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ÚVOD 
 

Vážení chovatelé,  

 

v ruce držíte Ročenku českého teplokrevníka za rok 2019. V první řadě je potřeba poděkovat všem 

chovatelům, majitelům a příznivcům koní plemene český teplokrevník za dlouholetou práci v chovu tohoto 

plemene. Situace kolem spolků stále není stabilní, ale chov a šlechtění nadále pokračuje pod taktovkou 

ASCHK ČR, z.s. V roce 2019 proběhly všechny důležité chovatelské akce a zvyšující se účast naznačuje návrat 

důvěry chovatelů ve stabilní fungování aktivit, týkajících se plemene český teplokrevník. V roce 2019 byl také 

schválen nový šlechtitelský program plemene český a teplokrevník a s tím spojený zkušební řád ČT. Tento 

zcela inovovaný dokument pro vás připravila současná Rada plemenné knihy ČT s cílem přizpůsobit řád 

platným požadavkům ze strany EU, ale také ku prospěchu koní chovaných v ČR. Kompletní znění naleznete 

v této Ročence na straně 20.  

Ačkoliv počty koní mají v České republice z dlouhodobého hlediska rostoucí tendenci, v posledních 

letech u nás dochází ke snížení počtu reprodukčně využívaných klisen (jehož důvodem je nepříznivá 

ekonomická situace, a tím i zapříčiněná stagnace chovu), ve kterém se následně odráží počet narozených 

hříbat.  

Pozitivněji lze hodnotit čísla týkající se vývozu a dovozu koní ze zahraničí. V roce 2010 jsme měli na 

dva dovezené koně, jednoho exportovaného, zatímco v roce 2019 se tento poměr ustáli na 1 : 1. Pro naše 

chovatele to sice znamená, že stále dochází k odlivu chovného materiálu, ale z druhé strany se také často 

jedná o úspěšné zhodnocení českých odchovanců. Po charakterních koních plemene český teplokrevník je 

v zahraničí stále velká poptávka a kupní síla je tam často vyšší než v ČR. 

Nicméně pro nás je chovatel stále na prvním místě, a proto je v zájmu nás všech, aby dotační politika 

byla i nadále nakloněna chovu koní a jakékoliv rozepře a křivdy je potřeba nechat za námi a s čistým štítem 

pokračovat v dlouholeté tradici chovu koní na našem území. Nepopírám, že v minulosti byla učiněna určitá 

rozhodnutí, která měla jak pozitivní, tak i negativní vliv na chov koní, ale tato doba je již za námi a měli 

bychom se dívat stále dopředu, spojit své síly a pracovat na společné cestě v rozvoji tohoto úctyhodného 

plemene. Všem chovatelům přeji šťastnou ruku při výběru hřebce, úspěch nejen v plemenitbě, ale i na poli 

sportovním a všem ostatním: „Ať nám koně jdou.“  

 

                    Ing. Hana Civišová, Ph.D. 

           Předsedkyně RPK ČT 
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KONTAKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
 

Kontaktní informace pro plemeno český teplokrevník: 
Asociace svazů chovatelů koní, z. s., U hřebčince 479, 397 01, Písek 

Telefon: +420 382 210 644     e-mail: info@aschk.cz 
www.aschk.cz 

 

Veškeré informace, dokumenty, formuláře ke stažení naleznete na stránkách www.aschk.cz v sekci Plemena – Český teplokrevník 

 
 

 



 
STRANA 7 

KONTAKTNÍ ADRESY PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ 
REGISTRACI HŘÍBAT A ZÁPISY KLISEN DO PK 

EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. 

Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek 

Telefon: 774 690 265 - e-mail: equi.k@seznam.cz 

 

    Jan Chýle, Mimoňská 207, 471 23 Zákupy 

    Telefon: 725 384 531 - e-mail: janchyle@seznam.cz 

    Okresy: Benešov, Beroun, Česká Lípa, Děčín, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Litoměřice, Mělník, Mladá   

      Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Ústí nad Labem 

 

    Luboš Kozák, Masarykova 983, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

    Telefon: 777 891 367 - e-mail: kozak.lubos@email.cz 

    Okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice,      

                  Příbram, Strakonice, Tábor 

 

    Ing. Jan Šíma, Šumavská 3, 350 02 Cheb 

    Telefon: 354 437 207, 777 242 685 - e-mail: simovi.kone@seznam.cz 

    Okresy: Cheb, Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Louny, Most, Plzeň jih, Plzeň sever, Rokycany, Sokolov,     

                  Tachov, Teplice 

 

    Michaela Kodadová, Svržno 20, Hostouň, 345 25 

    Telefon: 777 231 549 - e-mail: kone.svrzno@seznam.cz 

    Okresy: Domažlice a po dohodě s Ing. Šímou část okresu Klatovy a Tachov 

 

    Ing. Otakar Vondrouš, Kosice 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 

    Telefon: 777 953 637 - e-mail: otakar.vondrous@seznam.cz 

    Okresy:Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Pardubice,   

                  Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí 

 

    Ing. Lubomír Procházka, S. K. Neumanna 10/11, Moravský Krumlov, 672 01 

    Telefon: 776 264 490 - e-mail: prochlub.rak@seznam.cz 

    Okresy: Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Třebíč, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou 

 

    Ing. Petr Rydval, Pšeník 11, Brno, 639 01 

    Telefon: 608 861 516 - e-mail: rydval.petr@seznam.cz 

    Okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Kroměříž, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov,  

                  Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín  

 

    MVDr. František Horník, Beskydská 475, Nový Jičín-Žilina, 741 01 

    Telefon: 602 524 866 - e-mail: hornik.frantisek@seznam.cz 

    Okresy: Nový Jičín  

 

Další osoby zajišťující registraci hříbat a zápisy do PK: 

 

Ing. Roman Klos,  Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01  Tel.: 604 693 662  e-mail: klosroman@seznam.cz 

Ing. Jiří Holík,      Semovická 483, Bystřice, 257 51              Tel.: 777 964 490  e-mail: holik.kone@seznam.cz 

Karel Růžička,      Brněnská 346, Velké Němčice, 691 63         Tel.: 775 077 641 - e-mail: ruzicka.kone@seznam.cz 

Stanislav Hošák, Komenského 1350/73, Nový Jičín, 741 01   Tel.: 606 704 114 - e-mail: standa.hosak@seznam.cz 
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ADRESÁŘ HODNOTITELŮ 
 

Zde naleznete seznam hodnotitelů, kteří mohou posuzovat koně na výkonnostních zkouškách, 

výstavách, třídění hřebců a dalších chovatelských akcích. 
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PRVNÍ ROK RPK ČT  
 

Rada plemenné knihy ČT, zvolená v loňském roce členy SCHČT a schválená prezidiem ASCHK, má 

za sebou téměř celý rok ve funkci, takže nastává čas bilancovat.  

Všichni členové dnešní RPK se v posledních 4 letech postupně podíleli na sestavení nového 

šlechtitelského programu a zkušebního řádu českého teplokrevníka, protože původní, mnoho let platící řád, 

už neodpovídal modernímu teplokrevnému chovu a požadavkům na mladé koně. Poslední tři RPK pracovaly 

na jeho pozměnění, až se v loňském roce zdařilo přepracovat tyto úpravy do nové podoby, kterou vyžadovala 

legislativa vzhledem k nové evropské vyhlášce o šlechtění. Tento kolektivně vytvořený šlechtitelský program 

a zkušební řád s mnoha přílohami začal po průtazích, s konečným udělením statutu UCHS pro ASCHK, 

platit k letošnímu 1. dubnu a RPK to považuje za jeden z nejdůležitějších splněných cílů.  

Dalším velkým cílem bylo získání větší zpětné vazby pro chovatele a tím je propojení chovatelských 

dat se sportovními výsledky odchovaných koní. Členové RPK věnovali velkou osobní iniciativu, aby po 

souhlasu vedení ASCHK investovat do programu, zlomili trochu nepochopitelnou neochotu většiny členů 

VV ČJF ke spolupráci. Podařilo se získat souhlas od absolutní většiny členů Rady ČJF a došlo k uzavření 

dohody o vytvoření Chovatelského modulu ve výsledkovém systému ČJF JIS. Databáze právě prochází 

poslední testovací fází a v nejbližší době bude zpřístupněna všem chovatelům. Dosavadní testování ukazuje, 

že se hodně specifická práce IT specialistů ve spolupráci se členy RPK zdařila a modul by měl být velmi 

prospěšným prostředkem ke zvýšení informovanosti chovatelů o výsledcích odchovanců ve sportu.   

Třetím cílem současné RPK bylo zvýšení odbornosti chovatelů, hodnotitelů a předvaděčů koní. 

V roce 2019 podařilo vytvořit vzdělávací systém a uspořádat cyklus školení pro nové hodnotitele. Zároveň 

proběhlo velmi pozitivně hodnocené doškolení (refreshing) stávajících hodnotitelů se zahraničním 

lektorem, jehož cílem bylo nejen sjednocení bodování na celém území ČR, ale také postupná „kalibrace 

známkování“, která by nás v tomto směru přiblížila k vyspělým západním chovům. Současně proběhlo také 

školení předvaděčů se stejným zahraničním lektorem. Všechny akce probíhaly v zemských hřebčincích a 

RPK by chtěla poděkovat jejich zástupcům za velmi aktivní a ochotnou spolupráci.  

Kromě těchto dlouhodobých cílů, jejichž splnění se v chovu projeví až během dalších let, se RPK 

věnovala běžné plemenářské práci a aktivně se podílela na organizaci všech standardních chovatelských 

akcí. Členky RPK, které jsou zároveň členkami pracovní komise KMK, sestavily loňský i letošní kalendář 

KMK, připravily pro oba roky Zásady KMK a celý loňský ročník KMK proběhl za spolupráce s celou RPK 

velmi zdařile, za výrazně zvýšené účasti koní oproti mnoha uplynulým ročníkům a celý seriál korunovalo 

více než vydařené finále skokového KMK na nově zrekonstruovaném píseckém kolbišti, které snese srovnání 

s nejlepšími tuzemskými i zahraničními areály. Již v roce 2018 se na vytvoření nového modelu financování 

KMK podílela jedna ze současných členek RPK a ve spolupráci s pracovní komisí KMK a tajemníkem ASCHK 

se tento model v roce 2019 podařilo velmi dobře převést pod hlavičku ASCHK, úspěšně ho uplatnit i při 

regionálním rozmístění kvalifikací. Do Zásad pro rok 2020 připravili členové RPK a pracovní komise KMK 

také model pro znovuzařazení všestrannosti, vytvořili nové kvalifikační limity a model finále. 

Členové RPK aktivně organizovali také veškeré oblastní přehlídky klisen a hříbat i ZZV tříletých 

klisen. Celostátní přehlídky klisen a hříbat se spojily s finále skokového KMK v Písku a mohly tak 

proběhnout v důstojném prostředí a s relativně velkou diváckou kulisou.  Velmi pozitivní odezvu měly také 

oba poslední předvýběry hřebců, které posunuly tuto největší akci pro mladé hřebce o pár měsíců z 

říjnového na únorový termín, což zcela jistě prospělo jejich vývoji a tím i předváděným výkonům. Jak 

posunutí termínu, tak organizace obou ročníků předvýběrů byly z velké míry zajištěné členy současné RPK, 

včetně zajištění kvalitního předvedení koní na všech celostátních akcích a také odborného komentáře.  

Členové RPK se také aktivně podílejí na zlepšení informovanosti chovatelů ČT a přispívají nejen do 

časopisu KONĚ, ale vytvořili i nový elektronický bulletin pro chovatele plemene českého teplokrevníka, 

který pravidelně přináší zajímavé chovatelské informace. Díky spolupráci RPK s odborným svazem (SCHČT) 

a prezidiem ASCHK se zdařilo také obnovení spolupráce s WBFSH pro plemeno český teplokrevník.  
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RPK spolupracuje také s vysokými školami, Mendelovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, na diplomových a disertačních pracích 

a dalších materiálech, které by mohli být prezentovány jak v Bulletinu, tak v časopisu KONĚ. 

Do budoucna je naším cílem pokračovat v naznačených aktivitách, uplatňovat v praxi výhody nového 

šlechtitelského programu a zkušebního řádu, pokračování ve vzdělávání aktivní chovatelské veřejnosti a 

také maximalizovat informovanost všech chovatelů plemene ČT, kterou zcela jistě usnadní i nové webové 

stránky ASCHK.   

RPK děkuje prezidiu ASCHK za důvěru a těší se na další spolupráci.  

 

 

 

 
Fotografie ze školení hodnotitelů pořádaného ve spolupráci s ASCHK, z. s. 
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SOUČASNÝ STAV V CHOVU 
ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 

HISTORIE ŠLECHTĚNÍ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 
Po vzniku Československa v roce 1918 nebyla situace v chovu koní na území republiky dobrá. 

Zejména v chovu teplokrevných koní byla situace neutěšená. Hřebce do zemského chovu pro produkci 

jezdecké koně pro potřebu armády dodávaly v monarchii převážně c. k. hřebčíny a ty zůstaly v Maďarsku a 

Rakousku. Část hřebců působících v Čechách pocházela z českého zemského chovu. 

Na našem území chovali sedláci převážně těžké koně do tahu. Již před rozpadem Rakouska Uherska 

vykazovaly české země 48000 klisen, z toho téměř 27000 těžkých tažných klisen (těžšího teplokrevného a 

chladnokrevného koně) a 21000 klisen v jezdeckém typu. 

Zajímavé bylo i rozdělení klisen podle jednotlivých oblastí. Ty prakticky představovaly orientaci 

chovu koní stanovenou již za Rakouska Uherska. S významným chovem těžkého (chladnokrevného) koně v 

jižních Čechách a s proslulými koňskými trhy chladnokrevníků v Netolicích a stejně proslulými trhy v 

Chrudimi s těžkými teplokrevníky v této oblasti chovanými. 

Na Moravě byl chován chladnokrevný kůň převážně na jižní a východní Moravě a na ostatním území 

Moravy a Slezska byl chován středně těžký teplokrevník vhodný do tahu i jako jezdecký. Po první světové 

válce byly všechny chovy koní zdecimovány. Přesto celkový stav koní na území československého státu 

vykazoval pro nás neuvěřitelných 800 tisíc koní. 

Již v c. k. mocnářství byl zemský chov v Čechách, na Moravě a ve Slezsku udržován erárními hřebci. 

Jednalo se o hřebce z pocházející z c. k. hřebčínů kmenů Furioso, Przedswit, Gidran, Nonius, North Star a 

také o hřebce původem ze zemského českého chovu, zakoupené jako odstávčata a odchované v zemské 

hříbárně Nové Dvory u Písku. Po vzniku Československa bylo v Čechách pře sto stanic hřebců, na Moravě a 

ve Slezsku šedesát a stejný počet hřebčích stanic byl i na Slovensku. Tito plemenní hřebci byli dodáváni 

hlavně hřebčíny Radovec a Piber a ty zůstaly po válce mimo naše území. Hřebců pocházejících ze zemského 

chovu bylo méně. 

Roli rakousko – uherských státních hřebčínů převzaly hřebčíny Kladruby nad Labem, které přešly 

do civilní správy již v roce 1918, dále vojenský hřebčín Hostouň na Šumavě, vojenský hřebčín Horní Motěšice 

na Slovensku a státní hřebčín Tuří Remety na Podkarpatské Rusi. Potřebu hřebců pro zemský chov 

zajišťovaly také hřebčíny Pohořelice u Napajedel a Topolčianky u Nitry, nově vzniklé ve dvacátých letech. 

Dochází k vyššímu počtu využívání hřebců ze zemského českého chovu. Již za Rakouska - Uherska byli do 

zemského chovu v Čechách dováženi hřebci oldenburští. Po vzniku republiky se v importech pokračovalo. 

Vznikly již linie českých hřebců po oldenburských dovozech – linie Kašpar, Bystrý, Genius, Rexius, Essex. 

Ve snaze o docílení maximální mohutnosti se postupně vytrácel požadovaný teplokrevný typ. Proto byl v 

roce 1925 import těchto hřebců zakázán. Jejich linie však přetrvaly až do šedesátých let minulého století. 

Mimo Čechy se tito hřebci podíleli na zmohutňování teplokrevného koně v padesátých letech i na Moravě. 

V tu dobu došlo z důvodu odlišného typu, a hlavně převažujícího způsobu šlechtění k rozlišení 

našeho teplokrevného zemského chovu na teplokrevníka českého typu a teplokrevníka moravského typu. 

Toto označení přetrvalo až do roku 1970 kdy bylo sjednoceno pod označení plemeno Český teplokrevník. 

 

HŘEBČÍNY 

Významnou úlohu v československém chovu koní hrál plnokrevný hřebčín Napajedla, nejen 

produkcí špičkových dostihových koní, ale i plnokrevnými plemeníky pro hřebčíny i zemský chov. Tento 

hřebčín přešel do civilní státní správy (byl zakoupen ministerstvem zemědělství) v roce 1930. 
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Dvorní hřebčín Kladruby nad Labem měl za úkol dodávat vídeňskému dvoru koně do zápřahů – 

karosiery převážně pro ceremoniální službu, přičemž tyto účely dobře plnili starokladrubský bělouš i vraník. 

Koně tohoto plemene byli využíváni i pro hospodářskou službu a byli používáni také jako koně jezdečtí. 

Hřebci tohoto plemene stáli i na erárních hřebčích stanicích v Čechách i sporadicky i na Moravě. Základ 

chovu kladrubských koní lze hledat ve španělských a italských hřebcích dovážených do Kladrub koncem 

osmnáctého a začátkem devatenáctého století. Jednalo se mohutné hřebce ušlechtilých tvarů a tělesných 

linií. Na mohutnost měla vliv krev okcidentální kolující v jejich předcích a na ušlechtilost i temperament 

měli vliv zase orientální předkové. 

