar, hnědák, nar. 2009, je mohutný
trakénský hřebec s výraznou mechanikou
pohybu, skokovými schopnostni a vynikají-
cím charakterem.
Otec 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).

Quintet

Quintarova matka 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.

Stella

1937 Quintar
Stanice: Hřebčín AMONA - MVDr.
Helena Holá, Hlavní 115, Bolatice
– Borová, 747 23
Tel.: 777 269 849
– MVDr. Vít Holý

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

Přirozená plemenitba,
mražené ID

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

Quintar, foto: Lenka Stříbrná

Quintar - MVDr. Vít Holý,
foto Ivana Maršálková
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2712 Aktis

Bonitace: 8.5 8.5 8.5 8 8 8
8.5

Přirozená plemenitba

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

Míry : 165/ 175, 189, 21,2 - ve 3
letech

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

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

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

Vraník, nar. 15. 6. 2015

Vítěz testu hřebců 2018 - 8.3b/
elita, výkonnost drezura L

Matka 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.

Kachetie Kamfora

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.

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.

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.

Jeho otec 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).

AKTIV

Aktis a MVDr. Vít Holý,
foto archiv majitele Aktis, foto : Zenon Kisza
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Otec 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 . Axiso-
vým 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 (Hře-
bec 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).

HIRTENTANZ

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. V sezóně
2021 výkonost skoky 115cm.

Matka Ibrox Parka je dcerou výborného skokana VELASQUEZ
po Hřebci roku 95 MACKENSEN. Původ doplňuje angloarabský KALLIS-
TOS.

IDUNA V

2712 Ibrox Park

Trak., čer. hd., nar. 4.4.2016

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

Tel.: 777 269 849

Chovatel: Julia Kesser, DEU

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

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

Míry : 170 / 178 , 192 , 21.2

Ibrox Park, foto Zenon Kisza

Ibrox Park
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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.

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. V sezóně 2021
výkonnost skoky 115 cm.

Matka 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.

EVITA PERONI

Otec 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 Pome-

ranec (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).

SCHENKENDORF

2711 Top Gun

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

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

Trak., hd., nar. 27. 4. 2016
Tel.: 777 269 849

Míry : 166 / 175, 192, 20.5 cm
Chovatel : Dr. H. E. Wezel Gestüt
Schralling , DEU
Majitel : MVDr. Helena Holá ,
Hřebčín Amona Bolatice, 747 23 ,
tel. 777 269 849

Top Gun, foto Zenon Kisza

Top Gun a Lucie Strnadlová
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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 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.

ESTEBAN xx

Matka 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).

TITANIA III

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).

2542 Erste

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

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

Test hřebců SVK: 7.98 b./ Třída I.

Tel.: 602 741 251
Přirozená plemenitba

Stanice : Ing. Petr Galatík, Lebe-
dov 108, 768 02 Zdounky

Míry: 168 /178, 190, 20.7

https://sporthorse-
data.com/pedigree/erste-1

Erste (Esteban xx - Heling), foto Monika Špendlíková

Erste, foto Zenon Kisza
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Matka 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.

PLAZMA

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 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.

SARGONI

2562 Sargoni Son LH
Stanice: Sedmpány 40, 257 63
Trhový Štěpánov
Tel.: 777 844 866
Přirozená plemenitba a mražené
sperma
Ryzák, nar. 16.6.2016
Chovatel a majitel: Ladislav Hola-
da, Sedmpány
Míry 2letý : 167/176, 183, 20.5
cm
Test hřebců v roce 2020: 7,7 b.
https://sporthorse-
data.com/pedigree/sargoni-son

Sargoni Son LH, foto Vendula Molinová

Sargoni Son LH,
foto Vendula Molinová
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Otec 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.

AREION

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.

2709 Glorioso (GER) xx

Míry: 166/ 175, 190, 20.6 cm

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

Tel.: 775 669 683

Stanice: Lužice, Tomáš Zetocha ,
Velkomoravská 579 / 102, 696 18
Lužice, okr. Hodonín

Přirozená plemenitba

Majitel: Tomáš Zetocha

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

Glorioso xx, 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, již nyní má v parkuru
výkonnost 130cm. Powiew sám má výkonnost
skoky 130cm.

