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

foto Zenon Kisza

Foto na titulní straně obálky:

Kirea nar. 2014 (Abendtanz - Kachetia po Chalif 5),

foto archiv majitelky
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Vážení příznivci trakénských koní,

Tohoto ocenění si nesmírně vážíme a naše snaha
a zodpovědnost v chovu a sportu se tím ještě zvy-
šuje. Je naší morální povinností naplnit odkaz
minulosti.

sezona 2022 přinesla hned v začátku úžasnou zprávu! Trakénský kůň byl zařazen mezi kulturně histo-
rické dědictví UNESCO. Není větší důkaz ocenění
záchrany tohoto plemene.

V příštím roce očekáváme narození 17 čistokrevných
hříbat, z toho 4 v Polsku a 1 v Německu.

Do dalšího období a nadcházející sezony přejeme všem
chovatelům, majitelům, jezdcům a trenérům mnoho
úspěchů a radostí s těmito výjimečnými koňmi. Podě-
kování patří všem, kteří se na dosavadní práci a úspě-
ších podíleli.

Centrální organizace Trakehner Verband (Němec-
ko), sdružuje celkem 11 organizací po celém světě
od USA až po Rusko, dalších 6 chovů má statut
spolupracujících chovatelských sdružení (Ra-
kousko, Holandsko, Belgie, Finsko, Australie, Čes-
ko).

Trakénští koně si našli cestu k našim nejlepším jezdcům a trenérům. 5 plemeníků působí v zahraničí
do české trakénské plemenné knihy.

Po více jak 30leté snaze o záchranu trakénů
v Česku lze tvrdit, že úsilí se vyplatilo a populace je zachráněna. Přes nesmírnou obtížnost čistokrev-
ného šlechtění ve velmi malých počtech disponujeme dnes nejlepší trakénskou světovou krví ve všech
disciplínách. Naši trakéni získali řadu domácích i mezinárodních úspěchů. Naši zahraniční přátelé
dokonce na FB založili skupinu „Friends of the Czech Trakehners”, kde jsou prezentovány zajímavosti
z chovu a sportu.

MVDr. Vít Holý

Úvod

Foto Zenon Kisza
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Koněm roku 2022 byl tentokrát zvolen americký olympionik, militarista TSETSERLEG
(Windfall – Buddenbrock). S jezdcem Boyd Martinem získal stříbrnou medaili v druž-
stvech při světovém šampionátu v Pretoni (ITA) 2022, 2 zlaté medaile vyhrál během
Pan Amerických her 2019, druhý byl na Land Rover Kentucky CCI *****, zvítězil v dal-
ších CCI ****. úspěšně startoval i na OH Tokio 2021. Jeho otec Windfall (Darren Chi-
acchia) získal bronz v družstvech na OH 2002.

Trakénským hřebcem roku 2022 se stal legendární MILLENNIUM (Easy Game – Ravel –
Consul). Tento kapitální hřebec dal do chovu již více než 100 (!) synů napříč chovatel-
skými svazy a mnoho vítězů körungů 2letých. Působí v Gestüt Sprehe a Landsgestüt
Moritzburg. Jeho otec Easy Game byl Hřebcem roku 21. Millennium sám je vítězem
těžkých drezur. Je pokračovatelem linie Gribaldi – Kostolany.

Nejlepším a momentálně neporaže-
ným drezurním koněm na světě je klis-
na TSF DALERA BB (Easy Game – Han-
dryk). 15letá mohutná hnědka v sed-
le s Jessicou von Bredow Werndl
vévodí všem výkonnostním žebříč-
kům FEI a WBFSH. Dalera, nazývaná
též „drezurní královna” získala již
7 nejvyšších světových titulů včetně
2 olympijských medailí (Tokio –
91.7 %!) a zlata ve Finále světového
poháru v Lipsku. Během posledního
vítězství ve freestyle (kvalifikace svě-
tového poháru v Lyonu – FRA) poko-
řila opět hranici 90 %! Dalera byla již několikrát zvolena Koněm roku.

ISSELKHOOK'S OUTSTANDING (Ado-
rator – Latimer), také 5letý hřebec, v
sedle se Sophií Leube, obsadil v té
samé soutěži jako Sturmpfeil bronzo-
vou příčku. Sophie Leube předvedla
během finále Bundes šampionátu
i 6letého militaristu ISSELHOOK'S
ASARO, se kterým skončila na výbor-
ném 4. místě.

Ve věku 18 let ukončil kariéru další

STURMPFEIL (Under Fire – Sixtus),
5letý hřebec, se stal vicešampionem
v military během Bundes šampionátu
ve Warendorfu (Jerome Robiné).

Nejlepší trakéni na světě 2022

TSF DALERA BB, foto Trakehner Verband

KROS po Ajbek - Sword xx vítěz Bielice 2016
foto Trakehner Verband
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TSF SOLARA (Windfall – Grafenstolz TSF) je
9letá klisna. S jezdkyní Rebecca Juana Ger-
ken je úspěšná v CCI**** a byla nejlepším
německým koněm v rámci CCIO v Arville
(BEL).

olympijský militarista, americký VANDIVER
(Windfall – Mystic Replica xx) (Doug Payne).
Úspěšně startoval na OH v Tokiu 2021 a zví-
tězil na úrovni CCI****, startoval i v Rolex
Kentucky CCI*****. Na odpočinek odešel zce-
la zdráv.

HIPPO'S SAPPORO (Perechlest –
Blesk) nar. 2008. (SWE). Christoffer
Forsberg dovedl tohoto militaristu až
k vítězství v CCI**** Strzegom (POL)
a 3. místu v Maarsbergenu (NED).

KROS (Ajbek – Sword xx) nar. 2013
(chovatel Marek Przecewski, Mila-
kowo, POL). Dokázal zvítězit v CCI ***
a skokových soutěžích do S* (140).
V jeho sedle startoval Jens Hoffro-
gge.

SWEETWATERS ZIETHEN TSF (Abend-
tanz – Campetot AA) nar. 2013. Mistr

světa 7letých militaristů (FRA) se Sophií Leube vítězí v CCI *** v Münsteru a Strzego-
mi.

LEBENSTRAUM nar. 2011 (Abendtanz – Che-
ops) je chovu H. E. Wezela – Gestüt Schral-
ling. Předvádí ho rakouská olympijská jezd-
kyně Lea Siegl, zvítězili v CCI*** a umísťují
se i v těžkých drezurách. Lebenstraum má
zařazeného prvního syna FEINER TRAUM,
který vyniká skokovými schopnostmi, pohy-
bem i exteriérem.

TECUMSEH nar. 2013 (Lücke – Hirtentanz)
patří k hlavním plemeníkům v Landsgestüt
Marbach. Tento velký skokový talent zvítězil
ve svém prvním S* (140 cm) a umisťuje se
i v soutěžích S** (Eva Maria Lühr).

KENDIS (Aladinas – Etiketas) je 8letý litevský
špičkový skokan na úrovni GP. V jeho sedle se
objevuje Andrius Petrovas.

Millennium, foto Trakehner verband

Ziethen, foto Trakehner verband

Ziethen, foto Trakehner Verband
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Trakén je vysoce ušlechtilý, korektní kůň středního až většího rámce s výrazným pohy-
bovým potenciálem. Je živého temperamentu, dobrého charakteru a je velmi dobře
jezditelný. Pro svou citlivost a výraznou inteligenci je vhodný i pro ženy a mladé jezd-
ce. Trakén je konstitučně tvrdý a dlouhověký. Nezřídka se dožívá až 30 let. Je vhodný
pro všechny jezdecké disciplíny. Vyniká zejména v drezuře a všestranné způsobilosti.
Např. německá klisna Dalera je již 2 roky nejlepším drezurním koněm na světě, včetně
vítězství na OH. Český trakén je výrazně zaměřen i na skokovou schopnost a shromáž-
dili jsme nejlepší trakénskou skokovou krev na světě, zejména formou zmražených ID.
Na rozdíl od ostatních chovatelských svazů neupřednostňujeme rané dělení hřebčích
linií na skokové a drezurní a vyžadujeme v ranném věku dvojitý talent při zařazení do
chovu. Specializaci upřednostňujeme až po dosažení požadované sportovní výkonnos-
ti.

Současný stav:

Od uznání PK TRAK v roce 2012 se narodilo již 100 čistokrevných trakénských hříbat.
Z původního stavu 2 živých plemeníků máme nyní 15 hřebců, z toho 5 působí v zahra-
ničí. Zvyšuje se zájem zahraničních chovatelů o účast v naší PK. Každoročně se našich
výběrů a testů zúčastňují i zahraniční hřebci, kteří pak působí ve svých zemích do naší
české PK TRAK. Celkový počet trakénů v Čechách je již cca 250 koní. Za 10 let se poda-
řilo toto unikátní plemeno jednoznačně zachránit, na sportovní přípravě se již dnes
podílí i nejlepší reprezentanti ČR ve všech disciplínách.

U zahraničních licentovaných plemeníků v rámci našich testů pak realizujeme i zájem
jejich majitelů na jejich další sportovní přípravě a využití v ČR.

Vedle čistokrevné plemenitby roste význam českých trakénů i v oblasti zušlechťování
ostatních plemen (čt, cs). V čistokrevné plemenitbě se využívá ročně 15 – 20 klisen.

Kontrolu čistokrevnosti provádíme do 4. generace původu.

Plemeno a chovný cíl:

Trakénský kůň je čistokrevným plemenem mezinárodního významu. V roce 2022 byl
zařazen přelomově mezi kulturně historické dědictví UNESCO. Světovou plemennou
knihu zastřešuje německý Trakehner Verband se sídlem v Neumunsteru. Má dalších
11 dceřiných organizací a 5 spolupracujících svazů, mezi které patří i naše sdružení.

Český trakén 2022

Svaz chovatelů českého trakéna z. s.
Hlavní 115, Bolatice – Borová 74723
vit.holy@email.cz | www.ceskytraken.cz | FB: Svaz chovatelů českého trakéna,
Friends of the Czech Trakehners | tel.: 00420 777269849
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Ve zmražených dávkách uchováváme sperma hřebců ze všech důležitých světo-
vých linií:

- Dampfross – Pythagoras – Piligrim – Aktiv, Plesant, Aktis

- Dampfross – Pregel – Abdullah - Special Memories

- Pilger – Ostrjak – Eol – Cherson, Cheros, Eliáš

- Perfectionist xx – Ararad – Topas, Topas 14, Heidekrug

- Pilger – Ostrjak – Topkij – Top Gun, Schenkendorf

- Priboj ox – Pomeranets – Chokkej – Almox Prints, Prökelwitz

Mezinárodním symbolem trakénských koní je výžeh v podobě dvojitého losího
parohu.