V hřebčíně Kladruby nad Labem se objevila i anglická krev. Byli to angličtí plnokrevníci, dovážení a 

chovaní na kladrubských pastvinách počátkem devatenáctého století (od roku 1826). I přes vynikající 

výsledky na dostihových drahách se v hřebčíně chov anglického plnokrevníka neudržel a byl zrušen 

údajně pro nedostatek finančních prostředků. Několik plnokrevných klisen pak bylo nadále využíváno v 

teplokrevném chovu. 

Importy koní anglonormandských a clevelandských v druhé polovině devatenáctého století již 

zanechaly stopy v kladrubském teplokrevném chovu i po roce 1918. A právě teplokrevných kladrubský chov 

plnil úlohu produkovat plemenné hřebců pro zemský chov po vzniku Československa. Mimo zbytky klisen 

a hřebců převážně již jen clevelandských a několika plnokrevných klisen byl nově vznikající teplokrevný 

chov založen na klisnách získaných z likvidační podstaty rakousko-uherských hřebčínů Piber a Radovec. 

Klisny teplokrevného stáda těchto hřebčínů příslušely ke kmenům, Furioso, Przedswit, Gidran, Nonius a 

North Star. 

Od tohoto období po přestěhování se traduje rozdělení teplokrevného kladrubského stáda na stádo 

hnědáků s převahou kmenů Furioso a Nonius a ryzé stádo postavené na kmenech Przedswitů a Gidranů. 

Zajímavá je zmínka o využití anglických plnokrevných klisen v teplokrevném (dříve zvaném polokrevném) 

chovu v Kladrubech. Lerche ve svých publikacích uvádí, že k několika ponechaným plnokrevným klisnám z 

původního plnokrevného chovu v Kladrubech přibilo i několik plnokrevných klisen z likvidační podstaty 

rakousko-uherských hřebčínů. Dále bylo stádo plnokrevných klisen doplněno přesunem klisen z Napajedel 

a také nákupem. Všechny plnokrevné klisny byly v určitém období zapouštěny teplokrevnými 

(polokrevnými) hřebci. Vzhledem k tomu, že používání plnokrevných klisen v polokrevném chovu 

nezanechalo kladných výsledků, bylo od používání plnokrevných klisen v kladrubském teplokrevném stádě 

upuštěno. První pokusy s importy chovných koní německých plemen za účelem zmohutnění kladrubského 

základního stáda byly uskutečněny již v roce 1924 dovozem koní oldenburského plemene. Výsledky nebyly 

dobré, a tak se přikročilo k dovozu koní hannoverského plemene. Tento kůň navázal na našeho původního 

koně podstatně lépe, přesto byl učiněn i následný pokus s využitím východopruských hřebců. Rovněž bez 

výrazného úspěchu. To vše se uskutečnilo v období první republiky. Německá branná moc v období 

Protektorátu měla zájem chovat v Kladrubech kvalitní koně. Proto pověřila Ing. Františka Lercheho výběrem 

klisen v největším v německém hannoverském hřebčíně v Celle. 

Druhým hřebčínem, který měl zajišťovat plemenné teplokrevné hřebce pro potřebu zemského chovu 

v první republice byl vojenský hřebčín Hostouň na Šumavě. Při vzniku vojenského hřebčína Hostouň na 

Šumavě byla jeho hlavní činností produkce jezdeckých koní pro potřebu armády. Hřebčín vznikl již v 

průběhu první světové války přestěhováním vojenské hříbárny v Zawadce u Haliče do Wolfpassingu v 

Dolních Rakousích v roce 1914 a o rok později pak do Hostouně. Zajímavý je již vznik obou jmenovaných 

hříbáren v Rakousko – Uhersku. Bývalá rakouská zeměbrana nakupovala – remontovala – koně pro potřebu 

armády jen v některých zemích mocnářství. Podle původního pojmenování to bylo v Bukovině, Haliči, 

Štýrsku, Korutanech, v Krajině a Přímoří. Na pozdějším našem území to bylo v části východního Slezska a 

na některých místech Moravy. Ostatní rakousko – uherské země nechovaly koně vhodné pro jezdecké pluky. 

Nákup remont z vhodných oblastí však nestačil pokrývat potřebu armády. Nákupy v cizině byly obtížné a v 

období válek prakticky nemožné. Proto se rakouská zeměbrana rozhodla odchovávat jezdecké koně sama. 

Zakoupila v zemském chovu vhodné ušlechtilé, korektní chovné klisny. Klisny byly ponechány původním 

majitelům na revers. Původní majitelé, většinou sedláci, mohli klisny využívat ke všem hospodářským 

činnostem. Klisny byly zapouštěny vybranými hřebci a hříbata do tří let byla za určitou odměnu odchována 

u původních chovatelů. Ve třech letech pak přešla do nově vzniklých zeměbraneckých hříbáren v Zawadce 
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a Wolfpassingu. Hned první ročník těchto tříletých hříbat musel být „z klimatických a místních důvodů“ ze 

Zawadky přestěhován do Hostouně. V průběhu války přinesl nedostatek jezdeckých koní rozhodnutí 

zapustit v roce 1916 v Hostouni a ve Wolfpassingu nejkvalitnější klisny v těchto hříbárnách a založit hřebčíny. 

Mimo klisny umístěné v těchto zařízeních bylo rozhodnuto zapustit i čtyřleté klisny umístěné již v remontní 

eskadroně v Lysé nad Labem. Jednalo se o nejkvalitnější klisny určené pro důstojníky pro období míru. Tyto 

klisny nebyly připravovány pro odchod na frontu. V roce 1917 pak tyto vybrané špičkové remonty posílily 

nově vzniklé základní stádo v Hostouni. 

Počátky činnosti hostouňského hřebčína byly těžké. V roce 1917 se vinou nedostatku píce rodila malá 

slabá hříbata. V roce 1918 byly pak ještě nejlepší klisny přesunuty z Hostouně zpět do Wolfpassingu, Po 

převratu v roce 1918 byl hřebčín, z důvodu obav ze vpádu z Bavorska, z rozhodnutí Národního výboru v 

Domažlicích přestěhován do Domažlic a Klatov. Mnoho klisen při tomto transportu potratilo, uhynulo větší 

množství hříbat a došlo ke zcizení majetku i koní. Po návratu zpět do Hostouně přišla ještě v roce 1920 

hromadná nákaza ochromou u hříbat narozených z matek, které v roce 1918 zmetaly. 

Vojenský hřebčín v Hostouni se stal v období první republiky špičkovým producentem jezdeckých 

koní pro potřebu armády a hřebců pro potřebu zemského chovu. Hlavní důraz byl kladen na produkci 

jezdeckých koní pro důstojníky s možností sportovního využití. Základní stádo klisen tvořily převážně (75 

%) klisny pocházející z původních domácích chovů, vybraných z výše uvedeného opatření. Deset procent 

tvořily klisny z hřebčínů a zbývajících 15 % byly klisny neznámých původů. Celkový stav klisen byl ustálen 

na počtu 210 a to s ohledem na kapacity ustájení a plochy pastvin. Jako plemeníci byli postaveni hřebci s krví 

anglického plnokrevníka nebo jejich synové a hřebci s arabskými původy a angloarabi. 

Hostouňští koně se stali v období první republiky nejlepšími jezdeckými koňmi nejen v armádě, ale 

i ve sportu. Řada z nich representovala Československo na mezinárodních závodech v Evropě, ale i v 

Americe. Hostouňský hřebčín byl v roce 1938 přestěhován do vojenského hřebčína Horní Motěšice. Žádný z 

hostouňských koní se po válce již do mateřského hřebčína nevrátil. Pokračováním nově vzniklého 

vojenského hřebčína Hostouň na Šumavě se po druhé světové válce stal po jeho přestěhování již civilní státní 

hřebčín Albertovec ve Slezsku. 

 

CHOVNÝ CÍL 
Cílem šlechtění českého teplokrevníka je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který na základě 

svého temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu a pevného zdraví je vhodný pro 

všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu v rámci disciplín FEI a pro volnočasové aktivity. 

Dospělý kůň je středního tělesného rámce s dobrými liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných a 

geneticky podmíněných vad a chorob. Zároveň ve šlechtění SCHČT podporuje udržení pevné konstituce a 

zdraví koní a v neposlední řadě udržujeme významnou vlastnost koní ČT, a tou je dobrý charakter. Stejně 

tak je kladen důraz na korektní exteriér a fundament a vynikající mechaniku pohybu. Význam produkce 

koní s výbornou mechanikou pohybu bude nadále stoupat v souvislosti s trendem chovu zahrnujícího i 

drezurní výkonnost. 

CHOVNÁ POPULACE 
K chovné populaci náleží všichni jedinci (hřebci i klisny) zapsaní v plemenné knize českého 

teplokrevníka. Dále jedinci vyjmenovaných plemen a zemských variant ze zahraničí, kteří byli na základě 

bodu 5 ŠP do plemenných knih ČT zapsáni. Český teplokrevník je nejpočetnějším plemenem v ČR. Jeho 

celkový početní stav se pohybuje v průměru kolem 20 tisíc příslušníků plemene. Jedná se tedy o početně 

dostatečnou základnu pro uplatňování nejmodernějších metod šlechtění. Mírná stagnace a pokles stavů 

koní plemene ČT, ale zároveň prudší pokles zapouštění klisen a produkce hříbat je v souladu se současnou 

celkovou situací chovu koní v ČR. Ta je dána ekonomickou situací chovu v období současné hospodářské 

recese i nárůstem počtu koní bez plemenné příslušnosti. 
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VÝVOJ POČTU KONÍ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA V LETECH 2009–2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se týče počtu hřebců, jejich počty se v průběhu sledovaného období výrazně neliší, dokonce 

je mírný pokles počtu žádoucí (samozřejmě ale za podmínky, že nedojde k poklesu kvality), protože 

průměrný počet klisen na jednoho plemeníka v roce 2019 byl 49 klisen. Pokud navíc zvážíme, že v posledních 

letech je připouštěno velmi malé procento klisen a že narozených hříbat v roce 2019 bylo 359, lze tedy 

stanovit průměrný počet narozených hříbat na jednoho hřebce (který aktivně působil v plemenitbě v roce 

2019) - pouhá přibližně 3 hříbata. To rozhodně není ideální počet pro další potřebnou šlechtitelskou práci. 

Dalším faktorem hovořícím v neprospěch těchto čísel je fakt, že klisny jsou zapouštěny hřebci v rámci PK 

ČT, ale po narození hříběte je toto zapisováno do zahraničních plemenných knih. Proti této skutečnosti se 

v demokratickém světě těžko bojuje, a tak jedinou možností je poskytovat chovatelům výborný servis, 

dostatečnou informovanost a související služby. 

POČTY PLEMENNÝCH ZVÍŘAT ZAŘAZENÝCH DO JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ PK 

 

 

 

 

PLEMENNÍ HŘEBCI 
Jak je patrné z předchozího shrnutí, počty plemenných hřebců se drží v průběhu posledního 

desetiletí na stejné úrovni. V roce 2019 to byl tedy celkový počet 188 plemenných hřebců zařazených do PKH 

ČT. V roce 2019 bylo v plemenitbě aktivně využíváno 124 plemenných hřebců a dle statistik získaných z ÚEK 

tito hřebci zapustili 1270 klisen v roce 2019. Velké oblibě se v roce 2019 těšil hřebec Chico´s Boy, který zapustil 

největší počet klisen a to 124, dále byli hojně využíváni hřebci Aristo Z (81), Guidam Sohn (76), Go-On T.S. 

(65), Casual (58), Quaid (58) a Capibara (51). Těchto sedm hřebců se dostalo nad hranici 50 připuštěných 

klisen. Mezi 20–49 připuštěnými klisnami se pohybovalo celkem 11 hřebců a 10–19 připuštěných klisen mělo 

celkem 16 plemenných hřebců. Z níže uvedené tabulky je tedy patrné, že pro šlechtění a kontrolu dědičnosti 

je důležité mít co nejpočetnější potomstvo po jednotlivých hřebcích.  

Celkem 90 hřebců připustilo v připouštěcí sezoně méně než deset klisen a těchto devadesát hřebců 

zapustilo celkový počet 237 klisen, což je přibližně 19 % z celkového počtu zapuštěných klisen. Velmi 

potěšující je naopak informace, že sedm nejintenzivněji využívaných plemenných hřebců připustilo 40 % z 
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celkového počtu připouštěných klisen. Tento trend je velice příznivý pro další genetické hodnocení, protože 

četnost potomstva po jednotlivých hřebcích se tím pádem zvyšuje. 

STATISTIKA PŘIPOUŠTĚNÍ HŘEBCŮ 

 

PLEMENNÉ KLISNY 
Jednou z metod selekce šlechtitelského programu českého teplokrevníka je právě zápis klisen do PK. 

Posouzením sledovaných znaků u klisen dochází k vyloučení nedostatků ve stavbě těla, mechanice pohybu, 

dědičně podmíněných genetických vad a chorob, které neodpovídají požadavkům plemene. Hodnocení 

klisen při zápisu výrazně přispívá ke zlepšení kvality a zdraví chovaných koní. Hodnocení se provádí na 

určených svodech, chovatelských výstavách, při zkouškách výkonnosti, případně na základě individuální 

žádosti u chovatele. V roce 2019 bylo novinkou možnost absolvování svodu na kvalifikačních kolech KMK, 

čehož chovatelé ve velké míře také využili. Propojení sportovní a chovatelské akce se zdá býti elegantním a 

praktickým řešením. Při zápisu se provádí popis stavby těla a lineární popis, posuzuje se mechanika pohybu 

(krok, klus na ruce a tvrdém podkladu). 

V roce 2019 bylo do plemenné knihy zapsáno celkem 288 klisen, z toho celkem 112 jich po absolvování 

zkoušek výkonnosti splnilo podmínku zápisu do hlavního oddílu PK. Velice pozitivní je počet klisen 

zapsaných do PPK ČT v roce 2019, kdy byly zapsány pouze 3 klisny. 

 

SELEKCE A ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 
Selekce se provádí na základě informací a výsledků hodnocení. 

Hřebečci a hřebci jsou selektováni: 

- při registraci hříbat 
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- při přehlídkách hříbat pod matkou 

- při výběru do testační odchovny 

- při bonitacích v testačních odchovnách 

- při základních zkouškách výkonnosti 

- při 70denním testu 

- při hodnocení KMK a vlastní sportovní výkonnosti 

- při předvýběrech a výběrech hřebců do plemenitby 

- na základě informací o potomstvu 

- na základě zdravotního stavu hřebce a jeho potomstva 

Klisny jsou selektovány: 

- při registraci hříbat 

- při přehlídkách hříbat pod matkou 

- při zápisu do PK 

- při výkonnostních zkouškách 

- při přehlídkách tříletých klisen 

- při hodnocení KMK a vlastní sportovní výkonnosti 

- při přeřazování do vyšších oddílů PK 

- na základě informací o potomstvu 

 

REGISTRACE HŘÍBAT 

Označení potomstva hřebců a klisen zapsaných do PK ČT se při registraci provádí pod matkou před 

odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje a výžehem do levého stehna, 

odpovídající Řádu výžehů ČT. V roce 2019 bylo do PK ČT registrováno 187 klisniček a 172 hřebečků. 

PŘEHLÍDKY HŘÍBAT 

Na celostátní přehlídce hříbat bylo v roce 2019 celkem předvedeno 8 hřebečků a 11 klisniček, kdy u 4 

klisniček jsme mohli v rodokmenu na místě otce nalézt velmi oblíbeného a úspěšného hřebce Aristo Z. 

Vítězem mezi hřebečky se stal pravý bratr dalšího úspěšného hřebce Quimero - M. 

TESTAČNÍ ODCHOVNY 

V roce 2019 fungovaly pro plemennou knihu českého teplokrevníka pouze tři odchovny – TO Nový 

dvůr v rámci Zemského hřebčince Písek, TO Buňov v rámci Zemského hřebčince Tlumačov, a TO Měník v 

rámci ŠCHK Kubišta s.r.o. Ve všech třech odchovnách proběhla jarní i podzimní třídění a ve všech třech 

odchovnách absolvoval 3letý ročník ZZV hřebců dle zkušebního řádu pro PK ČT.  

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vybráni 

mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků splňující růstový 

standard, bez zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31. října ve stáří 5-9 měsíců. Do 

testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT jednoho ročníku, aby mohl býti 

test zahájen. V testačních odchovnách bylo v roce 2019: 52 hřebců v TO Měník, 42 hřebců v TO ZH Písek, 53 

v TO ZH Tlumačov. 

ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 

V roce 2019 mohli majitelé tříletých teplokrevných klisen vybírat ze 16 termínů zkoušek výkonnosti 

na patnácti místech. Troje zkoušky byly zrušené kvůli malému zájmu chovatelů, hodnocení klisen komisí 

proběhlo celkem 13x. Ze všech 127 klisen, které byly ke zkouškám připravovány neuspěly pod sedlem pouze 

dvě. Jedna si výsledek opravila v náhradním termínu, u druhé klisny majitelé opravy nevyužili. Jak je z 

výsledků roku 2019 patrné, mnohdy se chovatelé zkoušek výkonnosti klisen obávají zbytečně. Vysoký počet 

úspěšných adeptek a jejich bodové hodnocení vypovídá o stoupající úrovni kvality a přípravy klisen. Bohužel 

z celkem 240 tříletých klisen českého teplokrevníka jich ZV dělalo po odpočtu klisen z PK vyjmenovaných v 

řádu PK ČT jen 106. To je po zaokrouhlení 44 % z celkového počtu klisen ČT v tomto roce tříletých. Nejvíce 
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účastnic, celkem 25 měly zkoušky v hřebčíně Měník. Ty byly rozdělené do dvou dnů (11 a 14 klisen). Obrovský 

zájem o účast byl tradičně na Ptýrově, kde komise posuzovala 22 klisen a třetí co se počtu týká, byl Tlumačov 

s 16 účastnicemi. Dobře obsazené ZV měli v Písku a Frenštátu pod Radhoštěm. Méně početné byly tradičně 

chovatelsky slabší oblasti západních a severních Čech. Zkoušky pod sedlem absolvovalo 102 českých 

teplokrevníků, 10 slovenských teplokrevníků cs, 3x byl zastoupen KK a 2x KWPN. Po jedné klisně měl 

oldenburský skokový kůň, moravský teplokrevník a plemenná kniha Zangersheide.  

Nejvíce potomků (13) měl ve zkouškách výkonnosti preferovaný ryzák Lord Weingard. Na druhém 

místě se umístili Manillon Rouge a Warness s 11 dcerami. Na třetím místě skončil podle počtu potomstva (7) 

Cassini´s Son-T a po šesti dcerách měli ještě plemeníci Russel II, Go-On T.S, nebo Castelano. Ze 14 klisen, 

které skončily po ZV v PK jich pouze polovina měla výsledek nižší, než je 7,1 bodu. Celkem 41 klisen bylo po 

ZV zapsáno do akceleračního programu (HPK-PRO), 71 do HPK, 14 do PK, 1 do PPK. 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN 

Finále celostátní přehlídky tříletých klisen probíhalo na píseckém kolbišti zároveň s Finále KMK. 

Komise pracovala ve složení Ing. Hana Civišová, Ing. Otakar Vondrouš a Stanislav Hošák. Klisny byly velice 

dobře upraveny, v dobré kondici a předváděči v čele se Zdeňkem Hrnčířem odvedli svou práci na výbornou. 

Holštýnský hřebec Cassini´s Son – T zazářil jako producent exteriérově vyrovnaného a kvalitního potomstva 

v celorepublikovém finále přehlídky tříletých klisen, protože v původech finálové “pětky“ se tento hřebec na 

místě otce objevil hned čtyřikrát a celkem se do finále kvalifikovalo šest jeho dcer. Z celkového počtu 14 

předvedených klisen toto číslo činilo téměř polovinu zúčastněných, a tak mu zajisté patří velké uznání. 

Dalším plemeníkem, který měl více kvalifikovaných potomků (3), byl v Tlumačově působící Lord Weingard. 

70DENNÍ TEST HŘEBCŮ 

Plemenná příslušnost hřebců byla v 70denním testu v roce 2019 velmi kompaktní a to 5 hřebců 

plemene český teplokrevník a jeden zástupce KWPN. Tento trend je velice potěšující a doufejme, že se 

dokáže udržet. Vedoucí výcviku hodnotil tento ročník jako velmi vyrovnaný a podařený. Hřebci absolvovali 

výcvik bez problémů a všichni úspěšně zakončili test zkouškou výkonnosti. Rada plemenné knihy ČT 

ustanovila, že v příštích letech budou hřebci, pro zvýšení objektivity při závěrečné zkoušce, předváděni 

jedním testačním jezdcem. Hodnoceni hřebců při 70denním testu a při udělování výběru do plemenitby je 

prozatím pro kontrolu dědičnosti problematické z důvodu malého rozsahu dat. 

KMK 

Kritérium mladých koní (KMK) bylo od prvopočátku zavedeno jako testovaní užitkových vlastnosti 

mladých koni (= kontrola vlastní výkonnosti) a bylo určeno pro hřebce a klisny ČT a ostatních plemenných 

knih vyjmenovaných v řádu PK. KMK mají více než dvacetiletou tradici, a tudíž poměrný dostatek dat pro 

kontrolu dědičnosti. Po dlouhé diskusi se zástupci CS prosadili představitelé Svazu chovatelů CS zařazeni 

valachů do KMK. V průběhu sportovní sezony se testují užitkové vlastností vybraných mladých 

plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti. 

Seriál stylových soutěží KMK určený pro čtyřleté až šestileté skokové koně zastřešila v letošním roce 

ASCHK. Oproti loňskému roku proběhla kvalifikační kola v rámci celé republiky. První polovina sezony 

nabídla kola v Hořovicích, Ptýrově a Opavě. V druhé polovině se skákalo v Hradištku u Sadské, Olomouci a 

Písku. Změna ve způsobu financování kvalifikačních kol i finále zajistila velmi dobrou obsazenost celého 

seriálu, do finálových soutěží se nepodařilo kompletně naplnit pouze kategorii šestiletých hřebců a valachů. 

Model hodnocení za provedení skoku, obratnost a připravenost koní zůstal stejný. Do finále KMK 

odstartovalo 106 koní. Nejvíce potomků, celkem deset měl mezi mladými koňmi ve finále KMK oblíbený 

plemeník Guidem Shon, a to všechny v kategorii pětiletých. Na druhém místě se umístil Aristo Z s šesti 

následovníky a třetí příčku uhájil Cannavaro se čtyřmi potomky. 

Finále Kritéria mladých koní (KMK) v drezurních soutěžích uspořádal jezdecký klub TJ Equus Kinsky 

v Hradištku u Sadské ve dnech 19. – 22. 9. 2019. Chovatelé, majitelé a drezurní jezdci v letošním roce ukázali, 

že obliba tohoto chovatelského seriálu pro mladé koně stoupá. V konkurenci zahraničních odchovanců se 

bohužel plemeno český 
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teplokrevník výrazně neprosazuje. Nedostatek kvalitního chovného materiálu drezurních linií a větší 

orientovanost na skokovou výkonnost bohužel tuto konkurenční propast stále udržuje. Nicméně z výsledků 

je patrné, že i koně skokového původu se obstojně dokáží prezentovat v drezurním obdélníku. 

AKCELERAČNÍ PROGRAM 

Akcelerační program je charakterizován ve šlechtitelském programu českého teplokrevníka. Zde je 

uvedeno, že cílem programu je urychlit selekční práci v chovu sportovních koní. Je snahou vytvořit tzv. 

plemenné jádro s prokázanou sportovní výkonností a kvalitním rodokmenem. SCHČT tím usiluje o 

vytvoření takových podmínek pro své členy, aby mohly být prověřené klisny zapouštěny prověřenými hřebci. 

Zhodnocení AP ČT je jednoznačně kladné. Záměr vytvoření plemenného jádra se zdařil. V SCHČT proběhla 

rozsáhlá diskuse na téma počtu koní zařazených do AP ve smyslu přílišné šířky plemenného jádra a potřeby 

zpřísnit podmínky pro zařazení koní do AP. Při změnách v Řádu PK a v ŠP došlo k úpravám pravidel a dnes 

je možno říci že AP je dobrým nástrojem šlechtění ČT. 

VYHODNOCENÍ ODHADU PLEMENNÉ HODNOTY 2019 

Dlouhodobým úsilím SCHČT je trvalé zvyšování genetické úrovně českého teplokrevníka. Cílem 

šlechtění je dosáhnout v populaci ČT genetického zisku. Genetický trend populace ČT je vzrůstající v 

průběhu sledovaných let (doba, ve které je pro ČT počítán OPH). To je dokladem správné šlechtitelské práce 

v chovu ČT. Od roku 1996 jsou známy již první výpočty OPH v ČR, v letech 2011-2014 byla vypracována 

metodika zpřesněného OPH, kde jsou výsledky sportovních soutěží zpracovávány a vyhodnocovány složitou 

matematicko-statistickou analýzou. Pravidelné roční zveřejňování odhadnutých PH – nově SKOKOVÝ 

INDEX – provádí, pro členy SCHČT a ostatní svazy chovatelů sportovních koní v ČR, Ing. Alexandra 

Novotná, PhD. z výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, která vypracovává jednotlivé 

žebříčky OPH. 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Dne 20. října 2015 byl Svaz chovatelů českého teplokrevníka oficiálně přijat za právoplatného člena 

World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH). Stalo se tak během zasedání generálního 

shromáždění této instituce ve Vídni. WBFSH pořádá významné akce jako například mistrovství světa 

mladých koní ve skocích, drezuře a všestrannosti. Publikuje také žebříčky nejúspěšnějších sportovních koní 

(nově žebříčky nejúspěšnějších chovatelů), plemenných knih a plemeníků. Od roku 2016 se stala generálním 

partnerem WBFSH společnost Rolex, pod jejíž hlavičkou jsou vypisovány všechny žebříčky WBFSH. K 16. 10. 

2019 sdružuje WBFSH 77 členů a 3 asociace. 

ZHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU 

Šlechtění koní na sportovní výkonnost začíná v ČR nabývat na intenzitě až v posledních letech 20. 

stol. To se týká nejen ČT, ale i ostatních sportovních plemen, především CS. Důsledkem tohoto přibližně 

padesátiletého zpoždění šlechtění koní na sportovní výkonnost za vyspělými chovatelskými státy (Francie, 

Německo, Nizozemí a dalších) je skutečnost, že česká sportovní plemena zatím nejsou plně schopna 

konkurovat těm zahraničním plemenům, která jsou na sportovní výkonnost speciálně šlechtěna desítky let 

(počátek šlechtění sportovních plemen v zahraničí spadá již do poválečného období). 

Proto v celém dvacetiletí sílí snaha chovatelů ČT zvýšit jeho sportovní výkonnost importem 

chovného materiálu zahraničních sportovních plemen z význačných evropských chovů. Současný princip 

šlechtění českého teplokrevníka byl zahájen v letech 1992–1993. Realizaci chovného cíle slouží čistokrevná 

plemenitba a korekce (křížení) plemeny povolenými řádem plemenné knihy. Řád plemenné knihy umožňuje 

používat pro korekci vlastností a stupňování výkonnosti anglického plnokrevníka a poměrně široké 

spektrum zahraničních plemen šlechtěných na sportovní výkonnost. 

Původová skladba stáda klisen je velmi různorodá. Příčinou její variability je skutečnost, že navzdory 

postupnému rozvoji technické inseminace působilo v uplynulém období v plemenitbě v průměru cca 200 

plemeníků. 
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Důsledkem vysokého počtu plemeníků s výběrem k plemenitbě a způsobu plemenitby jsou nízké počty 

narozených hříbat po jednotlivých hřebcích a v souvislosti s tím nízké počty prověřených potomků. 

Z důvodu velkého počtu plemeníků používaných v plemenitbě a nízké intenzity selekce je plemeno 

český teplokrevník dosud typově, původově i výkonnostně málo vyrovnané. Z tohoto důvodu je nezbytným 

chovatelským opatřením postupná genetická konsolidace základního stáda, které mohou přispět analýza 

původů chovných klisen z pohledu zastoupení plemen a nejvýznamnějších individualit ve šlechtění. 

Tři kroky (fáze) ve šlechtitelském procesu: 

- Prvním krokem je docílení typové a exteriérové vyrovnanosti při odpovídajících užitkových 

vlastnostech, což předpokládá, že klisna je dcerou již prověřeného plemeníka, tj. hřebce s ověřenou 

dědičností prosazujícího se typem a tělesnou stavbou s odpovídajícími užitkovými vlastnostmi. 

- Druhým krokem je použít na kompaktní klisnu hřebce – zlepšovatele, tj. s vlastní maximální 

výkonností nebo s původy, v nichž jedince s absolutní sportovní výkonností nacházíme na pozici otců, dědů, 

méně i matek. 

- Třetím krokem je výběr rodičovského páru za účelem fixace obou předchozích kroků a jejich 

přenášení výkonnosti i ve výkonnosti potomstva. Nejkvalitnější bývají rodiče prověření ve vlastní sportovní 

výkonnosti a také ve výkonnosti potomstva. Pokud chceme rozdělit posuzování vlastní výkonnosti rodičů a 

výkonnosti potomků, pak větší význam má prověření ve výkonnosti potomků, neboť rodič je schopen 

předávat vlastní výkonnost dál. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ CHOVATELSKÉ PRÁCE A PROPAGACE PLEMENE 

Jako hlavní informační kanál pro chovatele koní plemen český teplokrevník fungují webové stránky 

SCHČT (www.ctsvaz.cz) a web ASCHK ČR (www.aschk.cz). Dále jsou informace zveřejňovány v médiích 

věnovaných koním obecně – servery Equichannel, Jezdci, ČJF, časopisy Koně, Jezdectví apod. Zde je hlavním 

cílem informovat i další případné zájemce o chov plemene. 

SCHČT dále hojně využívá komunikaci se členy svazu pomocí sociálních sítí a e-mailové 

komunikace. O aktivitách svazu a aktuálních informacích se mohou chovatelé dozvědět také z pravidelného 

Bulletinu ČT, který je v současné době distribuován elektronickou formou. 

 

ZÁVĚR 

Metody plemenitby vedou ke zlepšování chovné populace a naplňují požadavky chovného cíle. Z 

výše uvedených skutečností vyplývá, že dlouhodobým úsilím SCHČT je trvalé zvyšování genetické úrovně 

českého teplokrevníka. Cílem šlechtění je dosáhnout v populaci ČT genetického zisku. Genetický trend 

populace ČT je vzrůstající v průběhu sledovaných let (doba, ve které je pro ČT počítán OPH). To je dokladem 

správné šlechtitelské práce v chovu ČT. Praktickým důkazem rostoucí úrovně výkonnosti ČT jsou úspěchy 

ve skokových soutěžích v zahraničí. Český teplokrevník začíná být v zahraničí konkurenceschopným, a to 

ať už se jedná o dobré sportovní výsledky koní ČT, kteří byli exportováni z ČR, nebo o úspěchy českých 

sportovců na koních ČT.                        Hana Civišová 
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ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM 
PLEMENE ČESKÝ TEPLOKREVNÍK 

 

1.  Informace o historii plemenné knihy 

1.1. Asociace svazu chovatelů koní ČR, z. s. vede plemennou knihu českého teplokrevníka podle 

aktuálně platné evropské a české legislativy. Ustanovení v článcích 4 až 15 jsou základem chovu 

českého teplokrevníka a jsou závazná pro všechny chovatele tohoto plemene. 

1.2. Název „český teplokrevník“ označuje plemeno vycházející z historie chovu teplokrevných koní na 

území Čech a Moravy již od dob Rakouska-Uherska. Na území naší republiky byl historicky chován 

převážně teplokrevný kůň. Rakousko-Uherské mocnářství, ke kterému území dnešní České 

republiky příslušelo až do roku 1918, přistoupilo k organizovanému chovu teplokrevných koní 

počátkem 18. století za vlády Marie Terezie. Důvodem bylo zajištění počtu koní pro armádu. Systém 

spočíval ve zřízení státních hřebčínů, které produkovaly plemeníky pro potřebu zemského chovu v 

celém mocnářství. V hřebčínech vznikly kmeny Furioso, Przedswit, Gidran a Nonius na podkladě 

původních klisen připářením hřebců arabských a plnokrevných. 

Hřebci uvedených kmenů působili v hřebčínech a v zemském chovu pod názvem "angličtí 

polokrevníci". V zemském chovu narození teplokrevníci po těchto hřebcích nesli označení jako 

teplokrevník s přídavkem podle oblasti narození – pro naši zemi to byl "český teplokrevník" a 

"moravský teplokrevník" (či v určitém období jako teplokrevník českého či moravského typu). 

Označení anglický polokrevník pro všechny hřebčínské koně a český či moravský teplokrevník v 

zemském chovu přetrvalo až do roku 1970. 

Poté byli všichni teplokrevníci – mimo kladrubského koně, arabských koní, anglického 

plnokrevníka a klusáka – podle Československé státní "Normy Plemenní koně" vedeni jako český 

teplokrevník. Pouze importovaní koně se uváděli podle příslušnosti k plemenným knihám. Jejich 

potomci u nás narození již byli čeští teplokrevníci. 

Po roce 1990 Ministerstvo zemědělství České republiky na základě žádosti chovatelů uznalo – 

obnovilo Plemennou knihu českého teplokrevníka, následně moravského teplokrevníka a později 

Kinského koně. Plemennou knihu českého teplokrevníka vedla v letech 1995–2003.Asociace svazu 

chovatelů koní ČR, z. s., později až do roku 2018 Svaz chovatelů českého teplokrevníka, z. s. 

1.3. Šlechtitelský program a další dokumenty budou zveřejněné na webových stránkách Asociace svazu 

chovatelů koní ČR i Svazu chovatelů českého teplokrevníka a včetně zveřejňování veškerých změn. 

 

2. Zeměpisná oblast 

Oblast, v níž se uplatňuje chovný cíl a šlechtitelský program českého teplokrevníka, zahrnuje celé území 

České republiky. 

 

3. Forma vedení plemenné knihy a velikost chovné populace 

Plemenná kniha je vedena elektronicky. 

Stav chovné populace (k 31.12.2018) 9253 

Klisny 9092 

Hřebci 161 

K 1.1.2019 bylo evidováno celkem 17 608 koní plemene český teplokrevník (včetně koní ostatních) a tito koně 

jsou v majetku 10 618 subjektů. 