Otec 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.

CZAR

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

2436 Powiew
Hřebec bude k dispozici formou
zmražených ID.
Kontakt MVDr. Vít Holý – 777 269
849

Chovatel: Marek Przeczewski ,
Milakowo, POL
Majitel: Marcin Olszowski, Palawi-
ce, POL
Míry: 173/ 183, 207, 22,-

Test 4letých hřebců: skok volnost
10, interier 9, celkem 8.4

Vraník, nar. 1. 3. 2013

Linie Pilger
Bonitace - 4 letý: 8.5 8 8.5 8
9 8 8.5

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

Powiew, foto Zenon Kisza

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

Otec 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.

CHEOPS

Matka 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).

CORINTHE

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.

2830 Cornut

Přirozená plemenitba

Stanice: Gestüt Schralling, Bur-
gkirchen, GER

Tel.: 777 269 849 – MVDr. Vít
Holý

Hnědák, nar. 26. 5. 2017
Chovatel a majitel: Dr. H. E.
Wezel, Gestüt Schralling ,84508
Burgkirchen , GER

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

Míry: 168,178,190,21.5 cm, zápis
HPK 8 b.
Test skokových hřebců ve Stadl
Paura 27. 8. 2020: charakter 9,5,
pohyb 8, jezditelnost 9
skoková schopnost 8, skok. styl 9,
celk. známka 8,55 b.
Licentován pro Rakousko, Němec-
ko, ČR

Cornut

Cornut, foto archiv majitele
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Matka SCHNEEFÜRSTIN patří ke slavné rodině Schwalbe a je dcerou
vynikajícího hřebce Münchhausen (Hohenstein - Konigstein) . Mün-
chhausen dal potomsvo s úrovní GP drez. a 140cm parkur. Z jeho
synů v chovu jsou to např. Mon Baron TSF, Garuda, Lissandro, Par-
menides, Samba Tänzer, Moliere, Titiano, Santurion. Schneefürstin
dala 2 hřebce, Snowfire a Schneefürst (Elfado).
Její matka Schneeflocke byla státně premiovaná elitní klisna s hod-
nocením 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 ple-
meníky – Sir Arthur (King Arthur) a Scaglietti (All Inclusive).

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 AGI-
LITY.

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

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

Majitel: Melanie Anne Schwabe,
23 Rue Gutenberg, 67 160,
Warrington, Francie
E-mail : m.schwabe@hotmail.-
co.uk
Míry 169/ 178,195, 22,-

Snowfire, foto archiv majitele

Snowfire, foto archiv majitele
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V současnosti jediný palomino
plnokrevník, který absolvoval
50ti denní test s výborným
hodnocením 8.18 b. Stadl Pau-
ra AUT. Skoková schopnost
8.5, skoková technika 8.5. Za
charakter a interier získal vyni-
kající známku 9.7. Jezditel-
nost byla oceněna 8.5.
Hřebec disponuje všemi poža-
dovanými vlastnostmi pro
zlepšení kvality teplokrevné-
ho chovu a je licencován v
Rakousku, Německu a USA.
Jeho původ sahá převážně do
USA, kde se také narodil.

Matka je z linie Storm Bird – Northern Dancer a kombinuje dále krev
famózních plemeníků Secretariat, Raise a Nati-
ve, Lyphard a Vaguely Noble.

Explosive Delight

Hřebec bude k dispozici ve formě zmraženého
spermatu.

Otec , patří k linii Prince John, v jeho původu najdeme velikány turfu jako
Seattle Slew nebo In Reality.

Golden Globe

2959 RHF NUGGET

typ – 7 fundament – 8 krok – 8,
klus 6, cval - 8

Tel: 0049 152 53819066, email
westphalangela@web.de

Stanice: Angela Westphal ,
Grassau 20, D – 39628, Bismark
GER

Míry 167/177, 190, 21,0
Palomino A1/1, nar. 2014

Mražené ID

R H F Nugget | SporthorseData
(sporthorse-data.com)

2959 RHF NUGGET xx, foto archiv majitele

Nugget, foto archiv majitele
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Mohutný Snowy's Cristobal přináší do teplo-
krevného chovu růstové parametry, charakter,
jezditelnost, skokové vlohy a v neposlední řadě
atraktivní barvu.