- Burnus AA – Habicht – Sixtus – Axis – Hirtentanz – Ibrox Park, Abendanz

- Esteban xx – Erste

- Herold xx – Pateur xx – Mahagoni- Enrico Caruso- Kostolany – Gribaldi –Snowfire St
Angelo

- Pilger – Poprad – Aspirant – Czar – Powiew

- Bonito xx – Inster Graditz

- Pindar xx – Loretto – Wie Ibikus – Sargoni, Sargoni Son LH

- Dampfross -Pythagoras – Quido – Quoniam III, Quintar

- Parsival – Kupferhammer – Chrizolit -Chrip - Obvod

Mezi největší mezinárodní úspěchy
patří vítězství 5letého QUINTARa na
Bundesturnier Hannover, nejvyšší
hodnocení 3leté FIONY na světových
výběrech a skocích ve volnosti v Neu-
munsteru a úspěšná účast militaristky
KIREY na mezinárodních závodech
v Polsku. Mezi mladými skokany se
nejvíce prosazují v současnosti ple-
meníci TOP GUN a IBROX PARK
a klisna VESNA (skoky S ** - 130 cm).
Populace trakénů je pravidelně srov-
návána formou indexů s ostatní popu-
lací sportovních koní v ČR. Každoroč-
ně je pořádán výběr a test mladých plemeníků spolu s přehlídkou dalších významných
trakénských koní. (Ostrava, Bolatice). 3leté klisny jsou testovány ve zkouškách 3letých
klisen, pod sedlem i ve skoku ve volnosti. Z důvodu propagace je každoročně vydává-
na „Ročenka” a také nástěnný kalendář.

Holý Vít-Quintar - vítěz pěletých,
foto Zenon Kisza
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Charisma (Sargoni - Bura
po Quoniam II) a CHIARA
(Schralling - Charisma),
foto Zenon Kisza

Anthony Quinn po Abendtanz,
foto Zenon Kisza

Cheros,
foto Zenon Kisza
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Cherson,
foto Zenon Kisza

Quintet,
foto Zenon Kisza

Sargoni Son LH,
foto Zenon Kisza
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Trakéni ve sportu 2022

Celkem 16 trakénů jsme mohli vidět napříč všemi disciplinami v sezoně 22.

3 koně jsme registrovali v drezurách, 4 v military a 14 ve skokových soutěžích. (někteří
startovali ve více disciplínách).

D r e z u r a:

Heidekrug nar. 2010 valach (Dra-
matiker – Hanabi po Sky Dancer)
absolvoval se svou majitelkou
Adélou Neumannovou 11 startů
až po IM B (TT). 1x zvítězil a 9x se
umístil. Heidekrug, kdysi jeden
z nejlepších skokanů trakénského
körungu v Neumunsteru zvítězil i
v testu hřebců v All Samit s výbor-
ným hodnocením 8.31 b. (skok –
8.25 b., drezura 8.75 b. a charak-
ter 9 b.). je již stálicí na české
drezurní scéně a jeho talent pro
skok i drezuru spolu s vynikajícím
charakterem mohou chovatelé
využít přes jeho zmražené ID. K dostání jsou u majitelky A. Neumannové.

Landsberger nar. 2008 (Kasimir – Lena
II po Caprimond) se stal po své dlouhé a
úspěšné karieře do st. T (Zuzana Stře-
báková) učitelem pro Amálii Duchko-
vou. (Prague Premium Stables). Starto-
val 4x do st. S a 4x se umístil. I on, stej-
ně jako Heidekrug, vyniká charakterem
a dlouhá léta patřil k drezurní špičce
v ČR.

V š e s t r a n n o s t:

Kirea nar. 2014 (Abendtanz – Kachetia
po Chalif 5). S úspěšnou jezdkyní Eliš-

kou Orctovou patří každý rok ke špičce našich militaristů. Letos startovala ve vše-
strannosti do stupně ST a ze 6 startů vytěžila 2 vítězství. Vedle toho dosáhla v parku-
rech stupně S* (125 cm) a z 12 startů se zde 7x umístila. Její otec, špičkový plemeník
Abendtanz, byl odprodán do USA. V Evropě působí několik jeho synů v chovu, jako

Heidekrug, foto archiv majitelky

Landsberger,
foto archiv majitelky
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např. výborný militarista Lebenstraum
(Lea Siegel – olympijská jezdkyně), vítěz
CCI 3* a drezury T a hlavně Sweetwa-
ters Ziethen TSF (Sophie Leube), mistr
světa 7letých militaristů ve Francii
a dalších CCI 3*. Abendtanzův otc Hir-
tentanz patří k absolutní světové špič-
ce, on sám byl výborným T skokanem
a mnohonásobným vítězem, jeho
potomstvo dosáhlo na st T ve všech
disciplínách! I Hirtentanz už působí
v USA. V Čechách startuje jeho velmi

nadějný syn Ibrox Park (Hřebčín Amona) v
parkurech do st. S** (130 cm) jako 6letý.

San valach nar. 2016 (Eloquent – Sanna po
Bolivar). Jeho jezdec a majitel MUDr.
Lukáš Létal ho předváděl ve všech disciplí-
nách. 3 starty v military do st. S proměnil v
1 umístění, v drezuře startoval 2x (L) a
vždy se umístil. Z 12 parkurů do st. L **
jich absolvoval 6 bez chyby, 1x zvítězil a 2x
se umístil. San je velkou nadějí pro stáj Dr.
Létala – JK Victoria Bříšťany).

Apolon valach nar. 2016 (Abrek – Pina
Colada po Apogej). S talentovanou Aničkou Havlovou startoval v 15 základních parku-
rech a 4x se objevil na startu military do st. ZL. Apolon je ze stejné matky jako pleme-
ník Hřebčína Amona Prökelwitz (Chokkej), který je stále k dispozici ve formě zmraže-
ných ID. Chokej byl „hřebcem století” (jeho nejlepší syn – 2násobný olympionik Almox

Prints) a Prökelwitz sám dal hned vítěz-
ku zkoušek klisen Prostotu RVP.

Erste hřebec nar. 2007 (Esteban xx –
Titania III po Heling) - Dvůr Galatík,
Zdounky. V sezoně 2022 skákal parkury
do st. L* a absolvoval 1 military Z
s mladou Janou Hnízdilovou. Je velká
škoda, že tento figurantní hřebec
vynikajícího původu je v chovu tak málo
využit.

Kirea, foto archiv majitelky

San, foto archiv majitelky

Apolon, foto archiv majitelky
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S k o k y:

Ibrox Park hřebec nar 2016 (Hirtentanz
– iduna V po Velasquez) patří k nejta-
lentovanějším plemeníkům Hřebčína
Amona. V 6 letech již dosáhl skokové
úrovně S** (130 cm), z 22 startů 2x
zvítězil a 13x se umístil. V jeho sedle
byl Marek Hentšel z Baníku Ostrava.
Tento kapitální plemeník má již velmi
nadějná hříbata, vždy ve výborném
typu s výrazným pohybovým potenciá-
lem. Do našeho chovu přináší vynikající

krev linie Hirtentanz – Axis – Sixtus – Habicht – Burnus. Hřebec roku Sixtus byl mno-
honásobným vítězem parkurů do st. T (G. Böckmann) a jeho syn Axis byl nejlepším
skokanem 2letého körungu a následně olympijským drezurním koněm. Tato všestran-
nost přesně vyhovuje chovatelskému programu Českého trakéna.

Top Gun hřebec nar. 2016 (Schen-
kendorf – Evita Peroni po Peron) je
rovněž nadějným plemeníkem Hřeb-
čína Amona. I on jako 6letý úspěšně
skákal parkury až po S** (130 cm),
z 21 startů byl 10x bezchybný, 1x
zvítězil a 8x se umístil. Stejně jako
Ibrox Park je také on k dispozici ve
formě zmražených ID. Vedle Lucie
Strnadlové a MVDr. Víta Holého se
v jeho sedle objevoval hlavně
Marek Hentšel. Top Gun je genetic-
ky všestranně vystavěn, otec T sko-
kan Schenkendorf je synem olympij-
ského vítěze Topkije, matka Evita Peroni je dcerou Perona, který zvítězil v jednom
z kol Světového poháru a ten je synem fenomenálního skokana Palladium. V původu
nalezneme i olympijského vítěze Espadrona a nekorunovaného olympijského vítěze
v military Paketa. Top Gun má vynikající pohyb a charakter.

Cheros hřebec nar. 2018 (Cheops – Orijane o Lowelas), chov a majitel Dirk Schulze
GER. Po přesvědčivém vítězství v testu hřebců požádal majitel o jeho další testaci
v Čechách. Na základě dobré spolupráce S Baníkem Ostrava (Pavel Hudeček – Marek
Hentšel) bylo rozhodnuto o jeho umístění do tohoto prestižního výcvikového středis-
ka. Tento ohromný hřebec byl jako 4letý kvůli svému vzrůstu šetřen, absolvoval pouze
12 základních parkurů, 2x se umístil. Vedle toho se věnoval reprodukci ve formě zmra-
žených ID (Hřebčín Amona). Cherosův otec Cheops se 2x umístil na Mistrovství

Ibrox Park, foto Zenon Kisza

Top Gun, foto Michaela Zatloukalová
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Německa a během Gala show v Neumunsteru skákal oxer 180 cm vysoký. Cheopsův
otec Cherson byl rezervním olympijským koněm. Celá linie vyniká neuvěřitelným cha-
rakterem. Cherosova matka Orijane je dcerou mistra Kanady v drezuře Lowelase
(Chokkej). Cheros by měl být na začátku roku 23 licentován i v Německu, ale zůstane
v treninku v Čechách. Je výraznou posilou českého trakénského chovu (a opět dvojitý
talent).

Kira klisna nar. 2013 (Abendtanz –
Kachetia po Chalif 5) V sedle s Jaku-

bem Petrusem reprezentovala Stáj Židovice. Startovala 12x až do st. S* (125), 6x byla
bezchybná a 3x se umístila.

Anthony Quinn hřebec nar. 2018 (Abendtanz – Venuše po Topas 23). Chovatel MVDr.
Josef Dvořák, majitel Ing Fr. Cinek.
Vraník velkého skokového talentu star-
toval s Markem Hentšelem 14x, z toho
8x bezchybně a 5x se umístil až do
skoku ZL (110 cm). Kombinace linií
Abendtanz a Topas dává silné vlohy pro
skákání, které předvedl i během ukázek
při testu hřebců a přehlídce koní
v Ostravě (24. 9. 2022). Matka Venuše
skákala s MVDr. J. Dvořákem až do st.
ST** (140 cm) a pochází z vynikající
rodiny Víra (Cherson – Karneol). Ta dala
potomstvo až do st. T. Od Anthonyho
se bohužel nepodařilo odebrat sperma ke zmražení a koncem roku byl vykastrován.

Vesna klisna nar. 2014 (Abendtanz – Venuše po Topas 23) je pravou sestrou plemení-
ka Anthony Quinna. V majetku svého
chovatele MVDr. Josefa Dvořáka patří
již několik sezon k nejlepším našim
trakénským skokanům. S Lucií Přího-
dovou startovala letos 33x až do st.
S** (130 cm), 15x bezchybně. Celkem
5x zvítězila a 14x se umístila. Stáj
Barchov počítá s jejím sportovním
využitím i v příštím roce, do budoucna
se bude jednat o mimořádně cennou
chovnou klisnu. K dnešnímu dni má na
kontě 13 vítězství a 41 umístění!

Anthonny Quinn, foto Zenon Kisza

Vesna, foto archiv majitele



12|

Kachetia je importovaná ruská klisna (Hřebčín Amona) a v chovu dala výborné potom-
stvo: Karen (Arras) ST** (140) účastnice mistrovství ČR, Centus (Candiavollo) S**,
Kirea military S, CCI 3*, nejlepší česká 5letá militaristka, skok S**, Aktis (Aktiv) pleme-
ník Hřebčína Amona a Gestüt Elchniederung GER, Karla (Aktiv) pravá sestra Aktise,
vítězka military Z jako 4letá.