3.1. Údaje evidované v plemenné knize 

a) identifikační číslo koně 

b) číslo ÚRP a jméno v PKH a PK   

c) datum narození (den, měsíc, rok) ¨ 

d) plemeno a pohlaví  
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e) základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry, číslo čipu  

f) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy  

g) identifikační nebo základní číslo a jméno otce a matky  

h) jméno a adresa chovatele 

ch) jméno a adresa majitele – aktuální stav 

i) datum zápisu do plemenné knihy  

j) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy  

k) u koní získaných po inseminaci a embryotransferu před rokem 2020 a u všech koní 

narozených po 1.1. 2020 výsledek ověření původu podle DNA, 

l) výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně  

m) u plemenných hřebců stanovení genetického typu záznam o zdravotním stavu hřebce v 

průběhu připouštěcího období, o březosti a natalitě klisen a o výskytu geneticky podmíněných 

vad a chorob 

 

4. Chovný cíl 

Šlechtění plemene českého teplokrevníka se řídí aktuálně platnou legislativou a dlouhodobým 

programem navrženým Radou plemenné knihy (dále jen RPK) a schváleným Asociací svazu chovatelů koní 

ČR. Realizaci šlechtitelského programu (dále jen ŠP) zajišťuje odborný svaz-Svaz chovatelů českého 

teplokrevníka, z. s. (dále jen SCHČT) ve spolupráci s oprávněnou osobou – uznaným chovatelským 

sdružením pro plemeno český teplokrevník, kterým je Asociace svazu chovatelů koní ČR, z. s. (dále jen 

ASCHK), která vede také Plemennou knihu pro českého teplokrevníka (dále jen ČT) a za realizaci ŠP 

odpovídá. 

RPK je složena z osob odborně způsobilých dle aktuálně platné legislativy, ve znění pozdějších 

předpisů, je navrhována Svazem chovatelů českého teplokrevníka a schvalována prezidiem ASCHK. RPK je 

minimálně pětičlenná. 

Šlechtitelský program ČT je souborem šlechtitelsko-organizačních opatření, na základě, kterých 

stanovuje, prosazuje a uvádí chovatelské postupy k dosažení chovného cíle. K tomu patří chovatelské 

metody, jako je hodnocení plemenného typu, stavby těla, výkonnostní zkoušky, odhad plemenné hodnoty 

a selekční postupy. Šlechtitelský program je v souladu s mezinárodními standardy a závazky a je zárukou 

objektivního hodnocení pro potřeby chovatelů. Zabezpečuje, aby tato činnost byla za podpory ze státních 

prostředků nástrojem ke zvyšování genetické hodnoty a výkonnosti ČT, jejich cílevědomého rozmnožování 

a zachování genetické rozmanitosti, a napomáhá konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. 

4.1. Český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem šlechtění 

je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého temperamentu, charakteru, 

prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a pevného zdraví vhodný pro všechny 

druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro volnočasové aktivity. Dospělý kůň by měl být 

středního tělesného rámce s dobrými liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných a geneticky 

podmíněných vad a chorob. 

4.2. Na těchto základech je dále cílem vyšlechtit koně s výrazně vyvinutým nadáním pro některou z 

disciplín parkur, drezura nebo všestranná způsobilost. 

4.3 Zároveň jsou vlastnosti uvedené v odstavci 1 základem pro cílený chov koní vhodných pro vozatajský     

       sport. 

 

5. Charakteristické znaky a vlastnosti 

5.1. Plemeno: český teplokrevník 

5.2. Původ: Česká republika 

5.3. Velikosti: Cílem je kohoutková míra hůlková 161–167 cm u klisen a 162–170 cm u hřebců (v 

dospělosti). 

5.4. Barvy: všechny základní barvy. 

5.5. Sledované znaky a vlastnosti 
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5.5.a) Plemenný typ a pohlavní výraz 

žádoucí: moderní typ, ušlechtilý a výkonný sportovní kůň středního kalibru, korektní, výrazné a přiměřeně 

dlouhé linie, suché klouby, dobře vyvinuté svalové partie, zřetelné kontury, pohlavní výraz. 

nežádoucí: malý nebo přerostlý kůň, hrubá nebo lymfatická konstituce, dlouhé nebo krátké linie, nezřetelné 

kontury, bez pohlavního výraz. 

5.5.b) Stavba těla 

Cílem je korektní a harmonická stavba bez vad s vyjádřenou či viditelnou konstituční tvrdostí a odolností 

b1) Hlava 

žádoucí: ušlechtilá suchá, výrazné oko vyjadřující klid a dobře utvářené nozdry, dobře utvářená elastická 

huba. 

nežádoucí: nepřiměřená, hrubá, k tělu velká, neharmonická, bez pohlavního výrazu, s klenbou čela nebo 

nosních partií, se zapadlým nebo vypouleným okem, okem s viditelným bělmem, s rybím okem, rozkleslé 

nebo převislé ucho, krátký koutek. 

b2) Krk 

žádoucí: dostatečně dlouhý, dobře osvalený, zužující se k hlavě, středně až výše nasazený (téměř pravoúhle 

na plec) v mírném oblouku plynule vystupující z kohoutku, se správně utvářeným a volným zátylkem, lehce 

a pravidelně ohebný mezi hlavou a kohoutkem. 

nežádoucí: nízko nebo vysoko nasazený, příliš dlouhý nebo krátký, chybně vázaný k hlavě (velký nebo malý 

spodní úhel), široký nebo úzký, jelení nebo labutí, silný nebo málo osvalený. 

b3) Plec a hřbet 

žádoucí: dlouhá a šikmá lopatka s dobrým osvalením plece, výrazný, přiměřeně dlouhý kohoutek plynule 

přecházející v pevný, středně dlouhý, ale pružný hřbet, který plynule pokračuje na pevná, dobře vázaná 

bedra. 

nežádoucí: slabá, strmá, krátká lopatka, ostrý nebo nevýrazný kohoutek, rovný, měkký nebo kapří hřbet a 

dlouhá, odsazená bedra. 

b4) Rámec 

žádoucí: kratší obdélníkový, harmonický. 

nežádoucí: malý nebo přerostlý, příliš krátký nebo dlouhý, neharmonický. 

b5) Přední končetiny 

žádoucí: pravidelný postoj, suché výrazné klouby; předrámí má být dlouhé, široké a svalnaté, přední holeň 

nemá být dlouhá, délka nemá přesahovat 2/3 předrámí, úhel spěnky se zemí má dosahovat 45–50°, kopyto 

zaúhlené stejně jako spěnka, pravidelné, prostorné s kvalitní rohovinou. Při pohledu ze strany má přímka 

vedená ze středu plece procházet středem předrámí, karpálního kloubu i přední holeně a dopadat na zem 

těsně za patkami. Při pohledu zepředu mají přímky vedené středy kloubů tvořit kolmici se zemí a navzájem 

probíhat paralelně. 

nežádoucí: málo osvalené, dlouhé nebo krátké, špatně zaúhlená spěnka (strmá nebo měkká), kopyto 

tupoúhlé nebo ostroúhlé, lymfatické klouby, zaříznutá, zaškrcená nebo prohnutá holeň, všechny druhy 

nepravidelných postojů. 

b6) Zadní končetiny a záď 

žádoucí: pravidelný postoj, záď mírně šikmá, dlouhá, stehno silné svalnaté, koleno silné, hlezno suché, dobře 

zaúhlené, široké, spěnka a kopyto tvoří dvě stejné poloviny z celkové délky a úhel spěnky se zemí má 

dosahovat 50-55°, kopyto zaúhlené stejně jako spěnka, rovně nesený ocas. Při pohledu ze strany má v 

uzavřeném postoji probíhat kolmice od země podél zadní hrany holeně až k hrbolu sedací kosti (resp. konci 

trupu). Při pohledu zezadu má přímka vedoucí od hrbolu sedací kosti k zemi rozdělit hlezno, zadní holeň, 

spěnku i kopyto na dvě stejné poloviny. 

nežádoucí: všechny druhy nepravidelných postojů, úzké a krátké hlezno, sražená záď, vystouplá křížová kost 

a různé nesprávně vyvinuté klouby jako zaječí kost a špánek, křivě nesený nebo zatažený ocas. 

5.5 c) Krok 

žádoucí: čtyřtaktní, pravidelně se pohybující končetiny, lehké, energické vyšlápnutí s přešlapem zadních 

stop před přední; korektní, tj. zepředu i zezadu přímočarý pohyb. 
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nežádoucí: mimochod nebo jeho náznak, kohoutí krok, nákrok, málo prostorný krok, nedostatečně 

energický; nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání. 

5.5 d) Klus 

žádoucí: pravidelný dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, pružný a kmihuplný pohyb končetin, 

výrazný posun od zádě se zapojením hřbetního svalstva a zádě, pohyb předních končetin vychází z dobře 

uvolněné plece. Korektní, tj. zepředu i zezadu přímočarý pohyb. 

nežádoucí: nepravidelný s poruchami taktu, málo prostorný, bez kmihu nebo příliš plochý pohyb; 

nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání. 

5.5 e) Cval 

žádoucí: třítaktní, elastický, energický, s dobrým posunem zádě, s pružným hleznem; korektní, tj. zepředu 

i zezadu přímočarý pohyb. 

nežádoucí: nepravidelný s poruchami nohosledu, s malým posunem, nepružným hleznem, plochým a 

krátkým posunem končetin, málo prostorný; nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, 

strouhání. 

5.5 f) Vnitřní vlastnosti (Temperament, charakter a schopnost podat výkon) 

žádoucí: charakterní a dobře se chovající kůň pod sedlem nebo v zápřeži, nedělající vážné problémy při 

jakékoli manipulaci, projevující ochotu klidně spolupracovat a ochotu k výkonu, přiměřeného charakteru, 

psychicky odolný a učenlivý. Kritérium temperament posuzuje reaktivnost na vnější podněty; kritérium 

charakter posuzuje zejména ochotu spolupracovat s člověkem, dále pak klid a vyrovnanost při přijímání 

pomůcek jezdce či vozataje. Žádoucí je výrazná schopnost podat výkon, toto kritérium popisuje schopnost 

plného využití svého nadání k výkonu díky tělesným předpokladům a vnitřním vlastnostem. 

nežádoucí: nervózní, líný nebo vzpurný kůň špatně komunikující při výše vyjmenovaných činnostech, 

neochotný spolupracovat nebo podat výkon, bez temperamentu nebo se vznětlivým temperamentem, 

psychicky málo odolný, neochotný se učit nebo trpící stájovými zlozvyky. 

5.5 g) Skokové vlohy 

žádoucí: s chutí skákající kůň, pozorný, soustředěný, s energickým rychlým odrazem, rychlým pohybem 

předních končetin při odrazu a dobrým zaúhlením, s ohnutím pohybující se krk se sníženou hlavou, s 

výrazným pohybem kohoutku nahoru, pružným hřbetem a otevřením úhlu v hleznech při odskoku s 

následnou dobrou a rychlou technikou při skrčení nohou po odskoku, skokový luk (bascule), let a pohyb 

vyplývající z rytmického cvalu. 

nežádoucí: nekontrolovaný pohyb bez chuti, spuštěné přední končetiny, nepravidelné ohýbání, vysoký nos 

během skoku, plochý oblouk skoku, tuhý nebo prohnutý hřbet, nepozornost, neochota, bázlivost. 

Pro potřeby hodnocení může být posuzování skokových vloh rozdělené na dílčí kritéria: 

g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota  

Kromě posouzení silného, energického odrazu s žádoucí dostatečnou, ale nikoli nadměrně přehnanou 

rezervou nad překážkou, zahrnuje toto kritérium také posouzení odvahy a ochoty překonávat vyšší nebo 

nezvyklou překážku; a dále zachování klidu a soustředění při překonávání skokové řady nebo parkuru 

g2) technika a styl skoku 

Kritérium hodnotí techniku a styl skoku podle požadavků popsaných v bodě g. 

5.5 h) Výcvik 

Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů: 

• Chování při korekturách a kování 

• Krmitelnost 

• Učenlivost 

Známky udílí vedoucí výcviku a známka za výcvik je aritmetickým průměrem všech 3 dílčích známek. 

5.5. i) Jezditelnost 

žádoucí: uvolněný, v hubě aktivní, prostupný a ohebný kůň pohybující se v dobré rovnováze, soustředěný 

na jezdcovy pomůcky a ochotně je přijímající, nadaný pružností a schopností 

udržovat takt. Měl by se pohybovat v přirozené rovnováze vycházející z aktivní zádě přes pružící hřbet a 

dávat jezdci příjemný pocit v sedle. 
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nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, který má problémy s udržováním rovnováhy, jde 

se ztuhlým hřbetem, je nesoustředěný, reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně na pomůcky jezdce, projevuje 

špatnou mechaniku pohybu, nemůže nebo není ochoten ji předvádět, jde nepravidelně nebo v nesprávném 

nohosledu v některém z chodů. 

5.6. Zdraví 

žádoucí: odolnost, výkonnost, tvrdost a snadná krmitelnost 

nežádoucí: dědičné choroby, genetické vady, nápadně odlišné chování a fyzické či psychické defekty, které 

ovlivňují chovné nebo jezdecké či vozatajské využití. 

 

6. Selekční kritéria 

6.1. Pro zapsání do plemenných knih (kromě knihy hříbat) se u koní hodnotí sledované znaky uvedené 

v článku 5. Při registraci do knihy hříbat se hříbě hodnotí lineárním popisem dle metodiky uvedené 

v ZŘ. 

6.2. Hodnocení exteriéru, vnitřních vlastností, mechaniky pohybu a skokových vloh probíhá podle 

následujícího schématu: 

a) Plemenný typ a pohlavní výraz 

b) Stavba těla 

Při hodnocení se celková známka za stavbu těla se spočítá jako aritmetický průměr všech známek za 

níže uvedená dílčí hodnotící kritéria. 

b1) Hlava 

b2) Krk 

b3) Hřbet a plec 

b4) Rámec 

b5) Přední končetiny 

b6) Zadní končetiny 

c) Krok 

d) Klus 

e) Cval 

f) Vnitřní vlastnosti (temperament, charakter a schopnost podat výkon) 

g) Skokové vlohy 

g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota 

g2) technika a styl skoku 

h) Výcvik (jen 70denní test a testační odchovny) 

i) Jezditelnost 

Hodnocení se provádí podle charakteristik popsaných v odstavci 5.5. Hodnotí se po půlbodech. 

K odstavci e) cval a g) skokové vlohy 

Cval a skokové vlohy se hodnotí jen u mladých hřebců při skákání ve volnosti nebo při předvedení pod 

sedlem v rámci 70denního a sportovního testu. Při zápisech klisen se hodnocení těchto kritérií vynechává, 

u klisen se tato kritéria hodnotí pouze v rámci výkonnostní zkoušky. 

K odstavci h) výcvik 

Kritérium se hodnotí pouze v 70denním testu hřebců a v testačních odchovnách podle metodiky uvedené v 

ZŘ. 

 

6.3. Zdraví (dle odstavce 5.6) 

U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav prostý geneticky podmíněných vad a chorob, 

dobrou plodnost podmíněnou zdravými reprodukčními orgány. Plemenní koně musí mít veterinární 

doklady dle platných předpisů pro přesun koní. 

K přihlášce do prvního předvýběru, do 70denního testu a do sportovního testu musí majitelé hřebců 

předložit protokol o zdravotním stavu hřebce vypracovaný veterinární komisí navrženou RPK a schválenou 

prezidiem ASCHK na základě rentgenových snímků a klinického vyšetření hřebce. Tento protokol se 
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předkládá také při žádosti o zápis hřebce do PKH dle odstavců 9.1.1.1. c) až f). U hřebců sedmiletých a starších 

toto nebude požadováno. 

6.4. Ve výkonnostních zkouškách pod jezdcem se dále přidává jako selekční kritérium jezditelnost 

hodnocená dle zásad uvedených v odstavci 5.5 i) a kritérium skokové vlohy g (g1 a g2). 

6.5 Charakter, temperament a sportovní vlohy se hodnotí známkami a současně pomocí lineárního 

popisu jako součást kritérií skokové vlohy při zkouškách výkonnosti, v 70denním testu a sportovním testu. 

Tato hodnocení se zaznamenávají do plemenných knih hřebců a klisen. 

 

7. Řád plemenné knihy 

7.1. Hlavní snahou je dosažení chovného cíle čistokrevnou plemenitbou. To znamená, že do 

nejdůležitějších plemenných knih, tedy do Plemenné knihy hřebců I (PKH I) a do Hlavní plemenné 

knihy klisen (HPK) se budou zapisovat především koně plemene český teplokrevník Plemenná 

kniha je uzavřená ve smyslu zápisu jedinců bez prokazatelného oboustranného původu. 

 To však nebrání zapsání hřebců a klisen z populací jiných plemen za účelem zlepšení určitých     

 vlastností plemene. 

7.2. V rámci šlechtitelského programu se mohou využívat zejména hřebci a klisny níže uvedených 

plemen, pokud jejich původ a výkonnost splňují požadavky zápisu do Plemenné knihy hřebců I nebo 

do hlavní plemenné knihy klisen nebo plemenné knihy klisen. 

 

Skupina plemen I 

trakénský kůň, holandský jezdecký kůň, belgický teplokrevník a belgický sportovní kůň, dánský 

teplokrevník, francouzský jezdecký kůň, veškerá plemena jezdeckého teplokrevníka, jejichž PK jsou vedeny 

v SRN, Zangersheide, švédský teplokrevník, moravský teplokrevník, furioso, slovenský teplokrevník, kůň 

Kinský, kůň velkopolský a polská plemena 

 

Skupina plemen II 

anglický plnokrevník, Angloarab a jedinci arabského původu 

 

Skupina plemen III 

Ostatní plemena teplokrevných koní. 