50 ti denní test ve Stadl Pau-
ra AUT s výsledkem 7.72 b. Za
charakter hodnocen vysokou
známkou 9.6, skokové vlohy a
technika skoku 8.0. Hřebec
má dobré pohybové vlastnos-
ti a velmi dobrou jezditelnost.

Matka pochází z Kanady a v jejím původu najdeme hřebce Raise a Nati-
ve a Northern Dancer.

Snowflake Swirl

K dispozici živé sperma Stati-
on Sportpferde Brähler –
www.sportpferde-braehler.de

Otec se
narodil v USA a nese v sobě
krev plemeníků jako Mr Pro-
spector, Alydar či Raise a Nati-
ve.

Allthegoldnftknox

2958  SNOWY'S
CRISTOBAL

Tel: 0049 152 53819066, email
westphalangela@web.de

Snowy's Cristobal | SporthorseDa-
ta (sporthorse-data.com)

Stanice: Angela Westphal ,
Grassau 20, D – 39628, Bismark
GER

Cremello A 1 /1, nar. 2017
míry : 170 / 180, 190, 21,0

SNOWY'S   CRISTOBAL    xx, foto archiv majitele

SNOWY'S CRISTOBAL xx,
foto archiv majitele
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Seznam mražených inseminačních dávek pro sezonu 2022

Ibrox Park (Hirtentanz – Velasquez)

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

2959 RHF NUGGET (RHF Golden Globe-Exploit)

Snowfire St Angelo ( All Inclusive - Münchhausen)
Top Gun (Schenkendorf – Peron)

2958 SNOWY'S  CRISTOBAL (Allthegoldnftknox-Snowy Rider)

Trakénští a plnokrevní hřebci PK TRAK:

Almox Prints
Aktiv
Special Memories
Quoniam III
Topas - 14

(Chokkej - Welt), skok TT
(Vypas - Singapur xx), skok TT

(Abdullah – Cornwall xx), skok TT, milit T
(Quoniam II - Singapur xx), skok T potomstvo

(Topas - Pamír), vítěz testu hřebců, pot. skok T
Obvod
Plesant
Quintar

(Vychoděc - Osadok) , pot. skok a drez T
(Sapros - Chokkej), drez TT, Kůň roku, skok S
(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

Schenkendorf (Topkij - Königspark xx), skok T
Eliáš
Powiew

(Eol - Sharp End xx)
(Czar – Gluosnis xx), skok S

Krokant
Heidekrug
Inster Graditz

(Lauries Crusador xx - Hohenstein), drez. ST
(Dramatiker - Sky Dancer), šampion 6tiletých KMK drez., drez TT

(Bonito xx - Kassius), milit. S, pot. skok T

Almox Prints,
foto Svaz chovatelů
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Quintar,
foto Svaz chovatelů

Heidekrug,
foto Svaz chovatelů

Prökelwitz,
foto Svaz chovatelů
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Žebříček koní plemene trakénský kůň a koní zapsaných v pk č. trak.