Karla klisna nar. 2016 (Aktiv – Kachetia)
- Stáj Rusek (Eliška Orctová). V sezoně
2022 absolvovala 2 základní parkury,
bezchybně a s umístěním. Karla je pra-
vou sestrou plemeníka AKTISe.

Perseus valach nar. 2016 (Prökelwitz – Feuerrose po Lichtblick). Jezdkyně Pavlína
Morávková startovala za Jezdeckou stáj Oldřetice. Z 5 parkurů Z byla 3x bezchybná a
1x zvítězila.

Aktien valach nar. 2015 (Aktiv – Schlodien II po Königspark xx) - Hřebčín Amona.
V sezoně 2022 sloužil jako školní kůň pro začínajícího juniora Jakuba Vymětalíka,
z 10 startů byl 6x bezchybný,1x zvítězil
a 3x se umístil. Tento bývalý plemeník
měl letos 2 dcery na zkouškách výkon-
nosti, obě s výborným charakterem
a dvojitým talentem. V sezoně 2021 byl
zapůjčen do Rakouska.

Prostota RVP klisna nar. 2016 (Prökelwiz – Parika po Laterán) startovala za JK Baška
s mladou jezdkyní Nikolou Večeřovou v základních parkurech a tréninkově se věnova-

la drezuře.

Kira bude rovněž patřit k mimořádně cenným chovným klisnám.

Prostota RVP - Iveta Červenková,
foto Ivana Maršálková

Aktien, foto Zenon Kisza
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V sezoně 2022 evidovala PK TRAK celkem 170 plemenných koní. Jedná se o zapsané
chovné klisny a hřebce. Plemeníků bylo registrováno 13, z toho 7 v Čechách a 6
v zahraničí. Významným mezníkem je uznání trakénského koně nehmotným kulturně
historickým dědictvím UNESCO.

Výborně se prvními hříbaty uvedl
IBROX PARK (Hirtentanz – Velasquez).
Předává krásný exteriér a sám o sobě
jako 6letý úspěšně absolvoval parkury
do 130 cm, stejně jako další nadějný
plemeník TOP GUN (Schenkendorf –
Peron).

Velmi důležitým plemeníkem zůstává v Čechách šampion QUINTAR (Quintet – Saint
Tropez). Tento výkonnostně prověřený plemeník s všestranným talentem a rodokme-
nem je posledním žijícím zástupcem slavné linie Quoniam – Pythagoras – Dampfross.
Jeho potomstvo vyniká vyrovnaností, výborným exteriérem a charakterem. V příštím
roce bychom měli vidět jeho první 3 dorostlé dcery ve zkouškách výkonnosti a do

výběru 2letých hřebců by měl zamířit
Quintano z matky Go Go Goa po Topas
23. V příštím roce bude působit Quintar
v Havlíčkově Brodě u V. Štursy.

Popularitu našeho chovu zvyšuje i zájem zahraničních chovatelů. Začátkem roku 2021
založili na FB stránku „Friends of the Czech Trakehners”, která má dnes již téměř 350
členů. Ceníme si zájmu cizích chovatelů a majitelů o zápisy klisen a plemeníků do
české PK TRAK. Nabízí se tak např.
původově výborní hřebci jako CORNUT
(Cheops – Inster Graditz) Dr. H. E. Weze-
la – Gestüt Schralling nebo SNOWFIRE
St Angelo (All Inclusive – Münchhausen)
majitelky Melanie Schwabe z Warring-
tonu (FRA). Loňský vítěz našeho testu
hřebců CHEROS (Cheops – Lowelas)
německého majitele Dirka Schulzeho
zůstal na přání majitele u nás, v trénin-
ku je ve stáji Baník Ostrava.

Podařilo se od něho získat mimořádně
kvalitní zmražené sperma, bude takto k
dispozici našim i zahraničním chovate-
lům. Na začátku roku 2023 se plánuje jeho licentace v Německu.

Mezi úspěchy je potřeba zařadit i půso-

Cornut, foto H. E. Wezel

Ibrox Park, foto Zenon Kisza

Chov Českého trakéna 2022
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Celkově je v Čechách již na 250 trakénských koní.

Během 10 sezon se v Čechách narodilo již 100 hříbat. V roce 2022 se narodilo 9 hří-
bat, z toho pouze 1 hřebeček (po Quintar) a 8 klisniček (Quintar, Obvod, Special
Memories, Powiew). Pro příští sezonu máme celkem 17 březích klisen (Quintar 7,
Obvod 2, Special Memories 1, Powiew 1, Sargoni Son LH 1, Freiherr von Stein 1, Snow-
fire St Angelo 2, Degas 2).

Existující plemeníky doplňuje ještě velmi kvalitní zásoba zmražených ID (seznam na
konci ročenky). Máme tak k dispozici velmi pestrou paletu plemeníků, linií a rodin.

Zájemce o chov barevných trakénů mohou zaujmout plnokrevní plemeníci RHF NUG-
GET (palomino) a SNOWY'S CRYSTOBAL (cremello) majitelky A. Westphal (GER). Oba
se věnují úspěšně všestrannosti a absolvovali s vysokým hodnocením i německé testy
hřebců.

Ve velmi dobrém světle s vynikajícím předvedením ve skoku se ukázal letos v testu
polský KARMEL (Hipoidas – Darwin) majitele Dr. T. Kardacze. S celkovou známkou 8.75
b. sklidil zasloužený potlesk diváků. Hřebec má i výborný pohyb a charakter. Působit
bude v Bukwaldu na severu Polska. Jeho otec Hipoidas je z linie Heleris – Elektronas
a jeho matka je po Horalas. Hipoidas byl testován až do parkurů 160 cm a Horalas
patřil ve své době k nejlepším skokanům na světě (Hap Hansen – USA).

V sezoně 2023 bude působit v rámci české PK TRAK 13 hřebců, 6 v Čechách a 7
v zahraničí.

bení plemeníka ARIZONAS (Almox Prints – Stradivari) chovatele H. Keitela (GER). Ten
ho jako 8letého přivezl na léčení a následné prověření ve sportu do Hřebčína Amona
spolu s dalším hřebcem ULTIMEM (Almox Prints – Nerv). Po úspěšném zvládnutí
poměrně vážných zdravotních problémů obou hřebců byli následně úspěšně testová-
ni až do stupně ST** (Arizonas) a ST* (Ultimo.). V sedle Arizonase byla výborná Lucie
Strnadlová. Po jejich návratu do Německa byl Arizonas „znovuobjeven” trakénským
svazem v Německu a dnes je prestižním skokovým hřebcem jejich chovatelského
programu. S velkou slávou byl předveden v rámci Trakehner Hengstmarkt
v Neumunsteru 2022.
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Cheros,
foto Zenon Kisza

Cheros,
foto Zenon Kisza

Nugget,
foto archiv majitele
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KLARISIAMO je černý hnědák, také 2letý, z chovu a majetku Markéty Kovářové (Bro-
dek u Prostějova). Velký silný hřebec disponuje velmi dobrou mechanikou pohybu,
dobrým skokem a výborným charakterem. Ten zdědil po svých rodičích. Jeho otec
King Arthur byl GP drezurním koněm prezidentky Trakehner Verband Petry Wilm
(Gestüt Tasdorf). V chovu zanechal 3 syny. Byl Hřebcem roku Německa v roce 2014,
jeho otec Buddenbrock získal tento titul v roce 2010 a v současnosti působí v USA.
Matka Klarisiama Revita je dcerou špičkového skokana Aktiva (Robert Chelberg),
který 2x zvítězil ve Středoevropské lize Světového poháru a 3x startoval ve Finále

Za příjemného podzimního počasí se v areálu JK Baník Ostrava uskutečnil 6. ročník
testu trakénských hřebců (1. ročník byl uspořádán v roce 2017 v Hřebčíně Amona
v Bolaticích).

Tradičně je s testem spojena i přehlíd-
ka trakénských koní a starších pleme-
níků. Mezinárodní komise ve složení
Vít Holý (CZ), Sigrun Wiecha (DEU),
Witek Rudnicki (POL), Zdeněk Jílek
(CZ) a Zdeněk Vitůj (CZ) zhodnotila
celkem 3 mladé hřebce, 2 dvouleté
a jednoho 4letého. Po základním
zootechnickém posouzení absolvovali
hřebci ještě skok ve volnosti (2letí),
4letí ještě navíc drezuru a parkur
s gymnastickou řadou.

ODIN nar. 2020, ryzák chova-
telky a majitelky Pavlíny Ber-
nadové ze Zběšic u Písku se
předvedl ve velmi dobrém typu
s průměrnou mechanikou,
s dobrým skokovým stylem.
Jeho otec Obvod byl vítězem
testu hřebců a pochází ze slav-
ného hřebčína S. M. Kirova
(RUS), z vzácné linie Chrizolit –
Kupferhammer – Parsival .
V chovu dal potomstvo až do
stupně T v drezuře i ve skákání.
Matkou Odina je plnokrevná
Amálka po Glowing.

Odin, foto Zenon Kisza

Komise (Jílek, Vitůj, Holý, Wiecha, Rudnicki - zleva)

Test trakénských hřebců a přehlídka trakénů
Ostrava 24. 9. 2022
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Světového poháru (Las Vegas, Lipsko). Bába, plnokrevná irská Remonta xx zvítězila
v Rakousku v Zimní královně a Jarní Ceně klisen.

SABRINA (Quintar – Quinten) je 3x prochována na slavného Quoniama. Pochází
z plnokrevné napajedelské rodiny Selekta - Sidney. Ta dala derby vítěze Symbola,
Silvera a Silvanera a plemeníky Sirana a Sudana. Německý olympionik Martin Plewa
zakoupil z této rodiny klisnu Selima xx. Ta dala velmi dobrého militaristu
Steeplechase, který se ucházel i o výběr mezi 2letými v Neumünsteru 1999. Selima
dala i další úspěšné militaristy – Sunny Girl a Westwind.

Aktien (Aktiv) měl letos 2 kvalitní klisny v testu klisen, v Ostravě mohli diváci vidět
jeho roční kapitální dceru MADLU (chovatel Josef Sobek z Darkoviček, majitelé Dan
a Martina Holušovi z Ostravy).

Z chovu stáje v Chrastinách u Písku pochází klisna (Fünflinden) po Arizonas
z Formozy po Zapad. Po jejím prodeji do Rakouska hned oslnila skokovým projevem
během testu klisen v Bavorsku (9 b.) a následně vynikla i během finále skoku ve
volnosti v Neumünsteru, kde obsadila v nejtěžší konkurenci 3. místo. V Ostravě jsme
viděli její pravou setru, FONTÁNU, v majetku Hany Chrtkové ze Skalice u Hradce Králo-
vé. Silná hnědka s dobrým pohybem je jistě velkým příslibem do chovu a sportu.