Možné povolené kombinace 

 

Skupiny plemen Skupina plemen I Skupina plemen II Skupina plemen III 

Skupina plemen I    

Skupina plemen II   omezeno  

Skupina plemen III    

 

*V rámci PK ČT není povolené vzájemné křížení těchto plemen: anglický plnokrevník, arabský plnokrevník 

a jedinců arabského původu. Produkt tohoto křížení nebude mít plemennou příslušnost ČT. 

O možnosti zařazení jedinců z plemene skupiny III vždy rozhoduje RPK. 

 

8. Členění plemenných knih 

 Plemenná kniha klisen i hřebců je uzavřená. Každá má jediný hlavní oddíl. 

8.1. Hlavní oddíl PK hřebců se člení na dvě třídy a knihu hříbat 

Plemennou knihu hřebců I 

Plemennou knihu hřebců II 

Knihu hříbat. 

8.1.1 Plemenná kniha hřebců I zahrnuje ještě vyšší třídu PKH I – AP, do níž se zařazují hřebci s  

vysokou výkonností vlastní nebo potomstva dle podmínek uvedených v odstavci 9.1.2. 

8.2. Hlavní oddíl PK klisen se člení na dvě třídy a knihu hříbat 

Plemennou knihu klisen I 
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Plemennou knihu klisen II 

Knihu hříbat 

8.2.1 Plemenná kniha I zahrnuje ještě dvě vyšší třídy, do nichž se zařazují klisny po prokázání vlastní 

výkonnosti podle podmínek uvedených v článku 9.2.1. 

Hlavní plemennou knihu 

Hlavní plemennou knihu – PRO 

 

Hřebci Klisny 

Plemenná kniha 
hřebců I (PKH I) 

PKH I 
PKH I – AP 

 

Plemenná kniha klisen 
I (PK I) 
 

PK I 

HPK 

HPK – PRO 

Plemenná kniha hřebců II (PKH II) Plemenná kniha klisen II (PK II) 

Kniha hříbat Kniha hříbat 

 

 

8.3. Účast ve šlechtitelském programu 

Šlechtitelského programu se účastní hřebci zapsaní do Plemenné knihy hřebců I (PKH I) a klisny 

zapsané do Plemenné knihy klisen I (PK I). 

 

9. Podmínky zápisu do plemenné knihy 

Podmínky uvedené v článku 9 představují základ pro zápis do plemenné knihy. Hřebci a klisny se 

zapisují v případě, že jsou identifikovaní, jejich původ odpovídá pravidlům plemenné knihy a že splňují také 

další níže uvedené podmínky zápisu. Kůň pocházející z jiné plemenné knihy, vedené pro plemeno uvedené 

ve skupině I nebo II, musí být zapsán do té třídy plemenné knihy, jejíž kritéria splňuje. Přitom se bere v 

patrnost jak výkonnost a původ jeho předků, tak i jeho vlastní. 

Známky, které kůň obdrží při zápisu v jiné plemenné knize, se zpravidla nepřebírají. Ve výjimečných 

případech může dojít k zapsání koně do PK ČT bez hodnocení selekčních kritérií, pokud je už daný kůň 

zapsaný v plemenné knize jiného chovatelského sdružení. Kůň je pak zapsán do odpovídající třídy plemenné 

knihy. 

Zápis do některé ze tříd plemenné knihy bude zaznamenán do průkazu koně (zootechnického 

osvědčení). RPK může rozhodnout o zařazení jedince jiného než uvedeného plemene, pokud může posloužit 

k obohacení plemene ČT a k přiblížení se jeho popsanému chovnému cíli. Podmínkou je doložení minimálně 

3 generací oboustranného původu. 

9.1. Plemenná kniha hřebců 

9.1.1 Plemenná kniha hřebců I 

9.1.1.1 Nejdříve ve 3. roce života mohou být zapsáni hřebci: 

• jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen náležejících do skupiny 

I a II (kromě knihy hříbat) 

• nebo jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen skupiny III a 

jejichž zapsání doporučí RPK po posouzení všech dostupných chovatelských informací 

• kteří absolvovali identifikaci 

• mají stanovený genotyp 

• splnili podmínky zdravotního stavu dle odstavce 6.3 

• a splnili jednu z níže uvedených podmínek pod písmeny a) až f) 

a) Hřebci po absolvování 70denního testu nebo sportovního testu, kteří 

• byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a), b) odstavce 6.2. Tato známka se 

vypočítá jako aritmetický průměr známek a) a b). Známka za kritérium a) nesmí být nižší 

než 7. Do PKH I se zapisují známky z předvedení při závěrečné zkoušce 70denního testu. 

• a současně byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší jako konečnou známkou ze 70denního 

testu nebo sportovního testu. 
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Stejně jako výsledek výše uvedených testů hřebců lze pro zápis hřebce do PKH I akceptovat výsledky 

úspěšně absolvovaných Výkonnostních testů hřebců prováděných v SRN (50denní staniční test nebo 

sportovní testy) a dále výkonnostní testy nebo zkoušky hřebců prováděné v PK holandského jezdeckého 

koně (KWPN i NRPS), belgického teplokrevníka a belgického sportovního koně, dánského teplokrevníka, 

francouzského jezdeckého koně, Zangersheide, švédského teplokrevníka. Akceptování výsledků zde 

neuvedených testů a zkoušek hřebců podléhá schválení RPK. 

b) Hřebci předvybraní s prémií 

Pokud hřebec dosáhne při 2. předvýběru: 

• v průměru nejméně 8,5 bodu za kritéria a, g1 a g2 odstavce 6.2, dále průměru 7,5 bodu za 

všechna ostatní hodnocená kritéria u skokově zaměřeného hřebce, nebo 

• v průměru nejméně 8,5 bodu za kritéria a, c, d, e, dále průměru 7,5 za všechna ostatní 

kritéria u drezurně hřebce, 

bude mu udělen výběr do PKH I a prémie na jedno následující připouštěcí období. K udělení výběru do PKH 

I pro další období má tento hřebec povinnost absolvovat 70denní test ukončený zkouškou výkonnosti nebo 

v dalších letech absolvovat jinou testaci výkonnosti dle podmínek uvedených pod písmeny a, c nebo d. Do 

PKH I budou znovu zapsáni až po splnění těchto podmínek. 

c) Hřebci po absolvování KMK 

• byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2 

• dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2 u skokově zaměřených hřebců 

a průměru 7,0 u drezurně zaměřených hřebců 

• umístili se ve finále KMK 5letých ve skoku na 1. místě a KMK 6letých ve skoku do 5. místa, 

nebo byli vítězi těchto ročníků v drezúře a všestrannosti. 

d) Hřebci po sportovní testaci 

• byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2 

• dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2 u skokově zaměřených hřebců 

a průměru 7,0 u drezurně zaměřených hřebců 

• dosáhli výkonnosti: 

ve skákání: hřebci do 8 let věku včetně v soutěžích obtížnosti „ST**“ 140 cm, hřebci 9 letí a starší v soutěžích 

obtížnosti “T*“ 145 cm a vyšších – absolvovali v jedné sezoně minimálně tři soutěže s celkovým součtem 

max. 12 tr. bodů ze tří základních kol 

v drezuře: v jedné sezoně absolvovali tři soutěže IM I a vyšší s hodnocením vyšším než 65 % 

ve všestrannosti: v průběhu dvou let dokončili nejméně 2 soutěže CIC** nebo CNC** a v soutěžích se umístili 

v prvé polovině startujících, kteří soutěž dokončili. 

v zápřeži: absolvuje 5 kompletních soutěží CAN*** (stupeň T) v průběhu dvou let. Další možností zápisu 

pro mladší hřebce v zápřeži je absolvování 1. a 2. předvýběru pro hřebce drezurního směru s výsledkem 

„předvybrán“ a následně do věku 5 let včetně absolvování 2 kompletních soutěže CAN** (stupeň ST**). 

e) Hřebci importovaní 

• mají definitivní zápis ve třídě odpovídající PKH I jiného plemene ze skupiny I nebo 

• byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2 

• dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2 u skokově zaměřených hřebců 

a průměru 7,0 u drezurně zaměřených hřebců 

• splňují kritéria uvedená v předcházejících odstavcích článku 9 nebo na základě 

doporučení RPK. 

f) Hřebci plemen skupiny II 

• byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší za kritéria a, b odstavce 6.2 

• dosáhli průměrné známky 6,5 za kritéria c, d odstavce 6.2 

• projevují, že by mohli být přínosem pro zlepšení požadovaných vlastností ČT 

• podmínka výkonnosti pro hřebce anglického plnokrevníka: generální handicap na rovině 

min. 85, generální handicap na překážkách min. 65 nebo sportovní výkonnost (KMK, 

ostatní sportovní soutěže viz. odstavce 9.1.1.1 c, d) 
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9.1.1.2 Importované dávky chlazeného i mraženého spermatu 

Hřebci zapsaní plemenných knihách plemen skupiny I, ve třídě odpovídající PKH I, u nichž jsou k 

dispozici jen importované inseminační dávky, mohou být zapsáni na základě písemné žádosti dovozce po 

doporučení RPK. 

Součástí žádosti je: 

• doložení původu odpovídajícího zápisu do PKH I (dle odstavce 11.3.1.4.1) 

• osvědčení o stanovení genotypu 

• doklad o výběru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniční chovatelskou organizací s tím, 

že třída PKH, do níž je hřebec vybrán musí odpovídat PKH I 

• doložení splnění výkonnostních podmínek dle odstavců 9.1.1.1 a), c) nebo d). 

• doložit připouštěcí lístek potvrzený majitelem (držitelem) hřebce nebo doklad o zaplacení 

připouštěcích poplatků. 

• V případě, že hřebec na základě vlastní výkonnosti nebo výkonnosti potomstva splňuje 

podmínky zápisu do vyšší třídy PKH-AP, může do ní být zapsán. 

 

9.1.2.Hřebci se statusem hřebce zapsaného v akceleračním programu (PKH I – AP) 

Do této vyšší třídy PKH I se zařazují plemenní hřebci zapsaní v PKH I s níže uvedenou vlastní výkonností 

nebo výkonností potomstva:  

• absolvování v jednom roce minimálně 3 parkurů st. “T*“ (145 cm) se součtem 0 tr. bodů na 

překážkách celkem ze všech 3 základních kol dohromady nebo  

• absolvování 3 drezurních soutěží výkonnostního stupně “T“ (IM I) se ziskem min. 70 % bodů 

nebo  

• vítěz finále KMK 6letých v ČR (skoky, drezura, všestrannost) • v soutěžích všestrannosti 

dosažení výkonnosti stupně CIC** nebo CNC** (umístění v první polovině výsledkové listiny z 

těch, kteří soutěž dokončili) • Ve spřežení dokončení 3 soutěží IM*** CAI 

• Na základě výkonnosti potomstva – první 4 hřebci dle ASH nebo dle BLUP (spolehlivost /RPH/ 

u BLUP vyšší než 0,8) 

• jsou uvedení v žebříčku WBFSH mezi nejlepšími 100 otci skokových koní, nejlepšími 50 otci 

drezurních koní nebo nejlepšími 50 otci v disciplíně všestrannost. 

9.1.2.1 Žádost o zařazení hřebce do PKH I – AP podává majitel/držitel hřebce a současně 

dokládá splnění některého z výše uvedených kritérií. 

9.1.2.2 V rodokmenu potomků hřebce zapsaného v PKH I – AP bude u jména hřebce uvedeno 

označení AP. 

9.1.3 Plemenná kniha hřebců II (PKH II) 

Zapsaní budou nejdříve ve 3. roce života hřebci, jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle (mimo 

knihy hříbat) plemenné knihy českého teplokrevníka. Zápis koní, zanesených v knize hříbat, probíhá 

automaticky při zaregistrování prvního potomka. 

9.1.4 Kniha hříbat (hřebci) 

V roce svého narození budou do knihy hříbat zapsaní všichni hřebečci, jejichž rodiče jsou zapsaní do 

plemenné knihy ČT. Registrace hříbat probíhá dle metodiky popsané v ZŘ. 

9.2. Plemenná kniha klisen 

9.2.1 Plemenná kniha klisen I 

Nejdříve ve 3. roce života může být zapsána klisna: 

• jejíž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen náležejících do skupiny I a II 

(kromě knihy hříbat) 

• nebo jejíž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen skupiny III a jejichž zapsání 

doporučí RPK po posouzení všech dostupných chovatelských informací 

• která absolvovala identifikaci 

• která při hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu podle odstavce 6.2 dosáhla minimální 

výsledné známky 6,1, přičemž žádné z dílčích kritérií nebylo nižší než 5,0. Výsledná známka se 
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počítá jako aritmetický průměr známek za typ (kritérium 6.2.a), stavbu těla (kritérium 6.2.b), a 

mechaniku pohybu (průměr z kritérií 6.2. c, d – krok a klus) 

• která splnila podmínku minimální KVH 157 cm 

9.2.1.1. Hlavní plemenná kniha – vyšší třída PK I 

Do HPK mohou být zapsány klisny splňující podmínky uvedené v odstavci 9.2.1. a zároveň níže 

uvedené podmínky: 

• minimální KVH 159 cm. 

• otec klisny, otec její matky, báby a prabáby (celkem 4 generace) na mateřské straně rodokmenu 

musí být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II 

• matka a bába klisny na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo v odpovídající 

třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí 

• být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. 

• která při hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu podle odstavce 6.2 dosáhla minimální 

výsledné známky 7,1, přičemž žádné z dílčích kritérií nebylo nižší než 5,0. Výsledná známka se 

počítá jako aritmetický průměr známek za typ (kritérium 6.2.a), stavbu těla (kritérium 6.2.b), a 

mechaniku pohybu (průměr z kritérií 6.2. c, d – krok a klus) 

• klisna absolvovala výkonnostní zkoušky s hodnocením 7,1 a vyšším nebo splnila podmínky 

vlastní výkonnosti uvedené v odstavci 9.2.1.2.1 

Do HPK se klisny splňující podmínky zapisují automaticky po absolvování VZ, v případě splnění 

podmínek výkonnosti v dalších letech pak na žádost majitele. 

9.2.1.2. Hlavní plemenná kniha PRO – nejvyšší třída PK I 

Do HPK-PRO se zapisují klisny na žádost majitele po splnění podmínek uvedených v odstavci 9.2.1.1 

a zároveň splňující některé z kritérií Akceleračního programu (dále jen AP). 

Kritéria Akceleračního programu pro klisny: 

9.2.1.2.1 Vlastní výkonnost 

• parkur stupně „S**“ a vyšší, které dokončily minimálně 3 parkury stupně „S**“ s max. 12 tr. body 

na překážkách celkem ze všech tří základních kol nebo 

• drezura – dokončení min. 3 drezurních úloh stupně “S“ minimálně za 65 % bodů nebo 

• všestrannost – absolvování soutěže ve všestrannosti CIC*, nebo CNC* s umístěním v první 

polovině výsledkové listiny dokončivších účastníků soutěže nebo 

• zápřež – dokončení minimálně 2 kompletních soutěží v zápřeži stupně „T“ 

• klisny, které se umístily do 3. místa ve finále KMK 4, 5, 6letých 

• vítězka celostátní přehlídky tříletých klisen pořádané ASCHK 

• tříleté klisny, které ve zkouškách výkonnosti dosáhly známky 8,1 a vyšší 

9.2.1.2.2 Výsledky potomstva 

• potomstvo splnilo některé z kritérií uvedených v odstavci 9.2.1.2.1 ve sportovní testaci (parkur, 

drezura, všestrannost, zápřež) 

• klisny, které mají min.2 potomky (hřebce, klisny) po základních výkonnostních zkouškách s 

hodnocením 8,1 a vyšším 

• klisny, které mají syna zapsaného v PKH I 

9.2.1.2.3 Historické a zahraniční výsledky 

• klisny, které obdobných výsledků dosáhly v zahraničí po posouzení souměřitelnosti těchto 

výsledků RPK 

9.2.2 Plemenná kniha klisen II 

Do Plemenné knihy klisen II (PK II) se zapisují klisny: 

• jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle plemenné knihy z plemen skupiny I nebo II. Zápis 

klisen zapsaných v knize hříbat probíhá automaticky při zaregistrování potomka této klisny. 

9.2.3 Kniha hříbat (klisničky) 

V roce narození se do Knihy hříbat zapisují všechny klisničky, jejichž rodiče jsou zapsaní v plemenné 

knize ČT. 
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10. Zootechnické osvědčení a Potvrzení o původu 

Potvrzení o původu je oprávněna vystavovat a potvrzovat výhradně ASCHK, a to pouze na plemenné 

koně zapsané do PK a jejich potomstvo. 

Oficiální dokladem je: 

Zootechnické osvědčení – Potvrzení o původu koně – tento doklad vydává ASCHK na všechny mladé 

a dospělé koně. Potvrzení o původu koně se vystavuje po zaregistrování a označení hříběte a po zaslání 

potvrzeného připouštěcího lístku na adresu ASCHK, u starších koní musí žadatel předložit objednávku 

(žádost) s originálem připouštěcího lístku. Potvrzení o původu má platnost oficiálního dokladu o původu a 

je možno ho použít při prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí atd. 

Při ověřování původů může ASCHK požadovat ověření původu podle DNA. U hříbat pocházejících 

z inseminace a embryotransferu je doklad o provedení ověření původu podle DNA testu podmínkou k 

vystavení dokladu o původu. Počínaje 1. lednem 2020 bude ověření původu podle DNA podmínkou k 

vystavení Potvrzení o původu u všech narozených hříbat. 