VYHODNOCENÍ JSOU VŠICHNI KONĚ Z RODOKMENU, ROK NAROZENÍ KONÍ ≥1995

Řazeno dle abecedy

CELKEM VYHODNOCENO 120 KONÍ

Skoková výkonnost koní se neustále zvyšuje, a aby bylo možné udržet konkurenceschopnost české-
ho chovu sportovních koní se zahraničními svazy produkujícími sportovní koně, je potřeba vybírat
pro plemenitbu pouze geneticky nejlepší jedince. Od roku 2020 je pro všechny sportovní plemen-
né knihy použito nové vyhodnocení plemenných hodnot - skokových indexů. Výkonnost je rozděle-
na do dvou obtížností - základní a vyšší. Základní obtížnost zahrnuje soutěže od 90-120 cm, vyšší
obtížnost zahrnuje soutěže od 125-150 cm. Byla použita aktuálnější modelová rovnice pro výpočet
skokových indexů, na základě které byly vypočteny nové genetické parametry. Bylo zjištěno, že na
základní obtížnosti je koeficient dědivosti (h2) 0,07, ale u vyšších obtížností je h2 roven 0,11. To
dokazuje a odpovídá skutečnosti, že pro vyšší parkurové soutěže je potřeba skutečně šlechtit a
vybírat nejlepší jedince do plemenitby. Skokové indexy 2 budou mít stanoveny i jedinci, kteří vlast-
ní skokovou výkonnost na vysokých parkurových soutěžích nemají. To je možné díky zpracování
informací o všech příbuzných jedincích, jejich rodokmenu a výkonnosti všech příbuzných jedinců. U
skokových vlastností je pro chov potřeba skutečně využívat hodnocení pomocí skokových indexů,
protože jinak nelze zjistit, jaký genetický potenciál je konkrétní jedinec schopen předat svým
potomkům. Projev na parkuru nelze brát jako hlavní kritérium pro výběr do plemenitby, protože
při tomto projevu na parkuru se promítá spoustu dalších faktorů ovlivňující daný výkon koně, jako
jsou především jezdec, trénink, trvalé prostředí koně a výživa. Skokové indexy jsou úzce spjaty se
spolehlivostí, což je jeden ze základních parametrů šlechtění a jeho znalost přináší chovatelům
důležitý nástroj pro rozhodování při jejich aktivním šlechtění. Publikování těchto výsledků a jejich
správné využití přispěje k pokroku šlechtitelské práce v chovu koní.

hodnoty bodů je horší průměr populace (- 2 SD), tyto hodnoty má cca 13,6 % populace60 - 80
hodnoty (- 3 SD) jsou plemeníci, kteří spadají do intervalu 2,1 % nejhorších v populaci
teplokrevných koní

60 a méně

POZN. Skokový index:
průměr populace= , směrodatná odchylka (SD)=100 20 bodů

hodnoty mezi body je průměr populace (± 1 SD), patří sem 68,4 % všech jedinců80 - 120
hodnoty bodů je lepší průměr populace (+ 2 SD), tyto hodnoty má cca 13,6 % populace120 - 140

dle Gaussovy křivky mají nejlepší plemeníci hodnoty (+ 3 SD), spadají do intervalu 2,1 %
nejlepších jedinců v populaci teplokrevných koní

140 a více

60-100 % vysoce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na
základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků, vysoce spolehlivý skok.index mají starší ple-
meníci s velkým počtem potomků)

POZN. Spolehlivost skok.indexu (rozmezí):

0-30 % nízce spolehlivý (spolehlivost je vypočtena pouze na základě rodokmenových informací)

30-60 % spolehlivý (spolehlivost je vypočtena na základě rodokmenových informací i na základě
vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomků)

POZN. Pohlaví: v databázi není uvedeno pohlaví valach
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Kontakty:

e-mail: info@trakehner-verband.de

Hans Ernst und Irene Wezel, Schralling 71, 84508 Burgkirchen/Alz Obb., Deutschland

e-mail: info@schralling.de

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

http://www.trakehners-international.com/index.html
www.trakehnerfoerderverein.de

Trakehner Gestüt Schralling

www.schralling.de

Związek Trakeński w Polsce - Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego
Konia Pochodzenia Trakeńskiego
Transportowców 29a, 02-858 Warszawa, Poland
www.trakeny.eu

Databáze ruských trakénů: www.trk-base.com

e-mail : biuro@trakeny.eu

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

Interessensgemeinschaft der Züchter und Freunde des Trakehner Pferdes Österre-
ich

Tel: +420 737 677 800

www.trakehner-ig.at

00420 777269849 – MVDr. Vít Holý

Sekretariát Českého trakéna

Ranzenbach 192, 2533 Klausen-Leopoldsdorf, Austria

www.horses.sk

Sandra Moravcová

FB: Svaz Chovatelů Českého trakéna a Friends of the Czech Trakehner
původy koní: sporthorse-data.com

Hřebčín Amona

e-mail: zchks@horses.sk

Hlavní 115, Borová, 747 23  Bolatice, Czech Republic

e-mail: office@trakehner-ig.at

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo
Moravecká 32, 951 93  Topoľčianky, Slovakia
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