FIONA

Velmi dobrý dojem zanechal následně licentovaný 4letý polský (majitel
Tomasz Kardacz). Elegantní hnědák vynikl ve všech směrech. Měl výborný pohyb,
skokový projev i drezurní zkoušku. Během celého testu vynikal charakterem. Za skok
získal známku 8.5 b., za připravenost a charakter 9 b. Celkově obdržel vynikající hod-
nocení 8.75 bodu. Karmel je synem GP skokana litevského Hipoidase (Heleris – Hora-
las) a bude působit v přirozené plemenitbě na severu Polska.

KARMEL T M

Pohybem, exteriérem a charakterem zaujaly 2leté klisny hřebčína Amona (Helena
Holá).

V této kolekci vynikala produkce hřebce QUINTAR. Jeho potomstvo má výborný cha-
rakter, velmi dobře se pohybuje a i s malými klisnami dává mohutné koně velkého
vzrůstu se silným a korektním fundamentem. Diváci shlédli i dojemný příběh klisničky
MAFIE LADY (Quintar – Maska xx po Scater xx). Teprve 9denní Mafie přišla nešťast-
nou náhodou o matku, přesto se majitelce Terezce Cigánové podařilo hříbě zachránit
a vychovat.

CHRISTIN (Quintar – Sargoni – Quoniam II) je velká vranka s excelentním pohybem,
poslední dcera výborné Charismy (skok ST** a St Georg drez). Bába Bura v sedle
s mistrem sportu a olympionikem Jiřím Pecháčkem získala vítězství ve finále KMK
6letých klisen. Zakladatelkou rodiny je kirowská Chunchuzka, pravá sestra hřebce
století Chokkeje.

Ačkoliv žádný z 2letých hřebců výběr neobdrželi, jsou pozváni v následujícím roce do
testu 3letých hřebců z důvodu dobré kvality a velmi zajímavého původu.

K L I S N Y a H Ř Í B A T A:



18|

P L E M E N N Í H Ř E B C I :

IBROX PARK (Hirtentanz – Velasquez) je také 6letý, v soutěžích do S** (130) letos 2x
zvítězil a 12x se umístil. Tento miláček publika zaujme vždy svými pohybovými kreace-
mi a impozantním extriérem. Jeho otec Hirtentanz zvítězil v mnoha těžkých skákáních
a v současnosti již působí v USA. Jeho dědu Velasqueze jezdil dokonce legendární
Franke Sloothaak. První hříbata po Ibroxovi vynikají typem, exteriérem
a kvalitním pohybem. I on je v majetku Hřebčína Amona.

Pod sedlem byly předvedeny 2 vítězky testu klisen, plnokrevná Mighty Power a Pros-
tota RVP.

MIGHTY POWER xx (hřebčín Amona Bolatice) vyhrála test v roce 2022 s hodnocením
8.3 b. - elita. Její otec Authorized xx ze 7 startů 4x zvítězil a stal se šampionem 3le-
tých Evropy. Zvítězil v anglickém Epsom derby Gr 1 a v dalších dvou Gr 1 dostizích. Je
2x prochován na slavného Northern Dancer xx. V jejím sedle byla Hana Rousková.

PROSTOTA RVP (majitelka Iveta Ruszová
– Červenková) zvítězila v rámci zkoušek PK
CS proti skvělému lotu klisen po Quaid.
S celkovou známkou 8.5 b. se stala elitní
klisnou v sedle s Ivetou Ruszovou. Kromě
výborného pohybu a velmi dobrého skoku
předvedla zejména svůj charakter a připra-
venost (známky 9 b.). její otec Prökelwitz
je synem hřebce století Chokkeje a matka
Parika je dcerou T skokana Laterána (Lom-
bard xx).

Přehlídka byla zakončena kvartetem licentovaných plemeníků, kteří se již ukázali na
sportovních kolbištích.

CHEROS (Cheops – Lowelas) chov Dirk Schulze (DEU) je ve sportovní testaci v Baníku
Ostrava. V tréninku Pavla Hudečka s jezdcem Markem Hentšelem absolvoval základní
parkury, na konci roku byl namražen a tak bude k dispozici jeho mražené sperma.
V roce 2023 počítá majitel i s jeho licentací pro Německo. Otec Cheops byl kapitálním
skokanem s vynikajícím charakterem, 2x startoval i na mistrovství Německa. Jeho
otec Cherson byl rezervním olympijským koněm a působil i v Čechách. Děd Lowelas je
mistrem Kanady v drezuře.

ANHONY QUINN (Abendtanz – Topas 23) je také 4letý. Ve volnosti se předvedl na
oxeru 145 cm vysokém a deklaroval tak své velké skokové možnosti. Jeho chovatelem
je Josef Dvořák z Barchova, majitelem František Cinek z Prostějova.

TOP GUN (Schenkendorf po Topkij – Peron po Palladium). 6letý hřebec vyniká elastic-
kým pohybem a skokovou lehkostí. Dokázal se již umístit v soutěži S** (130) pochází z
chovu Gestüt Schralling (DEU) a je v majetku Heleny Holé (Hřebčín Amona).

Prostota RVP, foto Zenon Kisza
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Všechny 4 tyto plemeníky letos předváděl na kolbištích Marek Hentšel z Baníku Ostra-
va.

Děkujeme všem účastníkům krásné přehlídky a testů, speciálně pak Pavlovi Hudečkovi
a jeho týmu za bezchybnou organizaci a přípravu areálu. A zvláštní poděkování za
gastronomii Markovi Hentšelovi. Srdečně Vás zveme na 7. ročník přehlídky a testu
v roce 23!

MVDr. Vít Holý

Top Gun, foto Zenon Kisza
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Ibrox Park,
foto Zenon Kisza

Karmel TM,
foto Zenon Kisza

Odin,
foto Zenon Kisza
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Anthony Quinn,
foto Zenon Kisza

Cheros,
foto Zenon Kisza

Fontána,
foto Zenon Kisza
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Czech Trakehner selection | 24. 9. 2022 - Ostrava

The event took place in riding club Baník Ostrava in beautiful autumn weather.
Commission worked in the international composition of Vít Holý (CZ), Sigrun Wiecha
(DEU), Witek Rudnicki (POL), Zdeněk Jílek (CZ) and Zdeněk Vitůj (CZ).

STALLIONS:

Among 2yo stallions could spectators saw ODIN (Obvod – Amálka xx by Glowing xx),
breeder and owner is Pavlína Bernadová from Zběšice. His sire Obvod (Vychodětz –
linie Parsival) was imported from the famous Kirowa stud more than 30years ago. He
became to be a winner of stallion test in Czech Republic. He was a beautiful all-round
talented sire with offspring up to level S in dressage and showjumping. Odin excited
with his type and appearance.

Markéta Kovářová from Brodek showed a strong, tall stallion with very good appea-
rance, movement and character. KLARISIAMO is son of GP dressage King Arthur (sire
of 3 approved sires in Germany) by Sire of the year Buddenbrock out of Revita by
Aktiv. Aktiv won 2 times Central Europaen league and started 3 times in finale of
World Cup.

During the show several offsprings
by Aktien and Quintar were presen-
ted. Very promising 2yo daughter by
Quintar arrived from Amona Stud
(Helena Holá) Bolatice. SABRINA
(Quinten) was inseminated 3x by
famous Quoniam II – the best Czech
sire after 2nd World War. Sabrina
became from thoroughbred family
Sidney, which produced derby win-
ners Symbol, Silvaner and Silver, also
sires Siráno and Sudan. Martin Plewa

bought in Czech mare Selima xx, she was mother of STEEPLECHASE (Sir Chamberline)
- Neumunster candidat 99 and later successful eventer. Other top eventers Sunny Girl

FOALS and MARES:

Although none of 2yo stallions were not selected, they were still invite to the perfor-
mance test next year as 3yo because they are high quality horses with valuable pedi-
gree. A very interesting 4yo stallion KARMEL T M (Hipoidas – Darwin – Kondor II)
arrived from Poland (Tomasz Kardacz from Bukwald – Dywity). The long journey over
700 km paid off, the stallion performed excellently in all aspects and received a grade
of 8.5 points for jumping, 9 points for readiness and character with 8.75 points ove-
rall. He will be used for natural covering in the North of Poland.

Christin a Sabrina, foto Zenon Kisza
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ANTHONY QUINN (Abendtanz – Topas 23) is smaller strong black bred by Josef Dvo-
řák from Barchow, in own of František Cinek (Prostějov). His great jumping show
ended on 145 cm high oxer, he is only 4yo.

TOP GUN (Schenkendorf by Topkij- Peron by Palladium) is successful already up to
130 cm at just 6yo. This very elegant sire with excellent movement and elasticity will
be surely versale sire in Amona Stud (owner), bred by H. E. Wezel, Gestüt Schralling
DEU.

6yo IBROX PARK (Hirtentanz – Velasquez) is important sire (Amona Stud). Ibrox
showed his fantastic movement and impozant extriér. In season 2022 he won 2 com-
petitions and got 12 places in showjumping up to 130 cm. His first foals are very
good type with promising movement.

Thank you to all participiants for nice course of the event. Many thanks to Pavel Hude-
ček family for the entire organization and preparation of the area also to Marek Hent-
šel for excellent gastronomic experience! See You again next year, friends!

CHRISTIN (Quintar – Sargoni – Quoniam II), big framed mare with excellent move-
ment is daughter of famous Charisma (Sargoni). Charisma was top mare up to level S*
(140 cm) in show jumping and St Georg in dressage. Grand mother Bura (Quoniam II)
was the best 6yo showjumper in Czech Republic saddled by olympic rider Jiří Pechá-
ček. Family started with kirowas Chunchuzka, full sister to fantastic Chokkej!

Melanie Warrington Schwabe and Vít Holý

and Westwind came from the same mother. Sabrina´s mother Sophie was tested up
to 170 cm in freejumping.

Spectators could see also full sister to excellent jumper FIONA (Fünflinden) – FONTÁ-
NA. Breeder - J. Müller CZ and owner Hana Chrtková – Skalice. Fiona competed in
Freejumping cup – Neumünster 2021 – finished 3rd. Their father Arizonas (Almox
Prints) was prepared and showned up to level S* level in Czech Republic (Lucie Str-
nadlová) and now he is following his carriere in DEU. He is main jumping sire for bree-
ding program at the moment.

Under the saddle we saw 3yo talented mare MIGHTY POWER xx (Authorized xx) with
Hana Rousková and PROSTOTA RVP (Prökelwitz by Chokkej) with Nikol Večeřová.
Both are test winners from Amona Stud Bolatice (Helena Holá).

CHEROS (Cheops – Lowelas), 4yo capital bay showed his excellent movement and
extriér (breeder and owner Dirk Schulze – DEU). Stallion has also fantastic character.

ACTIVE SIRES:

The performance was completed by a quartet of sires already successful in the sport.