10.1 Vystavení zootechnického osvědčení 

Zootechnická osvědčení se vystavují podle následujícího schématu: 

 PK I (včetně HPK, PRO) PK II 

PKH I (včetně AP) Potvrzení o původu Zootechnické osvědčení 

PKH II Zootechnické osvědčení Zootechnické osvědčení 

 

10.1.1 Vystavení Zootechnického osvědčení – Potvrzení o původu 

Potvrzení o původu se vystavuje při splnění níže uvedených předpokladů: 

• Otec i matka jsou v době připuštění nebo nejpozději v roce narození hříběte (do 31.12. daného 

roku) zapsaní do PKH I respektive PK I. 

• Při registraci hříběte byl předložen potvrzený připouštěcí lístek. 

• Byla provedena identifikace a registrace hříběte pracovníkem pověřeným ASCHK. 

10.1.2 Vystavení Zootechnického osvědčení 

Potvrzení o původu B se vystavuje při splnění níže uvedených podmínek: 

• Otec i matka jsou zapsaní nebo splňují podmínky pro zapsání do PKH II, resp. PK II ČT. 

• Při registraci hříběte bude doložen vyplněný připouštěcí lístek. 

• Byla provedena identifikace a registrace hříběte pracovníkem pověřeným ASCHK. 

10.2. Údaje v Zootechnickém osvědčení 

V Zootechnickém osvědčení – Potvrzení o původu a Zootechnickém osvědčení bude uvedeno minimálně: 

• mezinárodní životní číslo koně (Unique Equine Lifenummer) – UELN 

• datum narození (den, měsíc, rok) 

• datum posledního připuštění matky (den, měsíc, rok) 

• plemeno 

• pohlaví 

• základní barva a popis odznaků a výžehů, číslo čipu (elektronického identifikátoru) 

• UELN a jméno, barva a plemeno otce a matky; jména, UELN a plemena předků v dalších 

generacích 

• jméno a adresa chovatele a majitele hříběte při registraci 

• datum registrace a údaje registrujícího orgánu (ASCHK), podpisy odpovědných osob 

• u koní získaných po inseminaci a embryotransferu před rokem 2020 a u všech koní 

narozených po 1.1. 2020 výsledek ověření původu podle DNA 

Do Zootechnického osvědčení – Potvrzení o původu se později zaznamenávají zápisy do PKH I resp. PK I a 

výsledky výkonnostních zkoušek. 

 

 

 

 



 
STRANA 31 

11. Selekční chovatelské akce 

11.1.Předvýběry a výběry hřebců 

11.1.1 První předvýběr 

První předvýběr je určen pro 2- nebo 3leté hřebce a zpravidla probíhá v úvodních měsících roku, v 

němž hřebci dosáhnou věku 3 let, na dvou různých místech – v Čechách a na Moravě. Místa konání navrhuje 

RPK a schvaluje ASCHK. První předvýběr se provádí podle podmínek uvedených ve Zkušebním řádu. 

11.1.1.1 Podmínky pro účast na prvním předvýběru: 

• Otec hřebce, otec jeho matky, báby a prabáby na mateřské straně rodokmenu musí být 

zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II, v případě 

plemene ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK. 

• Matka a bába hřebce na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo v 

odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí 

být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo 

II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK. 

• Předložení doporučení hodnotitele k účasti hřebce na předvýběru na předepsaném 

formuláři. 

• Osoba přihlašující hřebce k prvnímu předvýběru předloží zdravotní protokol dle odstavce 

6.3. 

11.1.2 Druhý předvýběr 

Druhý předvýběr je určen pro 2- nebo 3leté hřebce a probíhá přibližně měsíc po prvním předvýběru 

na jednom místě, navrženém RPK a schváleném ASCHK. Druhý předvýběr se provádí podle podmínek 

uvedených ve Zkušebním řádu. 

11.1.2.1 Podmínky pro účast na druhém předvýběru: 

• Účast na prvním předvýběru ČT nebo odpovídající akci jiné plemenné knihy uvedené ve 

skupině plemen I. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí účast schválit RPK. 

První předvýběr není eliminační a jeho výsledkem je pouze doporučení majiteli o dalším 

pokračování hřebce. 

• V případě účasti na jiném předvýběru než ČT předložení zdravotní dokumentace dle 

odstavce 6.3 a splnění rodokmenových podmínek dle odstavce 11.1.1.1. 

• Dosažení minimální kohoutkové výšky hůlkové (KVH) 161 cm. 

11.1.2.2 Podmínky pro udělení „předvýběru“. 

Předvybraný hřebec skokového směru musí získat průměr 7,1 a vyšší ze všech výše uvedených kritérií 

(odstavec 6.2 a, b, c, d, e, f, g1 a g2), přičemž žádné z dílčích kritérií nesmí být obodováno známkou nižší 

než 5,0. 

Předvybraný hřebec drezurního směru musí získat průměr 7,1 a vyšší ze všech výše uvedených kritérií 

(odstavec 6.2 a, b, c, d, e, f, g), přičemž žádné z dílčích kritérií nesmí být obodováno známkou nižší než 5,0 

a průměrná známka z kritérií krok, klus, cval (6.2. c, d, e ŠP) musí být rovna nebo vyšší než 7,3. 

11.1.3 Výběr hřebců 

Výběry hřebců probíhají zpravidla 2krát ročně, v úvodních měsících roku při druhém předvýběru a 

následně v podzimních měsících při závěrečné zkoušce 70denního testu a sportovního testu 4-6letých koní. 

Do výběru lze přihlásit 3leté a starší hřebce žádající o zápis do PKH I na základě splnění kritérií uvedených 

v odstavci 9.1.1.1. Tříletí hřebci musí splnit podmínku min. KVH 161 cm, hřebci 4letí a starší min. KVH 162 

cm. 

Součástí výběru je předvedení hřebce na ruce, při němž se hodnotí selekční kritéria 6.2 a) až d). 

Hodnotící komise následně posoudí splnění kritérií 9.1.1.1 a) až f) a rozhodne o zápisu do PKH I. 

Výběr hřebce mimo vypsané termíny je možný, provádí ho minimálně 3členná komise, jejíž složení 

určuje RPK, a je zpoplatněný dle Finančního řádu. 
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11.2. Svody klisen a zápisy mimo svod 

11.2.1. Plemenná kniha klisen I 

Do PK I se zapisují klisny na svodech nebo mimo svod, zápis do PK I mimo svod je zpoplatněný dle 

Finančního řádu. 

K posouzení exteriéru může být předvedena klisna 

• která dosáhla věku minimálně 3 let; 

• otec klisny, otec její matky a báby (celkem 3 generace) na mateřské straně rodokmenu musí 

být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II. V 

případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK 

• matka klisny na mateřské straně rodokmenu musí být zapsaná v PK I nebo v odpovídající 

třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Bába na mateřské straně musí být zapsána 

minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo I. V případě 

příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK 

11.3. Výkonnostní zkoušky 

11.3.1.Výkonnostní zkoušky hřebců 

11.3.1.1 70denní staniční test 

Podmínky pro účast hřebce v 70denním testu: 

70denní test je určen pro 3leté hřebce, kteří byli předvybráni při druhém předvýběru ČT nebo odpovídající 

akci jiné PK plemen uvedených ve skupině I. Tito hřebci musí při předvedení na ruce v zahajovací den testu 

dosáhnout bodového hodnocení kritérií podle odstavce 6.2.a) -d) umožňujícího zápis do PKH I a splnit 

všechny další podmínky pro zápis do PKH I – rodokmenové dle odstavců 9.1.1 a 11.1.1.1 a zdravotní – protokol 

dle odstavce 6.3. U odpovídajících akcí plemen skupiny III musí účast v 70denním testu schválit RPK. 

70denní test se provádí dle metodiky popsané ve Zkušebním řádu. 

11.3.1.2 Sportovní test pro 4-6leté hřebce 

Sportovní test je určen pro 4 až 6leté hřebce po sportovní testaci. Probíhá zpravidla v podzimních 

měsících, pro všechny věkové kategorie současně. 

4-6letí hřebci mohou být do sportovního testu přihlášeni, pokud 

• splňují ostatní požadavky k zapsání do PKH I, uvedené v odstavcích 9.1.1 a 11.1.1.1 (rodokmen 

a zdravotní stav) a současně 

• hřebci skokového směru, kteří absolvovali v uplynulé sezoně minimálně 2 skokové soutěže 

hodnocené na styl koně (zejména KMK) s minimálním výsledkem 24 bodů. 

• hřebci drezurního směru, kteří absolvovali v uplynulé sezoně minimálně 2 drezurní soutěže 

s hodnocením pro mladé koně (zejména KMK) s minimálním výsledkem 75 %. 

Zahajovací den sportovního testu a závěrečná ZV se konají ve vybraném testačním zařízení, které 

navrhne RPK a schválí prezidium ASCHK. Sportovní test se provádí podle metodiky popsané ve Zkušebním 

řádu. 

11.3.1.3 Sportovní testace pro 5leté a starší hřebce 

Za sportovní testaci 5letých a starších hřebců se považují oficiální národní a mezinárodní závody v 

disciplínách parkur, drezura, všestrannost a zápřež, pořádané pod hlavičkou Mezinárodní jezdecké federace 

(FEI) a národních jezdeckých federací (NF) spadajících pod FEI. Doložené výsledky musí být buď dostupné 

ve FEI databázi nebo na oficiálních webových stránkách příslušné NF nebo je nutné je doložit s potvrzením 

příslušné NF. 

11.3.1.4 Předpoklady pro zápis hřebce do PKH I 

11.3.1.4.1 Definitivní zápis hřebců do PKH I 

Hřebec, žádající o zápis do PKH I musí splňovat níže uvedené podmínky: 

• Otec hřebce, otec jeho matky, báby a prabáby na mateřské straně rodokmenu musí být 

zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II. V případě 

příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK 

• Matka a bába hřebce na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo v 

odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí 
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být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo 

II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK 

• Osoba přihlašující hřebce k zápisu předloží zdravotní protokol dle odstavce 6.3. 

• Definitivní výběr do PKH I získávají hřebci po splnění některé z výkonnostních podmínek 

uvedených v odstavcích 9.1.1.1 a), c) až f). 

• zápisu do PKH I u hřebce, který nesplňuje úplně všechny výše uvedené podmínky, se radí a 

rozhoduje RPK po zvážení všech chovatelsky relevantních informací. 

11.3.1.4.2 Časově omezený zápis hřebců do PKH I 

Hřebec, který získá prémii na 2. předvýběru ČT podle odstavce 9.1.1.1.b), může být na žádost majitele 

zapsán do PKH I na jedno následující připouštěcí období (ve věku 3 let). Pro další působení v chovu a 

definitivní zápis do PKH I musí splnit výkonnostní podmínky podle odstavce 9.1.1.1. a), c) až f). 

11.3.2 Výkonnostní zkoušky klisen 

Výkonnostní zkoušky klisen jsou určené pro 3leté klisny zapsané v PK I a PK II. 

Provádějí se dle metodiky popsané ve Zkušebním řádu. 

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a vyšším, přičemž žádná jednotlivá 

známka nesmí být nižší než 5 bodů. 

11.3.3. Testační odchovny 

Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov hřebečků a zajištění možnosti časného 

získávání informací o kvalitě rodičů využívaných v chovu, zvláště pak využívaných v cílené plemenitbě a 

akceleračním programu. Účelem testace je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a matek 

a vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách. Provoz v testačních odchovnách 

se řídí provozním řádem schváleným RPK. Tento řád upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické 

požadavky a zásady odchovu. 

Za testační odchovnu lze považovat zařízení, kde je možnost odchovávat, připravovat a základní 

zkoušku vykonávat s minimálně 10 hřebečky plemene ČT jednoho ročníku. 

13.3.3.1 Vybavení testační odchovny 

Testační odchovna musí být vybavena minimálně: 

• řádně oplocenými pastvinami s možností napájení a rozlohou pastviny na jednoho hřebečka: 

0,3 ha / do 1 roku stáří, 0,4 ha/ od 1 roku do 3 let 

• vyhovující stájí pro volné ustájení s možností individuálního přikrmování 

• pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní 

• pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu a skokového projevu 

• možností odděleného odchovu jednotlivých ročníků 

• kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny a zákroků první pomoci při 

ošetření drobných zranění před přivoláním veterinárního lékaře. 

Dočasné opuštění testační odchovny na dobu nezbytně nutnou je možné za účelem veterinárního 

ošetření, předvýběru hřebců do plemenitby, výstavy. Podmínkou je souhlas RPK ČT. Toto opuštění 

odchovny se nepovažuje za přerušení testování v testační odchovně. 

13.3.3.2 Výkonnostní zkouška v testační odchovně 

Pro vykonávání základních zkoušek výkonnosti – možnost boxového ustájení s kapacitou minimálně 

10 boxů, možnost přípravy a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních podmínek a kvalitní jezdecký 

personál. Testační zařízení musí garantovat celou testaci včetně závěrečné zkoušky, prováděné dle metodiky 

popsané ve Zkušebním řádu. 

 

12. Ověřování identity/původu koní 

U každého zapisovaného koně nebo koně předváděného k zápisu se ověřuje identita podle čipu a 

může být požadováno ověření původu pomocí DNA. Každé registrované hříbě musí být označené aplikací 

elektronického identifikátoru (čipované) na levou stranu šíje. Každý hřebec musí mít před zápisem do PKH 

I nebo II stanovený genetický typ. U všech hříbat narozených po 1. lednu 2020 bude požadováno ověření 

původu podle DNA. 
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13. Použití reprodukčních technik 

13.1. Šlechtitelský program umožňuje přirozenou plemenitbu, umělou inseminaci a embryotransfer 

včetně oplodnění in vitro. 

13.2 Techniky klonování nejsou ve šlechtitelském programu přípustné. Klony a jejich potomci se nesmí 

zapisovat do plemenné knihy a nesmí se účastnit šlechtitelského programu. 

 

14. Přihlížení ke zdravotním a genetickým defektům nebo zvláštnostem. 

V současnosti se žádné genetické zvláštnosti ani defekty nezaznamenávají. 

 

15. Odhad plemenné hodnoty 

Odhad plemenné hodnoty probíhá na základě výsledků sportovní testace koní ve skokových 

soutěžích. Sportovní testace je zkouškou výkonnosti sportovních koní dle odstavce 11.3.1.3 

Odhad plemenné hodnoty je vypočítáván metodou BLUP Animal model každoročně ve spolupráci s 

VÚŽV Praha Uhříněves a s Mendlovou univerzitou v Brně. Podstatou metody BLUP je současný odhad jak 

plemenných hodnot (náhodných efektů), tak i efektů fixních v jednom kroku pomocí lineárních modelů se 

smíšenými efekty. Princip BLUP Animal modelu je zveřejněn na webových stránkách ASCHK. Metodika i 

výsledné hodnoty Relativní plemenné hodnoty jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách 

ASCHK a v ročence ASCHK a jsou tak zpřístupněny chovatelské veřejnosti. V žebříčcích se budou 

zveřejňovat pouze výsledky se spolehlivostí RPH vyšší než 0,8; v abecedních seznamech se zveřejní všichni 

koně se spočítanou RPH, vždy s uvedením spolehlivosti. 

 

16. Odpovědné orgány (Kontaktní místa) 

 

Odpovědný orgán Činnosti 

ASCHK ČR 
U hřebčince 479, Písek; www.aschk.cz 
Tel.: 382 210 644 mail: info@aschk.cz 

Vedení plemenné knihy 
Registrace hříbat 
 

Rada plemenné knihy 
Kontakty na předsedkyni: Ing. Hana Civišová 
Zd. Fibicha 34, 370 08 České Budějovice; 
Tel: 77 7112 595 Mail: falea@seznam.cz 

Předvýběry a výběry hřebců 
Zápisy klisen 
Výkonnostní zkoušky 

 

 

17. Další údaje 

17.1 Přidělení životního čísla (mezinárodní životní číslo koně – Unique Equine Lifenummer  

UELN se přidělují následovně: 

203 001 22 19 850 13 

203 – zemský kód pro Česko 

001 – kód UCHS 

22 – plemeno 

19 – číslo okresní registrační knihy koní 

850 – pořadové číslo v knize hříbat 

13 – rok narození (2013) 

17.2 Pojmenování koní 

Při zápisu do knihy hříbat dostane hříbě jméno, které lze v průběhu jeho života měnit. 

17.2.1 Plemenní hřebci – při zápisu do PK I obdrží každý hřebec jméno, které má stejné 

začáteční písmeno jako jméno otce. Již jednou udělené jméno nějakému hřebci se nesmí 

použít pro jiného hřebce s výjimkou jeho vlastního bratra, a to s dodatkem I, II atd. Stejné 

jméno bez dodatku smí být použito u jiného hřebce po uplynutí alespoň dvou generací. U 

importovaných plemenných hřebců se jméno zpravidla nemění. 

17.2.2.Plemenné klisny – pojmenování přísluší chovateli 

 

mailto:falea@seznam.cz
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17.3 Označování koní 

Označování a identifikace koní odpovídá aktuálně platné legislativě, kterou se stanoví podrobnosti 

označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve 

znění pozdějších předpisů. 

17.3.1 Označování koní níže uvedenými způsoby se provádí za účelem identifikace zvířete v 

kombinaci s popisem základní barvy, vrozených a získaných znaků a chlupových vírů na těle koně (slovním 

a grafickým popisem). 

17.3.2 Označení potomstva hřebců a klisen zapsaných v PK ČT se při registraci provádí pod matkou 

před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje a výžehem do levého stehna, 

odpovídajícím Řádu výžehů ČT. Výžeh do levého stehna se doporučuje, ale není povinný a majitel hříběte 

ho může odmítnout. 

17.3.4 Mimo předepsané označení je možno na žádost majitele označit hříbě výžehem do pravé 

sedlové polohy. Toto označení je nepovinné a je složené ze dvou částí. V horní části je 

číslo registrační knihy hříbat a v dolní části pořadové číslo hříběte v registrační knize hříbat. Horní číslo je 

maximálně dvouciferné, dolní číslo maximálně trojciferné. 

17.3.4 Symboly označující příslušnost k chovateli (vlastnické výžehy), které se provádějí na pravém 

stehně, jsou u koní označených výžehem ČT nežádoucí. 

17.3.5 Výžehy hříbat narozených v zahraničí: 

Hříbata exportována v mateřském těle nebo formou embryí mohou být opatřena výžehy podle Řádu výžehů 

ČT jen se souhlasem ASCHK. 
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ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČT  
Ve zkušebním řádu (dále jen ZŘ) je popsána metodika provádění a hodnocení při registracích a 

přehlídkách hříbat, při svodech a zápisech klisen, při předvýběrech a výběrech hřebců a při veškerých 

výkonnostních zkouškách. Zároveň stanovuje zásady určování hodnotitelů a složení hodnotitelských 

komisí. Součástí ZŘ jsou v přílohách veškeré formuláře pro hodnotitele. 

Všeobecně platí, že při svodech, předvýběrech a veškerých výkonnostních zkouškách musí majitel 

zúčastněného koně před jeho vyložením předložit doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic 

pro příslušný rok. 

 

1. Hodnotitelé a způsob hodnocení 

1.1. Hodnotitel 

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností. Hodnotitelem 

může být pouze oprávněná osoba dle §7 zákona 154/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně jiná 

odborně způsobilá osoba jmenovaná RPK. 

1.2. Hodnocení a posuzování 

Hodnocení koní je prováděno známkami v rozsahu 1–10 bodů a/nebo se posuzuje lineárním popisem. 

 

STUPNICE pro hodnocení známkami: 10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 8 – dobrý, 7 – téměř dobrý, 6 – 

uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 – velmi špatný 

1.3. Předváděcí prostor 

O způsobilosti předváděcího prostoru na všech chovatelských akcích a výkonnostních zkouškách 

rozhoduje hodnotitelská komise a pro zdárný průběh akce je oprávněna zvolit i alternativní řešení. 

 

2. Hodnocení a posuzování hříbat 

2.1. Posuzování hříbat pod klisnou 

Posouzení provádí hodnotitel při registraci hříběte nejčastěji v domácím prostředí. Hříbata se 

posuzují pomocí lineárního popisu. Veškeré údaje je hodnotitel povinen zapsat do popisového listu hříběte, 

který je přílohou II.1 ZŘ. Posuzována budou tato kritéria: 

• Mohutnost hříběte (těžké – lehké) 

• Hlava hříběte (velká, hrubá – malá, ušlechtilá) 

• Krk (krátký – dlouhý) 

• Hřbet (prosedlaný – kapří) 

• Záď (rovná – sražená) 

• Postoj předních končetin (sbíhavý – rozbíhavý) 

• Přední spěnky (krátké – dlouhé) 

• Postoj zadních končetin (otevřený – šavlovitý) 

• Zadní spěnky (krátké – dlouhé) 

• Kopyta (ploché – špalkovité) 

• Velikost matky (velká – malá) 

Toto posouzení by mělo sloužit k včasnému posouzení potomstva po jednotlivých hřebcích a jeho 

účelem by mělo být každoroční vyhodnocování a zveřejňování. 

       2.2 Hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídkách 

Hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídkách a svodech provádí minimálně dvoučlenná komise. Při 

hodnocení na přehlídkách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, navrhuje členy hodnotitelské komise 

RPK a schvaluje prezidium ASCHK. Hříbata budou hodnocena jednou známkou a slovním komentářem. 

Posuzování exteriéru zahrnuje vyjádření žádoucího typu, tělesné stavby, korektnosti postojů a 

harmonického tělesného vývinu. Posuzování hříběte se provede u klisny v zastavení. Současně se posuzuje 

zdravotní stav hříběte. Mechanika pohybu v kroku a v klusu se posuzuje při předvádění klisny a pohybu 

hříběte vedle ní. 
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3. Hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na přehlídkách 

Hodnocení provádí minimálně dvoučlenná komise, splňujících podmínky odbornosti hodnotitele. 

Při akcích přesahujících svým významem rámec chovatelské oblasti nebo při celostátních akcích, navrhuje 

členy hodnotitelské komise RPK a schvaluje prezidium ASCHK. 

3.1. Hodnocení na přehlídkách směřuje zpravidla k určení vítěze (šampiona, šampionky) a dvou 

dalších umístěných (vicešampiona, vicešampionky). Výše uvedené tituly při celostátním hodnocení v rámci 

plemene ČT může udělit pouze ASCHK. 

3.2. Způsob hodnocení 

Klisny jsou předváděny na ruce. Nejprve je klisna komisi předvedena v zastavení, v zootechnickém 

postoji. Komise posuzuje plemenný typ a pohlavní výraz, stavbu těla a korektnost. Následně se klisna 

předvádí v pohybu na ruce a komise posuzuje mechaniku pohybu v kroku a klusu. Klisny se předvádí dle 

pořadových čísel po jedné. Slovní komentář je veřejný a je žádoucí ho krátce shrnout ihned po předvedení 

dané klisny. Poté hodnotitelská komise požádá o předvedení klisen ve skupině v maximálním počtu 10 

klisen. Klisny se vodí v zástupu a komise vybírá postupující do finále. Do finálového kola postupuje 

maximálně 10 klisen. Přesouváním klisen v zástupu komise stanoví pořadí klisen ve finále a na konci se 

vyhlásí pořadí nejlepších. 

 

4. Hodnocení klisen při zápisu do PK na svodu či v domácím prostředí 

Hodnocení provádí hodnotitel. Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenovanými v 

odstavci 6.2 ŠP – Posuzování selekčních kritérií uvedených pod body a), b1-6), c), d). Posuzování znaků pod 

body a) plemenný typ a pohlavní výraz a b1-b6) stavba těla se provádí na rovném a pevném terénu. Dále se 

udělují známky c) kroku a d) klusu při předvedení na ruce na rovném a pevném terénu. 

Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK, boduje se na půlbody. Současně 

s tím se provádí lineární popis. K zápisu klisny do PK slouží Popisový list, příloha IV.1 

 

5. Předvýběry hřebců do chovu 

Hřebce ke každému předvýběru přihlásí jeho majitel do termínu vyhlášeného RPK ČT. 

5.1. První předvýběr 

5.1.1 Podmínky pro konání a účast na prvním předvýběru uvádí ŠP v odstavci 11.1.1. 

5.1.2 Metodika provádění prvního předvýběru 

První předvýběr je jednodenní, hřebci se nejprve předvádějí a hodnotí na ruce, následně pak v 

pohybu a při skoku ve volnosti. 

Při předvýběru se hodnotí plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla a mechanika pohybu (ŠP 

odstavec 6.2 a-d) se hodnotí během předvedení na ruce na vhodném podkladu. Cval (6.2.e) se hodnotí při 

volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování před skokem ve volnosti. 

Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.2 ZŘ na překážkách základní výšky 100 cm 

postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je možné přizpůsobit vzdálenost v 

řadě podle potřeb hřebce a je možné vložit pomocnou bariéru mezi první dvě překážky skokové řady ve 

volnosti. Bariéra na zemi před první překážkou není povinná.  

U hřebců skokového zaměření se skok ve volnosti hodností rozdělený na dílčí kritéria skoková 

schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota (ŠP odstavec 6.2. g1) a technika a styl skoku a (6.2 g2).  

Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 110 cm (zákl. výška 90 cm) 

a skok ve volnosti se hodnotí jednou známkou za kritérium 6.2 g. Tito hřebci ještě jednou předvedou 

mechaniku pohybu v kroku a klusu při lonžování na kruhu o průměru 12 m. Kruh bude ohraničen oplůtkem. 

Při každém předvádění se zároveň hodnotí vnitřní vlastnosti hřebce (temperament charakter a schopnost 

podat výkon dle odstavce ŠP 6.2.f). 

Výstroj koně: Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, povolená ochrana nohou 

pro skok ve volnosti a lonžování – přední kamaše. Hřebci musí být okovaní na přední končetiny. 

5.2 Druhý předvýběr 

5.2.1 Podmínky pro konání a účast na prvním předvýběru uvádí ŠP v odstavci 11.2.1. 

5.2.2 Metodika provádění druhého předvýběru 
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Druhý předvýběr je dvoudenní. První den probíhá identifikace, měření a veterinární přejímka 

přihlášených hřebců, následuje povinné seznámení s předváděcím prostorem a překonání základní výšky 

zkušební řady ve volnosti pod dohledem hodnotící komise. Druhý den se hřebci nejprve předvádějí a 

hodnotí na ruce, následně pak v pohybu a při skoku ve volnosti, resp. na lonži. 

Při předvedení na ruce na vhodném podkladu se hodnotí plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla 

a mechanika pohybu (ŠP odstavec 6.2 a-d) Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči 

na osmičce při uvolňování před skokem ve volnosti. 

Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.2 ZŘ na překážkách základní výšky 110 cm 

postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po oboustranné dohodě komise a majitele lze absolvovat výšku do 

140 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je možné přizpůsobit vzdálenost v řadě podle potřeb hřebce a je 

možné vložit pomocnou bariéru mezi první dvě překážky skokové řady ve volnosti. Bariéra na zemi před 

první překážkou není povinná. U hřebců skokového zaměření se skok ve volnosti hodností rozdělený na 

dílčí kritéria skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota (ŠP odstavec 6.2. g1) a technika a styl skoku 

(6.2 g2).  

Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 110 cm (zákl. výška 90 cm) 

a skok ve volnosti se hodnotí jednou známkou za kritérium 6.2 g. Tito hřebci ještě jednou předvedou 

mechaniku pohybu v kroku a klusu při lonžování na kruhu o průměru 12 m. Kruh bude ohraničen oplůtkem. 

Výstroj koně: Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, povolená ochrana nohou 

pro skok ve volnosti a lonžování – přední kamaše. Hřebci musí být okovaní na přední končetiny. 

5.2.3 Vyhodnocení výsledků 

Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha V.4 ZŘ) a jejich známky 

se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového Protokolu daného hřebce (příloha V.3 ZŘ) a 

provede se výpočet. 

Výsledné vyjádření 2. předvýběru bude: 

• slovní: předvybrán – nepředvybrán (dle podmínek uvedených v ŠP odstavec 11.1.2.2) 

• písemné: protokol dle přílohy V.3 

 

6. Výkonnostní zkouška hřebců 70denním staničním testem (podmínky účasti viz ŠP 11.3.1.1) 

70denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které navrhuje RPK 

a schvaluje ASCHK. Před zahájením 70denního testu v místě jeho konání posoudí hodnotitelská komise 

přihlášené hřebce při předvádění na ruce na vhodném podkladu a udělí souhlas se zařazením hřebce do 

testu. Hodnotitelská komise je nejméně tříčlenná, pro celý test zůstává stejná a jmenuje ji RPK. 

6.1 Metodika provádění a hodnocení 70denního testu 

6.1.1 Začátek a průběh 70denního testu 

Před nástupem hřebce do 70denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat ochotu 

koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe nasednout, přijmout 

pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod 

jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje hodnotitelská komise. 

Na začátku testu jsou majitelé hřebců seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky 

výkonnosti. Během konání testu jsou hřebci připravováni staničními jezdci na závěrečnou zkoušku a na 

jejich přípravu dohlíží vedoucí výcviku. Po 30 dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den. V rámci 

tohoto dne posuzuje hodnotitelská komise stupeň výcviku u všech zúčastněných hřebců. Majitelé mohou 

na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v 

testačním zařízení ukončit. 

Během testu se posuzují níže uvedená selekční kritéria: 

• vnitřní vlastnosti (temperament, charakter a schopnost podat výkon dle odstavce 6.2.f ŠP) 

Charakter se hodnotí podle chování koně ve stáji i pod sedlem. 

• výcvik (dle odstavce 6.2.h ŠP) 

• jezditelnost (dle odstavce 6.2.i ŠP). 

Tyto známky udílí vedoucí výcviku. 
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6.1.2 Závěrečná zkouška 70denního testu – metodika a hodnocení 

Zkouška může být jednodenní nebo rozdělená do dvou dnů, podle počtu zúčastněných hřebců. 

6.1.2.1. Předvádění na ruce 

Hřebci se nejprve předvádějí na ruce na vhodném podkladu a hodnotí se plemenný typ a pohlavní 

výraz, stavba těla a mechanika pohybu v kroku a klusu (ŠP odstavec 6.2 a) -d)). 

6.1.2.2 Volný pohyb a skok ve volnosti 

Následně se hřebci předvádějí ve volném pohybu a ve skoku ve volnosti v kryté hale. Koně mohou 

být bez jezdce rozpohybováni v délce do 15 minut. Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném 

předvaděči na osmičce při uvolňování před skokem ve volnosti. 

Skok ve volnosti se u skokových hřebců posuzuje ve zkušební řadě podle přílohy V.2 ZŘ na 

překážkách od základní výšky 115 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm až na 135 cm. Hodnotí se 

bodováním kritérií podle odstavce 6.2 g1 a g2. Pro hřebce drezurního směru je základní výška 100 cm, 

zvyšovaná po 10 cm na 120 cm a hodnotí se pouze jednou známkou (kritérium 6.2 g skokové vlohy). U 

skokových i drezurních hřebců jsou povinná všechna 3 kola a žádný hřebec nesmí absolvovat další výšku, 

aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce 

zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. 

 

Zkušební řada volnost 3letí hřebci – 1. a 2. předvýběr a 70denní test, 4letí hřebci sportovní test 

 
 

6.1.2.3 Zkouška pod sedlem 

Před zkouškou se hřebci opracují pod sedlem pod dohledem hodnotitelské komise. Podle potřeby je 

možné opracovat i na snížených překážkách 1 a 2 včetně využití odskokové bariéry z klusu. 

Skokově zaměření hřebci 

Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru. 

Postupová řada dle přílohy VI.3 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky. Výška poslední 

překážky, stanovená pro tuto zkoušku, je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 

kola. Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. Třetí chyba 

(zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. Po absolvování této 

části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru výšky do 100 cm na trase a překážkách uvedených v 

příloze VI.4 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 bodů. 

Při opracování před zkouškou a při zkoušce se hodnotí kritéria 6.2. d (klus), e (cval), g1 (skoková 

schopnost), g2 (technika a styl skoku), f (vnitřní vlastnosti). 

Drezurně zaměření hřebci  

Drezurní hřebci nejprve předvádějí drezurní úlohu podle přílohy VI.5 ZŘ na ohraničeném drezurním 

obdélníku o doporučených rozměrech 60 x 20 m. 

Postupová řada podle přílohy VI.3 ZŘ pro hřebce drezurního směru je zařazena ihned po skončení 

drezurní úlohy. Výška stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm. 

Hřebci drezurního směru neabsolvují parkur. 

Při opracování před zkouškou a při zkoušce se hodnotí kritéria 6.2. d (klus), e (cval), g1 (skoková 

schopnost), g2 (technika a styl skoku), f (vnitřní vlastnosti). 

Výstroj /skokoví i drezurní hřebci/: Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, 

nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny pouze 

pro skokovou zkoušku. 

Po absolvování zkoušky pod staničním jezdcem se hřebci podrobí testování jezditelnosti (kritérium 

hodnocené dle odstavce 6.2 i ŠP) pod zkušebním jezdcem. Zkušební jezdec podrobí koně zkoušce na úrovni 
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požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut. Zkušební jízdárna je vybavena 

překážkami dle příloh VI.3 a 4. 

Bodování a způsob výpočtu: 

Vedoucí výcviku a zkušební jezdec zadají svá hodnocení přímo do Protokolu (příloha VI.1 ZŘ) 

daného hřebce. Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha VI.2 ZŘ) a jejich 

známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do Protokolu daného hřebce a provede se výpočet. 

Výsledkem 70denního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka pro skokově 

zaměřené hřebce. Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií. 

 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky (v %) 

Krok (6.2.c) 10 

Klus (6.2.d 10 

Cval (6.2.e) 20 

Skoková schopnost (6.2 g1) 15 

Styl a technika skoku (6.2 g2) 15 

Jezditelnost (6.2 i) 10 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 10 

Výcvik (6.2 h) 10 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

Výsledkem 70denního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka pro drezurně 

zaměřené hřebce. Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií. 

 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky (v %) 

Krok (6.2.c) 20 

Klus (6.2.d 20 

Cval (6.2.e) 20 

Jezditelnost (6.2 i) 20 

Skokové vlohy (6.2 g) 5 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 5 

Výcvik (6.2 h) 10 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

7. Výkonnostní zkouška hřebců – Sportovní test (podmínky účasti viz ŠP 11.3.1.2) 

Sportovní test je dvoudenní a koná se ve vybraném testačním zařízení, které navrhuje RPK a 

schvaluje ASCHK. Hodnotitelská komise je nejméně tříčlenná, pro celý test zůstává stejná a jmenuje ji RPK. 

Zkušební(-ho) jezdce pro sportovní test rovněž jmenuje RPK. Skok ve volnosti se provádí v kryté hale na 

bezpečně ohraničeném koridoru. Zkušební parkury budou postavené v hale nebo na ohraničeném 

venkovním kolbišti, v obou případech s doporučeným minimálním rozměrem 20 x 60 m. 