All these 4 sires were showed by Marek Hentšel (Baník Ostrava).
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Ibrox Park,
foto Zenon Kisza

Karmel TM,
foto Zenon Kisza

Klarisiamo,
foto Zenon Kisza
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Madla po Aktien,
foto Zenon Kisza

Mighty Power xx,
foto Zenon Kisza

Mafie Lady,
foto Zenon Kisza
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Miss Ibrox,
foto Klára Nevařilová

Original,
foto Veronika Luterová

88/94 CHEYENNE kl. 26. 4. 2022 Special Memories – Chaira po Quintar

88/95 SERAPHINA de St Angelo kl. 17. 5. 2022 Quintar – Sapfó xx

88/91 MISS IBROX kl. 13. 5. 2022 Ibrox Park – Chelsea po Aktiv

88/90 MAFIE LADY kl. 7. 3. 2022 Quintar - Maska xx po Scater xx

88/92 THEO hř. 7. 4. 2022 Quintar - Terciga po Rafinad

88/93 ORIGINAL kl. 20. 4. 2022 Obvod - Anglická Královna xx po Ray of Light xx

88/98 VENDY kl. 30. 6. 202 Powiew - Verena po Laterán

po Rainbows for Life xx

88/96 INKA FROM BLACK ROCK kl. 2. 6. 2022 Obvod - Isabell xx po Santiago xx

88/ 97 REIMEE kl. 4. 6. 2022 Ibrox Park - Revita po Aktiv

Seznam trakénských hříbat 2022



| 27

Hřebeček po Aktis (Aktiv),
prémiovaný hřebeček v Německu,

foto Jana Scheffel

Mafie Lady,
foto Mirka Waszková

Cheyenne,
foto František Cinek
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Miss Ibrox a Chelsea,
foto Klára Nevařilová

Seraphina de St Angelo,
foto Josef Blokeš

Reimee,
foto Markéta Kovářová
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Sirael a Ibrox Diabolo, foto Zenon Kisza Maska a Mafie Lady, foto Mirka Waszková

Tracy (Summertime) 10. 5. 2022

Special Memories

Obvod

Isabell xx (Santiago xx) 14. 7. 2022

Goya (Obvod) 7. 10. 2022

Verena (Laterán) 28. 7. 2022

Sirael (Sargoni) 27. 4. 2022

Platba xx (Bully Pulpit xx) 19. 9. 2022

Indeed (Sedar) 9. 6. 2022
D'Azra (Hipoidas) 21. 4. 2022

Driana (Bohun) 6. 7. 2022

Quintar

Chelsea (Aktiv) 11. 7. 2022

Sophie (Quinten) 25. 4. 2022

Powiew

Březí klisny zapuštěné 2022

Freiherr von Stein

Sargoni Son LH
Corinthe (Inster Graditz) 21. 5. 2022

Stribellina xx (Timos xx) 12. 5. 2022

Sapfó xx (Rainbows For Life xx) 9. 7. 2022
New Soul xx (Sindar xx) 14. 7. 2022

Degas
Parleza (Aragonit)
M – Dolina (Impuls)

Snowfire St Angelo
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Revita,
foto Markéta Kovářová

Sapfó xx a Seraphine St Angelo,
foto Josef Blokeš

Sophie a Sheron Easy,
foto Zenon Kisza
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Polsko – Sokolnik – šampionát hřebců a klisen 28. 5. 2022

Jako už každoročně i letos jsme se zajeli podívat na sever Polska do stáje Sokolnik
majitele a chovatele Mirka Kulpinskeho. Polský trakénský svaz zde tradičně organizuje

šampionáty hřebců a klisen.

Celkem 11 hřebců bylo posouzeno
v exteriéru, pohybu a skoku ve vol-
nosti. Typově a exteriérem nejvíce
zaujal VERITAS VICTIS (Hektoras –
Heleris), pohybem se blýskli hřebci
NARFI (Czador – Wezyr I), TANZGOLD
II (Schwarzgold – Caprimond) a DE
NIRO (Emis – Skaleň xx). Ve skoku ve
volnosti potvrdili své kvality hřebci
NARFI, DAVID'S GALAHAD (Davidas –
Solar), DE NIRO a zejména pak KAR-
MEL T M (Hipoidas – Darwin). Karmel
byl za techniku a schopnost oceněn

známkou 9, navíc se velmi dobře pohyboval a měl výborný charakter. Po diskusi
s majitelem T. Kardaczem bylo roz-
hodnuto o jeho účasti v českém tra-
kénském testu, kde se nakonec před-
vedl opět ve výborném světle a byl
pro českou PK TRAK licentován
s vysokým bodovým hodnocením.

Celkovým vítězem se stal DE NIRO
před TANZGOLDEM a NARFIM. Na
3. místě se s Narfim umístil shodně
i VERITAS VICTIS.

Klisen viděla komise ve složení
T. Siedlanowski, P. Boleski a MVDr.
V. Holý celkem 10. Opět byl posouzen
exteriér, mechanika pohybu a skok ve volnosti, navíc se posuzovala mechanika pohy-
bu pod sedlem, klisny se předváděly pod sedlem ve skupinách pro lepší srovnání.
Tento způsob se používá i v Německu a stálo by za zvážení, využít tuto metodiku i při
zkouškách klisen v Čechách.

Mezi klisnami zvítězila EUFORIA (Negr – Hamlet Go) před PIANISSIMOU (Carlo Rossi –
Chojak). Na 3. místě se shodně umístily ELEKTRA (Cargo – Grafenstolz) a WESTA (Heli-
adas – Emis).

Logo Sokolnik, foto Svaz chovatelů

Ilustrační foto
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Zajímavá je polská orientace na výbornou litevskou
krev přes hřebce Emis, Heliadas, Hipoidas či Hekto-
ras. Jedná se o výrazně skokovou krev z linie Pilger,
která je zejména v Německu málo zastoupena
a zasloužila by si větší pozornost. V českém chovu
tuto linii držíme přes hřebce Eol – Cherson – Che-
ops – Cheros a také již přes nežijícího plemeníka
Eliáš (Eol – Sharp End xx). V původu u nás licento-
vaného KARMELa T M navíc koluje krev Horalase,
ve své době jednoho z nejlepších skokanů na světě
(Hap Hansen – USA).

Již v loňském roce přivezl na český test Dr T. Karda-
cz (majitel Karmela) dalšího syna Hipoidase DEGA-
Se. I ten vynikal výrazným skokovým talentem
a v sezoně 2023 se mu v Polsku narodí do české PK
TRAK 2 hříbata.

Celá akce byla jako vždy výborně
připravena majitelem Mirkem Kulpin-
skim a vedoucí výcviku Justynou
Stasiulewicz. Organizačně vše zastře-
šil Polský trakénský svaz v čele s před-
sedou Andrzejem Gradem. V jednání
je stále myšlenka východoevropského
trakénského šampionátu ve skocích
a drezuře. Místem by mohl být
výstavní areal Roberta Hestkowskeho
EKWADOR. Jednání na toto téma
proběhla i během světového Trakeh-
ner Hengstmarkt v Neumünsteru.

Emis, plemenný hřebec Sokolniku,
foto Tomasz Siedlanowski

Arunas Jurgaitis (Litva)
a prezident Polského trakénského
svazu Andrzej Grad

Cargo, plemenný hřebec Sokolniku,
foto Tomasz Siedlanowski
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První prosincový víkend byl letos termínem pro již 60. ročník světových trakénských
výběrů.

Nejlepším skokanem výběrů byl BELUN (Nathan
de la Tour AA – Sarafan). Jeho otcem je angloa-
rabský skokan (140 cm). Matka SF Belle Pélerine
dala i dobré skokany Bel Greco a Bel Avion. Otcem
báby je pak výborný plemeník Verdenas.

Reservním vítězem se stal mohutný silný hnědák ROCKINGHAM (Saint Cyr – Kaiser
Wilhelm). Saint Cyr je přímo synem slavného Kostolanyho a je 2x prochovaný na hřeb-
ce Enrico Caruso. Matka Rockinghama státně
premiovaná Reminiszenz je dcerou slavné světové
drezurní šampionky Renaissance Fleur Monica
Theodorescu.

Militaristé mohou využít zajímavého hřebce RAS-
TENBURG (Duke of Hearts xx – Guardian). Duke of
Hearts pochází z linie Sharpen Up xx. Ten je u nás
známý přes plemeníka Sharp End xx, který také
předával výborný pohyb a skokové vlohy. Jeho
dcera, špičková steeplerka Číše byla matkou ple-
meníka ELIÁŠe, který je dodnes k dispozici
v Čechách ve formě zmražených ID (Hřebčín Amo-
na). Otce Rastenburgovy matky GP drezurista

MILLENNIUM byl jmenován Hřebcem roku 2022.

Komisi se představilo celkem 35 2letých
hřebců. Vítězství si odnesl holandský KAI-
SER'S ERBE (Easy Game - Van Deyk). Gribal-
diho syn Easy Game byl Hřebcem roku
2021 a je otcem slavného Millennia a také
nejlepší drezurní klisny na světě poslední
doby – TSF Dalery BB (Jessica v. Bredow –
Werndl). Millenium má v chovu zařazeno
již přes 100 (!) synů napříč mnoha chova-
telskými svazy a Dalera je poslední 2 roky
neporažena, včetně olympijských her
a světových šampionátů. Van Deyk byl také
úspěšným GP drezurním hřebcem a v roce
2005 byl také Hřebcem roku. Matka hřeb-
ce Kaiser's Erbe je pravou sestrou GP dre-
zurních plemeníků Kaiserkult TSF (Dorothe
Schneider), Kaiserdom TSF a Kaiseradler.

Trakehner Hengstmarkt – Neumünster – 2022

Gribaldi po Kostolany, foto Trakehner Verband

Arizonas po Almox Prints,
foto Trakehner verband
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Překvapením bylo nezařazení mladých
hřebců po High Motion (Saint Cyr). Měl
ve výběrech 3 potomky výborných kva-
lit. Obdobně se nečekalo vyřazení všestranného talenta velmi zajímavého původu
Uranuse (Goldschmidt po Biotop z matky po Dramatiker).

Z dalších zařazených hřebců zaujali zejména KRATOS
(Freiherr von Stein – Herakles) z rodiny Kassandra
(- matka albertovského KARNEOLa) a dvojitý talent
SAKARI (Kentucky – Shavalou).

Velký zájem byl o mladé klisny. Šampion-
ka GRACE KELLY (Schwarzgold – Bande-
ras) byla vydražena dokonce za 157 tisíc
euro. Cenový průměr se z loňských 27
tisíc zvedl až na 42.5 tisíce euro.

Celá kolekce opět potěšila velmi kvalitním pohybem a extriérem, letitým syndromem
je malý důraz na skokové vlohy hřebců. V původech je patrný velmi silný vliv vynikající

Velmi dobře v pohybu a ve skoku se předvedl i AIDAN
(Zauberreigen – Impetus) z Gestüt Ganschow. Tento
hřebčín spolupracuje s litevskými chovateli a předve-
dl během výběrů několik vynikajících skokanů. Jedno-
značně nejlepším skokanem celé akce byla litevská
HALNA (Vikis po Horalas z Hutalore po Oregon).
Klisna je na Horalase 2x prochovaná, s Hap Hanse-
nem (USA) patřil po několik let k nejlepším skokanům
na světě.

Guardian je synem famózního Imperia (Hubertus
Schmidt) - Hřebec roku 2018.

V následné dražbě byl vítěz prodán za 170 tisíc euro, nejlepší skokan Belun si našel
kupce za 87 tisíc euro. Průměrná cena za vybraného hřebce dosáhla 54 tisíc euro a za
nevybraného pak 18 tisíc euro.

V kolekci sportovních koní zaujal 4letý
plemeník ONYX (Kentucky – Millennium)
a také 2 litevští skokani – AZARTAS
(Abrek – Heleris) a CHOJUS (Eisfreund –
Gluchar). Průměrně se dražili za 46 tisíc
euro (v roce 2021 byl průměr 28 tisíc
euro).

Celkem bylo vybráno 13 mladých hřebců, z toho 5 bylo premiováno.

Dalera TSF,
foto foto Trakehner Verband

Millennium po Easy Game,
foto foto Trakehner verband
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Během celé akce bylo několikrát zdůrazněno, že Trakénský kůň je od letoška oceněn
jako nehmotné kulturně historické dědictví UNESCO.

linie Gribaldi – Kostolany – Enrico Caru-
so – Mahagoni.

Během večerního Trakehner Gala –
Schau byli k vidění výborní drezurní
hřebci včetně slavného MILLENNIA.
Jako vlajkovou loď skokových linií před-
vedla Franziska Bunte s komentářem
homase Vose (mnohonásobný vítěz GP
a Poháru národů) vraníka ARIZONASe
(Almox Prints – Stradivari). Efektní finá-
lový triple-bar dosáhl výšky 180 cm
a rozjásal diváky. Arizonas se dostal na
přání majitele v roce 2016 jako 8letý
L skokan z Německa do Čech a s jezdky-
ní Lucií Strnadlovou se předvedl během
2 sezón až na stupni ST** (140 cm). To

zaujalo německý svaz natolik, že byl po návratu do země licentován pro Trakehner
verband a nyní patří k prestižním plemeníkům.

Trakénským Koněm roku 2022 byl zvolen americký olympionik ve všestrannosti
TSETSERLEG (Windfall – Buddenbrock) chovatele a majitele Dr. Timothy Holekampa.
Jeho jezdcem je Boyd Martin (USA). Windfall (Habicht) byl bronzový v týmech ve
všestrannosti v roce 2002 (Darren Chiacchia). Tsetserleg získal 2 zlaté medaile na
Panamerických hrách 2019, byl 2. v Land Rover Kentucky CCI 5*, v roce 2022 získal
medaili během Mistrovství světa.

Nedělní dopoledne bylo pak v hale vyhrazeno představení Vídeňské španělské vysoké
školy. Úžasný zážitek byl umocněn promítáním filmů vztahujícím se k chovu a výcviku.

Millennium, foto archiv majitele
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Její otec CHALIF 5 byl elitním hřebcem Ryazan-
ského hřebčína a do chovu dal např plemenné-
ho hřebce Tarhuna. Chalif je synem plnokrev-
ného derby vítěze voschodského Fazona, který
dal mnoho plemeníků a sportovních koní
s výkonností GP ve skoku i military. Chalifova matka Chitraja je dcerou nekorunované-
ho olympijského vítěze v military PAKETa.

Matka Kachetie – KAMFORA – byla dcerou výborného Galopa. Ten se proslavil zejmé-
na přes své syny Pologa (GP 160 cm), Horoga (GP drezura) a hlavně DRAGUNa, který
je otcem fenomenálního skokana PALLADIUM. Galop náleží k vynikající linii Piligrim –
Pythagoras – Dampfross. Otcem Galopovy matky Grečichy je u nás známý Quido (otec
Quoniama).

Bába KIRASA je vnučkou GP skokana
Epigrafa z linie Pilger. Kirasa je mat-
kou plemeníka FAKIRa.

Rodina Kachetia byla založena klis-
nou KONTUZJA nar. 1942 – Rzecna
stud Polsko, největšího významu
dosáhla pak její vnučka KAPITEL (RUS
422), působící v Dovator stud – Bela-
rus. Ta byla matkou plemeníků
KNECHT (drezura GP, po Chitin)
a KOBRIN. Oba hřebci ovlivnili chov
v Belgii, Knecht přes vnuky Lilliham-
mer (GP drez) a Stih (GP drez) a Kob-
rin přes GP drezuristy Viking, Vatikan
a Vaksayd. Další větev rodiny Kapitel

V roce 2004 byla Hřebčínem Amona v Bolati-
cích zakoupena 3letá klisna vranka KACHETIA.
Středně velká, silná, velmi korektní klisna
výborného charakteru. Byla vybrána ze stáda
ruského hřebčína Friedland trakehner stud
farm. Jako 4letá byla testována ve skokových
soutěžích ZL. Klisna vynikala dobrou jezditel-
ností, příjemným temperamentem a zejména
vynikající technikou skoku. Její hlavní úlohou
ale bylo posílení trakénského chovného stáda
hřebčína.

Kachetia, foto Šárka Orctová

Rodina KACHETIA nar. 21. 3. 2001
(Chalif 5 – Kamfora po Galop) Černjakovskaja GSK – Rusko

Kachetia a Kira, foto Šárka Orctová
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zas byla využívána v hannoverském cho-
vu. Zástupci této rodiny vynikali zejména
v drezuře a military.

Z této rodiny pocházejí i plemeníci Kali-
niec, Chojak, Kleon, Karmel a Klawesyn –
všichni na úrovni GP ve skákání. Valach
Weltino zas dosáhl úrovně GP v drezuře.

A stejně tak sem patří vítěz trakénského
testu v sezoně 2022 v Ostravě – KARMEL
TM

KACHETIA je 7x prochována na legendár-
ního zakladatele PYTHAGORASe.

Pouze málo klisen zanechalo v tak krátké době tak významnou chovatelskou a výkon-
nostní stopu. Nezbývá než doufat, že využití této rodiny bude pokračovat i nadále.

KIREA (Abendtanz) nar 2014, „malá tělem, velká duchem” je špičkovou militaristkou
ve stáji Rusek (Eliška Orctová). Jako 5letá byla vůbec nejlepším českým koněm ve
všestrannosti, ze 4 startů vytěžila 4 vítězství, z toho 2 mezinárodní. V současnosti
startuje již úspěšně ve všestrannosti do stupně ST a ve skocích na úrovni S* (125 cm).

AKTIS (Aktiv) hřebec vraník nar. 2015, vítěz testu hřebců, plemeník Hřebčína Amona,
jako 4letý skok Z a umístěný drezuře L, v současnosti zapůjčen do Gestüt Elchniede-
rung – DEU. Jeho první hříbata v Německu již byla oceněna prémií.

KARLA (Aktiv) nar 2016. Silná charakterní klisna s velmi dobrou skokovou technikou
zvítězila hned při svém prvním startu v základní všestrannosti.

V chovu dala celkem 7 hříbat, její poslední hříbě, hřebeček po Aktiv, bohužel uhynul.

CENTUS (Candiavolo) nar 2009 je doposud užitečným koněm na stupni S** (130) jako
spolehlivý učitel.

KAREN (Arras) byla v roce 2007 jejím prvním hříbětem. Klisna vynikala pohybem a
skokovou potencí, již v 6ti letech úspěšně absolvovala parkury 130 cm a následně se
2x zúčastnila mistrovství ČR na parkurech až 140 cm vysokých.

KIRA (Abendtanz) nar 2013 vyniká technikou skoku a silou odrazu, výkonnost S**
(130). extriérově výborná klisna by měla být pokračovatelkou v chovu.

Kirea, foto Šárka Orctová
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Kirea - 10násobná vítězka
ve všestrannosti,
foto archiv majitelky

Aktis (Aktiv - Chalif 5)
- MVDr. Vít Holý,

foto archiv majitele

Aktis,
foto Zenon Kisza
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Katechia,
foto Zenon Kisza

Kirea,
foto Šárka Orctová

Karen,
foto Zenon Kisza
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Genetický trend skokových vlastností sportovních koní v ČR

Na grafu je vidět u celé populace (všechna
plemena, která někdy sportovala v parkuro-
vých soutěžích) pozitivní stoupající tendence
obou křivek genetického trendu. Zahraniční
plemena (KWPN, BWP, OLDG, HOLŠT, HANN,
TRAK) tvoří 16 % z celé populace sportujících
koní. V roce 1999 je křivka zahraničních ple-
men posazena o téměř 1,5 směrodatné
odchylky výše než křivka celé populace. Křiv-
ka zahraničních plemen od roku 2013 mírně
klesá. To je způsobeno menším počtem zahr-
nutých koní v databázi. Zatímco do roku 2012
jich je v rozmezí 200-300 narozených v da-
ném roce, od roku 2013 je to o polovinu
méně. Česká populace sportovních koní se za
posledních 20 let posunula z průměru 85
bodů na průměr 125 bodů, což je více než
2 směrodatné odchylky za období 20 let.
V roce 2018 je rozdíl mezi celou populací
a zahraničními plemeny jen 5 bodů. V databá-
zi jsou nejnovější údaje o výkonnostech z roku 2022. Roky narození sportovních koní
končí rokem 2018, protože do genetického trendu jsou zahrnuti koně od věku 4 let
(povolený věk pro start v soutěžích).

Quintar a Iveta Červenková,
foto Zenon Kisza
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majitel a chovatel: Dirk Schulze,

15320 Altbarnim, Grossbarnim

21, Neutrebbin, GER

Test 3 letý: vítěz testu, skokové

vlohy 8.5, technika skoku 9,0,

celkem elita 8.1

Stanice: Hřebčín Amona Bolatice,

Hlavní 115, 74723
tel: 777269849
nar. 30. 4. 18, hnědák, GER

bonitace: 7.5, 7.5, 7.5 / 7.5, 9.0,

8.5 / 8.5

míry: 172, 182, 195, 21.-

CHEROS je vítězem testu hřebců 2021
v Hřebčíně Amona v Bolaticích. Mohutný
hnědák vyniká mechanikou pohybu, skoko-
vým projevem a charakterem. Má velmi
dobrý extriér a jezditelnost.

Otec byl vynikajícím skokanem
a umístil se i na mistrovství Německa.
Isabel Heckmann). zvítězil např. v GP Rhe-
inlad Pfalz. Ruský hřebec je synem rezerv-
ního olympijského hřebce Chersona po Eol
(Ostrjak – linie Pilger) z matky Olimpiada
po Pawitch – vnuk Epigrafa. Ta je i matkou
GP skokanky Ola. Bába Okruga dala GP
skokana Ocherka a Obeliska a špičkového drezurního hřebce Okey. Bába Okrugy Obida je matkou
u nás známého úspěšného Obvoda.

CHEOPS

Jedná se o vynikající rodinu Fatme ox. Cheops v sobě nese 54 % plnokrevné krve anglické a arab-
ské.
Je otcem řady výborných skokanů a militaristů. Do stupně T skákali např plemeníci Moorion, Heps
a Pyramus a také německá Minzlady. Do úrovně CCI 3* se dostali Sandiego, Okarina, Rangi W.

Cheops byl nejvíce využit v Estonsku a Německu.
Matka je po Lowelas (Chokej – Pomeranets – Priboj), který zvítězil na mistrovství Kanady
mladých jezdců a je chovu Dr. H. E. Wezela (Gestut Schralling).

ORIJANE

Lowelasova matka LUGOWEN je dcerou úspěšného militaristy Inster Graditz (Bonito xx) z matky
Liesken po plnokrevném polském hřebci Mangan xx. Lugowen byla špičkovou klisnou ve Schrallin-
gu a dala plemeníky Lukas, Lowelas a Laxdoyen a také klisnu Lebensfreude (po Cheops).
Lebensfreude se proslavila zejména výborným militaristou LEBENSTRAUMem (Abendtanz).

V gestut Schralling připouští Cheopsův syn Cornut (z Corinthe po Inster Graditz), který je licento-
ván i do PK Českého trakéna.

V Medingenu (B. Wahler) působil Come Close (z matky po Almox Prints), který získal během výběrů
v Neumunsteru známku 10 za skok.

Cheros, foto Zenon Kisza

Plemeníci 2022

2943 CHEROS
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Jeho potomstvo je zatím velmi nadějné. Silná, extriérově
vyrovnaná hříbata s velmi dobrým pohybem mají navíc všech-
na výborný charakter.

Quintar zvítězil ve Finále Moravského šampionátu mladých
koní 4 a 5letých a v 6letých obsadil 2. místo. Jako 5letý se
zúčastnil Bundesturnieru v Hannoveru v sedle s Barborou
Tomanovou a zde se stal nejlepším 5letým trakénem,
v konkurenci koní do 7mi let obsadil krásné 3. místo. V sezoně
2014 byl vyhodnocen jako nejlepší 5letý skokan ČR s výkon-
ností S** (130 cm). V 6letech se navíc probojoval do finále
silně obsazeného mezinárodního Martinického šampionátu
mladých koní a zde se svým stálým jezdcem MVDr. Vítem
Holým obsadil 6. místo jako nejlepší kůň PK CS. Dokázal zvítě-
zit i v jednom ze základních kol KMK (Chotěbuz S*) a kvalifiko-
val se do Finále KMK 6letých.

Otec absolvoval dlouhou a úspěš-
nou sportovní karieru. Celkem 10 (!) let
skákal parkury do stupně TT 160 cm. 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

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

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

Hnědák, nar. 2009

Stanice: Havlíčkův Brod 580 01,
Novotnův Dvůr 169, Vladimír
Štursa, tel 607718928
Přirozená plemenitba,
mražené ID
Míry 170, 180, 202, 22,0 (r. 2013)

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

Quintar, foto Lenka Stříbrná

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

Přirozená plemenitba

Bonitace: 8.5 8.5 8.5 8 8 8 8.5

Vraník, nar. 15. 6. 2015

Stanice: zahraničí - Německo, Tra-
kehner Gestüt Elchniederung, D –
16348 Wandlitz (Berlín), Jana
Scheffel, info@gestuet-
elchniederung.de
Tel.: 033397 – 273 321, nebo 777
269 849 – MVDr. Vít Holý

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

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

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 17x,
z toho 7x 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 1968.
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

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

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 a MVDr. Vít Holý,
foto archiv majitele Aktis, foto Zenon Kisza
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Matka Ibrox Parka je dcerou výborného skokana VELASQUEZ
po Hřebci roku 1995 MACKENSEN. Původ doplňuje angloarabský KAL-
LISTOS.

IDUNA V

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.
Během německých výběrů 2le-
tých 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
2022 výkonost skoky 130 cm.
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

2712 Ibrox Park

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

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

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

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

Chovatel: Julia Kesser, DEU

Míry: 170 / 178, 192, 21.2

Ibrox Park, foto Zenon Kisza

Ibrox Park, foto Zenon Kisza
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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

TOP GUN je vítězem testu 3letých
hřebců v roce 2019 s hodnocením
7.8 b. Vyniká korektním extriérem,
charakterem, mechanikou pohybu
a silným odrazem ve skoku. V roce
2020 v první sportovní sezoně
startoval 10 x do st. ZL a získal
4. místo při kvalifikaci KMK 4letých
v Opavě. V sezóně 2022 výkonnost
skoky 130 cm.
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 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

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

Top Gun, foto Zenon Kisza

Top Gun, foto Zenon Kisza
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Prabába TERTIA III je premiovaná klisna a je mat-
kou plemeníka Timber (skok 130 cm).

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 působil
v Kanadě a dal T militaristy Abbey GS, All In One, El
Paso GS. Titania je zároveň matkou T militaristy
Tabasco TSF (USA) po Heraldik xx a dala také
klisnu Terzianu, která je matkou T militaristy Tesea
(Cheops).

TITANIA III

Bába TUSSI je státně premiovaná klisna a dala
T skokana Tempico.

2542 Erste
Stanice: Ing. Petr Galatík, Lebe-
dov 108, 768 02 Zdounky

Hnědák, nar. 29. 3. 2007

Tel.: 602 741 251
Přirozená plemenitba

Chovatel: K. H. Schulenburg GER
Majitel: Jana a Ing. Petr Galatíko-
vi, Lebedov 108, Zdounky

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

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,

extriér 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 olympiádě. 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 6letech zvítězil
v soutěži ST – 140 cm a absolvo-
val drezuru „S“. Vynikal silou, charakterem a mechanikou pohybu. Jeho všestranné potomstvo
dosáhlo výkonnosti T v drezuře i ve skákání. Mezi jeho nejlepší potomky patří Zifan (drez. T), Isar
(skok T), Charisma (skok ST a drez. St. Georg), Velma (skok ST). V původu Sargoniho je 22 % plno-
krevné krve.

SARGONI

2562 Sargoni Son LH

Přirozená plemenitba a mražené
sperma

Test hřebců v roce 2020: 7,7 b.
Míry 2letý: 167/176, 183, 20.5 cm

Stanice: Sedmpány 40, 257 63
Trhový Štěpánov

Ryzák, nar. 16. 6. 2016
Chovatel a majitel: Ladislav Hola-
da, Sedmpány

https://sporthorse-
data.com/pedigree/sargoni-son

Tel.: 777 844 866

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 16 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
Stanice: Darina Pecáková
tel 739411419, stanice: Brno -
Líšeň, Zámecká stáj Belcredi

Majitel: Tomáš Zetocha

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

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

Přirozená plemenitba
Tel.: 775 669 683

Míry: 166/ 175, 190, 20.6 cm

Glorioso xx, foto archiv majitele
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Otec Hipoidase HELERIS byl
úspěšným litevským plemeníkem s potomstvem výkonnosti GP ve skákání (150 cm) - Grantas, Lui-
tas, Varis, Piligrimas. Hřebec Emis byl zas kmenovým plemeníkem v hřebčíně Sokolnik – Polsko.

Hipoidasův děd Elektronas byl rovněž vynikajícím skokanem na stupni GP (150 cm).

Matka po Darwin v sobě nese krev vynikajícího KERMANa – otce GP skokanů
a plemeníků (Czarikan, Akademia, Wiking, On The
Right, Angarsk, Dokart, Tajwan.),

KAMELIOWA DAMA

Kameliowa Dama patří k rodině KONTUZJA a je tak
spřízněna s klisnou KACHETIA (import Rusko) z hřebčí-
na Amona. Té je věnován v ročence samostatný člá-
nek.

KARMEL T M absolvoval test
s výborným hodnocením zejména
za skokové vlohy, jezditelnost,
charakter a připravenost. Bude
působit v přirozené plemenitbě
a je zařazen do sportovní testace.

Otec je litevského cho-
vu a sám dosáhl výkonnosti GP
160 cm. Sám je otcem plemeníka
HEKSTERIS (Litva) a GP drezurní-
ho koně HAVJERAS. Jeho dcera
NAOKI TSJ zvítězila v roce 2021
v testu klisen v polském Sokolni-
ku. Za skokové vlohy získala znám-
ku 9.

HIPOIDAS

Hipoidasova matka HIPE dala plemeníky a T skokany Chometas a Hektoras. Její otec Horalas patřil
k nejlepším trakénským skokanům na světě (Hap Hansen – USA). V chovu po něm zůstali plemeníci
Dornfink, Edmonton, Chromas, Fiatas, Vikis, Davidas.

ASPIRANTa a zejména AKROPOLa. Ten je otcem ple-
meníků jako Klimat, Nogat, Nektar a hlavně famózní
GP skokan IGNAM. Ignam dal GP skokany a plemeníky
Kaliniec, Klawesyn, Kleon a významné militaristy Big-
nam a Ibisa.

3051 Karmel TM
nar. 20. 5. 2018
majitel: Dr Tomasz Kardacz,
Bukwald 58c, Dywwity 11 – 001
Polsko

bonitace: 7.5, 7.5, 7, 7.5, 7.5, 7.5 /
7.5 celkem 52 bodů

tel - 0048 601640826

vítěz testu hřebců Ostrava 2022 –
skok 8.5 charakter a připravenost
9, celkem 8.75 b elita

Karmel TM, foto Zenon Kisza

Karmel TM, foto Zenon Kisza
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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

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.

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

2830 Cornut

Tel.: 777 269 849
– MVDr. Vít Holý

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

Hnědák, nar. 26. 5. 2017

Licentován pro Rakousko, Němec-
ko, ČR

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

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

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

Stanice: Gestüt Schralling, Bur-
gkirchen, GER

Přirozená plemenitba

Cornut, foto archiv majitele

Cornut, foto archiv majitele
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Otec (Gribaldi – Buddenbrock) byl
reservním vítězem výběrů v Neumunsteru 2009 a dosáhl
v drezuře úrovně GP – CDI 2. Je licentován pro PK HAN-
N, OLD, TRAK. Jeho potomstvo dosáhlo v drezuře
výkonnosti GP (Hirtenglanz), v military CCI 3* a ve skoku
130 cm. Je otcem řady plemeníků jako např.: Conquista-
dor, Kaliv, Scaglietti, Prince T, Bienvenidos, Exclusive,
Lucius, Lone Ranger. V chovu je i jeho pravý bratr ALL
AGILITY.

ALL INCLUSIVE

Matka patří ke slavné rodině Schwal-
be a je dcerou vynikajícího hřebce Münchhausen (Ho-
henstein - Konigstein). Münchhausen dal potomsvo s

úrovní GP drez. a 140 cm parkur. Z jeho synů v chovu jsou to
např. Mon Baron TSF, Garuda, Lissandro, Parmenides, Samba
Tänzer, Moliere, Titiano, Santurion. Schneefürstin dala 2 hřebce,
Snowfire a Schneefürst (Elfado).

SCHNEEFÜRSTIN

Snowfire je silný hřebec korektního extriéru a velmi dob-
rého pohybu. Je prémiově licentován v Angloeuropean
Studbook a ve Svazu chovatelů Českého trakéna. Hřebec
má výrazný drezurní talent, v původu dominují hřebci
Gribaldi (otec Totilase), Sixtus (GP skokan G. Böck-
manna), Münchhausen TSF (elitní siegerhengst Neumun-
ster 1997 – hřebec roku 2011), Hohenstein (GP drez. -
hřebec roku 2002) a plnokrevný Pasteur xx.

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., Schneeprin-
zessin (Elfado), test 8,23 b. a Schneerose (Mon Baron), test
8,75 b.! Kromě toho dala 2 plemeníky – Sir Arthur (King Arthur)
a Scaglietti (All Inclusive).

2845 Snowfire St Angelo

Míry 169/ 178,195, 22,-

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

Stanice: zahraničí – Německo
Landgestüt Zweibrücken, Guten-
bergstraße 16, 66482 Zweibrüc-
ken, www.langestuet-
zweibruecken.de
Tel.: 06332-903088
Tm. ryzák, nar. 17. 5. 2017, DE
409090232117
Chovatel: Katja Egdorf

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

Snowfire, foto archiv majitele

Snowfire, foto archiv majitele
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V současnosti jediný palomino
plnokrevník, který absolvoval
50denní test s výborným hod-
nocením 8.18 b. Stadl Paura
AUT. Skoková schopnost 8.5
b., skoková technika 8.5 b. 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

Mražené ID

Stanice: Angela Westphal,
Grassau 20, D – 39628, Bismark
GER
Tel: 0049 152 53819066, email
westphalangela@web.de

Míry 167/177, 190, 21,0
Palomino A1/1, nar. 2014
typ – 7, fundament – 8, krok – 8,
klus - 6, cval - 8
R H F Nugget | SporthorseData
(sporthorse-data.com)

2959 RHF NUGGET xx, foto archiv majitele

Nugget, foto archiv majitele
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K dispozici živé sperma Stati-
on Sportpferde Brähler –
www.sportpferde-braehler.de
50 ti denní test ve Stadl Paura
AUT s výsledkem 7.72 b. Za
charakter hodnocen vysokou
známkou 9.6 b., skokové vlohy
a technika skoku 8.0 b.. Hře-
bec má dobré pohybové vlast-
nosti a velmi dobrou jezditel-
nost.

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

Snowflake Swirl

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

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

Allthegoldnftknox

2958SNOWY'S
CRISTOBAL

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

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

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

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

SNOWY'S CRISTOBAL xx, foto archiv majitele

SNOWY'S CRISTOBAL xx,
foto archiv majitele
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Matka je dcerou hřebce Fokker. Jeho otec
Futbol byl elitním kaliningradským plemeníkem na
stupni 150 cm. Futbolův otec Fokus byl synem plno-
krevného Fidelia xx po Ferro xx, skákal rovněž GP do
150 cm a byl elitním hřebcem v Georgenburgu (Kali-
ningrad). Do chovu dal Fokus GP skokany a plemeníky
Favoritas, Fort Pech, Cheopsas, Ferro, Figurant, Fak-
tor.

DEMETER

Matkou Demeter byla běloruská Debora (Dovator
Stud) po Bek xx. Ten byl např otcem plemeníka Sbor
nebo GP drezuristy Probleska.

Hipoidasův děd Elektronas byl extriérově dokonalým hřebcem s výkonností GP ve skákání.

Dále se v původu objevuje Oreol (po Eskadron) a GP
skokan Epigraf a Gluchar (po Quido).
Rodina začíná u vynikající GP skokanky DIAFRAGMA.

DEGAS absolvoval test hřebců
v Hřebčíně Amona jako 4letý. Vyni-
kl pohybovými a skokovými vlast-
nostmi a charakterem. Přináleží
k linii Pilger. Je zařazen do spor-
tovní testace.

Otec absolvoval se
svým jezdcem R. Hestkowskim
těžká skákání až do výšky 160 cm
a vynikal skokovými schopnostmi
a charakterem. Narodil se v Ne-
muno Horse Stud na Litvě. Jeho
otec Heleris dal velmi úspěšné
potomstvo až po stupeň 150 cm
a řadu plemeníků (Grantas 150
cm, Luitas 150 cm, Varis 140 cm,
Piligrimas 140 cm, Emis, Greno-
blis, Heliopolis, Helturas, Valsas.)
Emis byl kmenovým plemeníkem v hřebčíně Sokolniky (M. Kulpinski). Hipoidasova matka Hipe dala
ještě výborné T skokany a plemeníky Chometas a Hektoras. Její otec Horalas patřil k nejlepším tra-
kénským skokanům své doby (Hap Hansen USA - GP 160 cm). do chovu dal plemeníky Dornfink,
Edmonton, Chromas, Fiatas, Vikis, Davidas.

HIPOIDAS

2951 DEGA S
nar. 18. 4. 17 hnědák, POL
majitel a chovatel:
Dr. Tomasz Kardacz, Bukwald 58 c,
11-001 Dywity POL

míry: 160, 170, 187, 20,-

kontakt: 0048 601640826
bonitace: 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 9.-, 8.5,
8.5 vítěz testu Borová, skok 8.5,
celkem 8.1 elita

Degas, foto archiv majitele

Degas, foto archiv majitele

Hipodias

Demeter
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Seznam mražených inseminačních dávek pro sezonu 2022

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

Snowfire St Angelo (All Inclusive - Münchhausen)

Trakénští a plnokrevní hřebci PK TRAK:

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

Sargoni Son LH (Sargoni - Zakon xx)

Obvod
Plesant
Heidekrug
Inster Graditz

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

(Dramatiker - Sky Dancer), šampion 6letých KMK drez., drez. TT
(Bonito xx - Kassius), milit. S, pot. skok T

Top Gun (Schenkendorf – Peron)

2959 RHF NUGGET (RHF Golden Globe-Exploit)

Ibrox Park (Hirtentanz – Velasquez)

2958 SNOWY'S CRISTOBAL (Allthegoldnftknox-Snowy Rider)

Schenkendorf (Topkij - Königspark xx), skok T

A 1/ 1:

Eliáš
Powiew

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

Cheros (Cheops - Lowelas), vítěz testu hřebců

Almox Prints, foto Svaz chovatelů Sargoni Son, foto Zenon Kisza
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Snowfire St Angelo,
foto Melanie Schwabe

Cheros,
foto Zenon Kisza

Ibrox Park,
foto Zenon Kisza
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Quoniam III,
foto archiv MVDr. Vít Holý

Top Gun,
foto Zenon Kisza

Snowfire St Angelo,
foto Melanie Schwabe
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Žebříček koní plemene trakénský kůň a koní zapsaných v pk č. trak.

Řazeno dle abecedy

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

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. V letošním roce jsou však pro usnadnění interpretace
chovatelským svazům a chovatelům dva skokové indexy sloučeny do jednoho, v konečném
vyhodnocení bude mít každý kůň jednu hodnotu SI a jednu spolehlivost SI. Pro přepočet byly
zvoleny váhové koeficienty 0,4 pro základní obtížnost a 0,6 pro vyšší obtížnost. Skokové indexy
budou mít stanoveny i jedinci, kteří vlastní 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 kon-
krétní 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. Sko-
kové 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. Publiková-
ní těchto výsledků a jejich správné využití přispěje k pokroku šlechtitelské práce v chovu koní.

POZN. Skokový index:

hodnoty bodů je horší průměr populace (- 2 SD), tyto hodnoty má cca 13,6 % populace60-80

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

140 a více

hodnoty (- 3 SD) jsou plemeníci, kteří spadají do intervalu 2,1 % nejhorších v populaci teplokrevných
koní

60 a méně

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

POZN. Spolehlivost skok. indexu (rozmezí):

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 plemeníci s velkým počtem
potomků)

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 výkon-
nosti nebo výkonnosti potomků)

POZN. Pohlaví: v databázi není uvedeno pohlaví valach
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Žebříček nejlepších plemeníků působících (zapsaných)
v pk trak za rok 2022

celkem 5 plemeníků

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 (SI). Výkonnost je roz-
dělena do dvou obtížností - základní a vyšší. Základní obtížnost zahrnuje soutěže od 90-120 cm, vyš-
ší obtížnost zahrnuje soutěže od 125-150 cm. Byla použita aktuálnější modelová rovnice pro výpo-
čet 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. V letošním roce jsou však pro usnadnění interpretace cho-
vatelským svazům a chovatelům dva skokové indexy sloučeny do jednoho, v konečném vyhodnoce-
ní bude mít každý kůň jednu hodnotu SI a jednu spolehlivost SI. Pro přepočet byly zvoleny váhové
koeficienty 0,4 pro základní obtížnost a 0,6 pro vyšší obtížnost. Skokové indexy budou mít stanove-
ny i jedinci, kteří vlastní skokovou výkonnost v parkurových soutěžích nemají. To je možné díky zpra-
cování informací o všech příbuzných jedincích, jejich rodokmenu a výkonnosti všech příbuzných
jedinců. Na základě skokového indexu bude možné plemeníka ponechat v plemenitbě nebo ho nao-
pak velmi brzo vyřadit. U skokových vlastností je pro chov potřeba skutečně využívat hodnocení
pomocí skokových indexů, protože jinak nelze zjistit, jaký genetický potenciál je konkrétní pleme-
ník 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 zna-
lost 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. Tento
rok je žebříček plemeníků rozšířen o plemeníky narozené

Spolehlivost skok. indexu ≥30%, min. počet potomků ≥5, rok narození plemeníků ≥1985

POZN. Skokový index:
průměr populace=100, směrodatná odchylka (SD)=20 bodů
dle Gaussovy křivky mají nejlepší plemeníci hodnoty 140 a více (+ 3 SD), spadají do intervalu 2,1 % nejlepších
jedinců v populaci teplokrevných koní
hodnoty 120 - 140 bodů je lepší průměr populace (+ 2 SD), tyto hodnoty má cca 13,6 % populace
hodnoty mezi 80 - 120 body je průměr populace (± 1 SD), patří sem 68,4 % všech jedinců
hodnoty 60 - 80 bodů je horší průměr populace (- 2 SD), tyto hodnoty má cca 13,6 % populace
hodnoty 60 a méně (- 3 SD) jsou plemeníci, kteří spadají do intervalu 2,1 % nejhorších v populaci teplokrevných
koní

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 výkon-
nosti nebo výkonnosti potomků)
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 plemeníci s velkým počtem
potomků)
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Kontakty:

www.trakehner-ig.at

Tel: +420 737 677 800

Sekretariát Českého trakéna

www.schralling.de
e-mail: info@schralling.de

Rendsburger Straße 178a, 24537 Neumünster, Postanschrift: Postfach 27 29, 24517
Neumünster

www.trakehnerfoerderverein.de

www.trakeny.eu

Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo

www.horses.sk

Trakehner Gestüt Schralling

e-mail: office@trakehner-ig.at

Związek Trakeński w Polsce - Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego
Konia Pochodzenia Trakeńskiego

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

www.trakehner-verband.de

e-mail: zchks@horses.sk

Trakehner Verband

Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky, Slovakia

e-mail: info@trakehner-verband.de

Interessensgemeinschaft der Züchter und Freunde des Trakehner Pferdes Österre-
ich

Hřebčín Amona
Hlavní 115, Borová, 747 23 Bolatice, Czech Republic
www.hrebcin-amona.cz

Databáze ruských trakénů: www.trk-base.com, www.rustraken.com

Ranzenbach 192, 2533 Klausen-Leopoldsdorf, Austria

e-mail: vit.holy@email.cz

Transportowców 29a, 02-858 Warszawa, Poland

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

e-mail: biuro@trakeny.eu

00420 777269849 – MVDr. Vít Holý

Sandra Moravcová

FB: Svaz Chovatelů Českého trakéna a Friends of the Czech Trakehner
původy koní: sporthorse-data.com
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CHEROS (Cheops - Orijane po Lowelas) vítěz testu hřebců 2021,

foto Zenon Kisza

Foto na zadní straně obálky:

ODIN hřebec nar. 2020 (Obvod - Amálka xx po Glowing xx),

foto Zenon Kisza



Svaz chovatelů českého trakéna, z.s.
Hlavní 115, 747 23  Bolatice – Borová

www.facebook.com/ceskytraken

www.ceskytraken.cz