7.1 Sportovní test pro hřebce skokového směru 

Test vykonávají čtyřletí, pětiletí a šestiletí hřebci, rozdělení do skupin podle věku, přičemž nelze 

společně hodnotit dva různě staré hřebce. Požadavky na přilnutí a nároky na hřebce odpovídají stupni 

výkonnosti na styl koně dle věku. U hřebců přihlášených do sportovního testu pro hřebce skokového směru 

posuzuje hodnotitelská komise exteriér při předvedení na ruce a opakovaně (na ruce, ve volnosti i pod 

sedlem) hodnotí níže uvedená výkonnostní kritéria: 

• Exteriér dle ŠP odstavce 6.2 

a) Typ a pohlavní výraz 

b) Stavba těla 

• Výkonnost dle ŠP odstavců 6.2 

c) krok 

d) klus 

e) cval 
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f) vnitřní vlastnosti 

g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota 

g2) technika a styl skoku 

Známku za kritérium i) jezditelnost dostávají koně od zkušebního jezdce. Hřebci, kteří vykonávají 

závěrečnou zkoušku sportovního testu, mohou přijet den předem a v době předem vyhrazené pořadatelem 

se seznámit s prostory určenými pro zkoušku ve skoku ve volnosti a se zkušební halou nebo kolbištěm. 

7.1.1 Průběh sportovního testu pro hřebce skokového směru 4letí: 

1. den: 

• Posouzení exteriéru a předvedení na ruce v kroku a klusu na tvrdém povrchu 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 6.2. ŠP – Posuzování sledovaných 

znaků pod body a), b1-6), c), d). Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a b1-b6) 

stavba těla se provádí na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky za c) krok a d) klus při předvedení 

na ruce na rovném a pevném terénu. 

• Skok ve volnosti. 

Skoková řada ve volnosti dle ZŘ, přílohy V.2. Skoku ve volnosti předchází uvolnění hřebce v klusu a 

ve cvalu na osmičce, řízené předvaděči. Základní výška při skoku ve volnosti je 120 cm a postupně se zvyšuje 

po 10 cm na konečnou výšku 140 cm. Na každé výšce má hřebec povolenou jednu opravu, hřebec nesmí 

absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 

2. den: 

• Parkur s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem člena komise či stewarda, skokové 

opracování přímo na zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení). Následuje předvedení hřebce s 

vlastním jezdcem na standardním parkuru (4letí příloha VII.1). Po ukončení standardního parkuru závisí na 

komisi, zda si vyžádá opakování překonání některých překážek nebo některé překážky nechá zvýšit. 

Předseda komise následně krátce okomentuje výkon hřebce při standardním parkuru, aniž by naznačoval 

bodování jednotlivých kritérií. 

• Test jezditelnosti se zkušebním jezdcem 

Známku za jezditelnost posuzovanou podle bodu 6.2 i ŠP v tomto testu uděluje zkušební jezdec. 

Zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 

30 minut. Veškerému testování musí být přítomna celá hodnotící komise. Testování pod zkušebním jezdcem 

probíhá u každého hřebce v individuálním rozsahu a intenzitě, zkušební jezdec hovoří se zkušební komisí, 

která zkoušku průběžně komentuje. 

7.1.2 Průběh sportovního testu pro hřebce skokového směru 5letí a 6letí: 

1. den: 

• Posouzení exteriéru a předvedení na ruce v kroku a klusu na tvrdém povrchu 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 6.2. ŠP – Posuzování sledovaných 

znaků pod body a), b1-6), c), d). Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a b1-b6) 

stavba těla se provádí na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky za c) krok a d) klus při předvedení 

na ruce na rovném a pevném terénu. 

• První parkur s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda, skokové opracování přímo na 

zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení). Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem na 

standardním parkuru (5letí příloha VII.2, 6letí příloha VII.3 ZŘ). Předseda komise následně krátce 

okomentuje výkon hřebce při standardním parkuru, aniž by naznačoval bodování jednotlivých kritérií. 

2. den: 

• Druhý parkur s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda, skokové opracování přímo na 

zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení). Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem na 

standardním parkuru (5letí příloha VII.2, 6letí příloha VII.3 ZŘ) s překážkami zvýšenými o 5 cm. Po ukončení 

standardního parkuru závisí na komisi, zda si vyžádá opakování překonání některých překážek nebo některé 
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překážky, vždy s ohledem na věk koně, nechá zvýšit. Předseda komise následně krátce okomentuje výkon 

hřebce při standardním parkuru, aniž by naznačoval bodování jednotlivých kritérií. 

• Test jezditelnosti zkušebním jezdcem 

Známku za jezditelnost posuzovanou podle bodu 6.2 i ŠP v tomto testu uděluje zkušební jezdec. 

Zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 

30 minut. Veškerému testování musí být přítomna celá hodnotící komise. Testování pod zkušebním jezdcem 

probíhá u každého hřebce v individuálním rozsahu a intenzitě, zkušební jezdec hovoří se zkušební komisí, 

která zkoušku průběžně komentuje. 

7.1.3 Výstroj jezdce a koně 

Výstroj jezdce 

Všichni jezdci musí být ustrojení dle skokových pravidel PJS, mohou použít jeden pár ostruh s max. 

délkou dříku 4,5 cm, které při běžném způsobu použití nemohou způsobit proříznutí či propíchnutí kůže. 

Dřík ostruhy musí směřovat vodorovně nebo dolů. Dále je povolen bičík dlouhý maximálně 75 cm. Při 

drezurní přípravě v hale je povolená drezurní tušírka max. délky 120 cm včetně šlahounu. Ve všech částech 

testu platí pravidlo PJS o „cizí pomoci“ a jeho porušení vede k vyloučení hřebce z testu. 

Výstroj koně 

Stihlové udidlo a nánosníky dle čl. 428 drezurních pravidel PJS. Není povolený martingal, v případě 

potřeby může být použit poprsník. Použití průvleček je během celého testu zakázané. Během celého testu 

musí být kůň čitelně označen startovním číslem, zleva, buď na uzdečce, nebo na podsedlové dečce. Jako 

ochrana nohou jsou pro zkoušku pod jezdcem povolené kamaše, zvony, zadní kamaše se zapínáním Velcro 

širším než 5 cm, pro skok ve volnosti povolená pouze ochrana předních nohou. Hřebci musí být okovaní na 

přední končetiny. 

7.1.4 Bodování a způsob výpočtu konečné známky: 

Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha VII.5 ZŘ) a jejich 

známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového protokolu daného hřebce (Příloha VII.4 

ZŘ), kam svou známku za jezditelnost nahlásí také zkušební jezdec a následně provede se výpočet. 

Výsledkem sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka sportovního testu pro 

skokově zaměřené hřebce Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií. 

 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky (v %) 

Krok (6.2.c) 10 

Klus (6.2.d 10 

Cval (6.2.e) 20 

Skoková schopnost (6.2 g1) 20 

Styl a technika skoku (6.2 g2) 20 

Jezditelnost (6.2 i) 10 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 10 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

Pokud hřebec musí test přerušit, ještě, než dokončil všechny zkoušky, nemůže se mu počítat žádný 

výsledek. Do výsledkové tabulky bude zapsáno, že test nedokončil z důvodu přerušení na žádost komise 

nebo majitele (držitele). 

Každý majitel (držitel) hřebce dostane po ukončení zkoušky předběžný protokol s výsledky, kde 

budou uvedeny jednotlivé známky kritérií od hodnotících členů komise a vypočtená Konečná známka 

sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce. Kromě toho bude každý hřebec po absolvování poslední 

části testu slovně okomentován s ohledem na hodnocená kritéria a předvedené výkony během celého 

sportovního testu. Podrobný Protokol hodnocení ze sportovního testu je přílohou VII.4 ZŘ. 

Všechny protokoly a celkové známky budou následně zveřejněny na internetu a každý majitel 

(držitel) hřebce dostane oficiální potvrzený Protokol hodnocení a písemnou dokumentaci lineárního 

popisu. 
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7.2. Sportovní test pro hřebce drezurního směru 

Test vykonávají čtyřletí, pětiletí a šestiletí hřebci, rozdělení do skupin podle věku, přičemž nelze 

společně hodnotit dva různě staré hřebce. Požadavky na přilnutí a nároky na hřebce odpovídají stupni 

výkonnosti v drezurních úlohách pro mladé koně dle věku. U hřebců přihlášených do sportovního testu pro 

hřebce drezurního směru posuzuje hodnotitelská komise exteriér při předvedení na ruce a opakovaně (na 

ruce, ve volnosti i pod sedlem) hodnotí níže uvedená výkonnostní kritéria: 

• Exteriér dle ŠP odstavce 6.2 

a) Typ a pohlavní výraz 

b) Stavba těla 

• Výkonnost dle ŠP odstavců 6.2 

c) krok 

d) klus 

e) cval 

f) vnitřní vlastnosti 

Známku za kritérium i) jezditelnost dostávají hřebci od zkušebního jezdce 

Hřebci, kteří vykonávají závěrečnou zkoušku sportovního testu, mohou přijet den předem a v době 

předem vyhrazené pořadatelem se seznámit s prostory určenými pro zkoušku ve skoku ve volnosti (včetně 

cvičného překonání skokové řady na nejnižší výšce) a se zkušební halou nebo kolbištěm. 

7.2.1. Průběh sportovního testu pro hřebce drezurního směru: 

1. den: 

• Posouzení exteriéru a předvedení na ruce v kroku a klusu na tvrdém povrchu 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 6.2. ŠP – Posuzování sledovaných 

znaků pod body a), b1-6), c), d). Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a b1-b6) 

stavba těla se provádí na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky za c) krok a d) klus při předvedení 

na ruce na rovném a pevném terénu. 

• První předepsaná úloha s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda. Následuje předvedení hřebce s 

vlastním jezdcem v předepsané úloze (4letí úloha 4Ú, 5letí úloha 5Ú, 6letí úloha 6Ú dle pravidel PJS, úlohy 

jsou přílohou VII.6 ZŘ). Předseda komise následně krátce okomentuje výkon hřebce v předepsané úloze, 

aniž by naznačoval bodování jednotlivých kritérií. 

2. den: 

• Druhá předepsaná úloha s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda. Následuje předvedení hřebce s 

vlastním jezdcem v předepsané úloze (4letí úloha 4U, 5letí úloha 5F, 6letí úloha 6F, dle pravidel PJS, úlohy 

jsou přílohou VII.6 ZŘ). Předseda komise následně krátce okomentuje výkon hřebce v předepsané úloze, 

aniž by naznačoval bodování jednotlivých kritérií. 

• Testování se zkušebním jezdcem 

Na koně nasedne zkušební jezdec a podle požadavků hodnotící komise předvede a testuje koně ve 

všech chodech tak, aby bylo možné zároveň posoudit jezditelnost a vnitřní vlastnosti hřebce. Veškerému 

testování musí být přítomna celá hodnotící komise. Testování pod zkušebním jezdcem probíhá u každého 

hřebce v individuálním rozsahu a intenzitě, zkušební jezdec hovoří se zkušební komisí, která zkoušku 

průběžně komentuje. 

7.2.2 Výstroj jezdce a koně 

Výstroj jezdce 

Všichni jezdci musí být ustrojení dle pravidel PJS, mohou použít jeden pár ostruh s max. délkou 

dříku 4,5 cm, které při běžném způsobu použití nemohou způsobit proříznutí či propíchnutí kůže. Dřík 

ostruhy musí směřovat vodorovně nebo dolů. Ostruhy mohou mít hladká kolečka. Dále je povolená drezurní 

tušírka max. délky 120 cm včetně šlahounu. Ve všech částech testu platí pravidlo PJS o „cizí pomoci“ a jeho 

porušení vede k vyloučení hřebce z testu. 

Výstroj koně 
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Stihlové udidlo a nánosníky dle čl. 428 drezurních pravidel PJS. Použití průvleček je během celého 

testu zakázané. Během celého testu musí být kůň čitelně označen startovním číslem, buď na uzdečce, nebo 

na podsedlové dečce. Pro skok ve volnosti, skokovou řadu a lonžování jsou povolené přední kamaše. Hřebci 

musí být okovaní na přední končetiny. 

7.2.3 Bodování a způsob výpočtu: 

Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha VII.5 ZŘ) a jejich 

známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového protokolu daného hřebce (Příloha VII.4 

ZŘ), kam svou známku za jezditelnost nahlásí také zkušební jezdec a následně provede se výpočet. 

Výsledkem sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka sportovního testu pro 

hřebce drezurního směru. Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií. 

 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky (v %) 

Krok (6.2.c) 20 

Klus (6.2.d 20 

Cval (6.2.e) 20 

Jezditelnost (6.2 i) 20 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 20 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

Pokud hřebec musí test přerušit, ještě, než dokončil všechny zkoušky, nemůže se mu počítat žádný 

výsledek. Do výsledkové tabulky bude zapsáno, že test nedokončil z důvodu přerušení na žádost komise 

nebo majitele (držitele). Každý majitel (držitel) hřebce dostane po ukončení zkoušky předběžný protokol s 

výsledky, kde budou uvedeny jednotlivé známky kritérií od hodnotících členů komise a vypočtená 

Konečná známka sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce. Kromě toho bude každý hřebec 

po absolvování poslední části testu slovně okomentován s ohledem na hodnocená kritéria a předvedené 

výkony během celého sportovního testu. Podrobný Protokol hodnocení ze sportovního testu je přílohou 

VII.4 ZŘ. 

Všechny protokoly a celkové známky budou následně zveřejněny na internetu a každý majitel 

(držitel) hřebce dostane oficiální potvrzený Protokol hodnocení a písemnou dokumentaci lineárního 

popisu. 

 

8. Základní zkouška výkonnosti 

Zkouška je určena pro tříleté klisny zapsané v PK I a PK II (viz ŠP odstavec 11.3.2) a pro tříleté hřebce 

odchované v testačních odchovnách (viz ŠP odstavec 11.3.2). Majitel se může rozhodnout pro zkoušku pod 

sedlem, či v zápřeži. 

8.1 Základní zkoušky výkonnosti klisen pod sedlem 

Základní zkoušky výkonnosti klisen (ZZV) organizuje hodnotitel ve spolupráci s pořadatelem. 

Hodnotitelskou komisi schvaluje RPK. Hodnotitelská komise je nejméně 3členná. Termíny a místa konání 

ZZV schvaluje RPK. 

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška 

výkonnosti. Pro konání zkoušek výkonnosti je stanoven minimální počet 7 klisen. Počet klisen na posledních 

2 zkouškách v ČR nemusí splňovat podmínku minimálního počtu 7 klisen. 

8.1.1 Výstroj koně a jezdce: Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou 

povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče nohou jsou povoleny jen 

pro skokovou zkoušku. Jezdec je ustrojen dle pravidel ČJF. 

8.1.2 Průběh zkoušky: Tříleté klisny nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové řadě, kdy výška 

posledního skoku je stanovena na: 110-120-130 cm a šířka 110 cm – schéma zkušební řady a vzdálenosti ve 

skokové řadě jsou zobrazeny v Příloze VIII.1 ZŘ. Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně 

ohraničeném koridoru. Klisna nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. 

Po třetí chybě (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce klisna zkoušku končí s hodnocením 

neabsolvovala. Při této zkoušce se hodnotí skokové vlohy dle kritérií popsaných v ŠP, odstavec 6.2 g1), g2. 
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Druhou částí ZZV je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se provádí na 

ohraničeném prostoru o doporučených rozměrech 20 x 60 m. Předváděná klisna absolvuje v ohraničeném 

prostoru úlohu předepsanou pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti (viz Příloha VIII.2). 

 Následující klisna se připravuje v prostoru za hrazením tak, aby předváděnou klisnu nerušila. 

Při zkoušce mechaniky pohybu a ovladatelnosti se hodnotí tato selekční kritéria dle odstavce 6.2 ŠP: c) Krok, 

d) Klus, e) Cval a f) Vnitřní vlastnosti (Pracovní ochota a charakter). 

 

Drezurní obdélník doporučených rozměrů 20 x 60 m 

A Vjezd středním krokem 

X Stát, pozdrav, středním krokem vchod 

C Na levou ruku 

H Lehkým klusem vchod 

FM Klusové kroky a rámec prodloužit 

M Pracovní klus lehký 

HXF Změnit směr – pracovní klus lehký 

KH Klusové kroky a rámec prodloužit 

H Pracovní klus lehký 

C Střední krok 

MXK Střední krok, nechat vytáhnout otěže 

K Střední krok a otěže zkrátit 

A Pracovní klus lehký– velký kruh vlevo 1x kolem (20 m) 

Mezi K a A Pracovní cval vlevo 

AFBMC Pracovní cval 

HK Cvalové skoky prodloužit 

K Pracovní cval 

Mezi A a F Pracovní klus lehký 

BH Změnit směr – pracovní klus lehký 

HCM Pracovní klus lehký 

Mezi M a H Půlkruh 20 m – pracovní klus 

Mezi H a C Pracovní cval 

CM Pracovní cval 

MF Cvalové skoky prodloužit 

F Pracovní cval 

Mezi A a K Pracovní klus lehký 

EB Půlkruh 20 m – pracovní klus lehký 

F Střední krok 

A Ze středu 

X Stát, pozdrav, odjezd volným krokem na dlouhé otěži 

 

 

Třetí částí ZZV je křížek s odskokovou bariérou – viz příloha VIII.1 ZŘ Klisna ihned po absolvování 

úlohy celkem dvakrát překoná z klusu křížek s odskokovou bariérou, aby prokázala ochotu skákat pod 

sedlem. Při této zkoušce bude hodnoceno kritérium 6.2 f) Pracovní ochota a charakter 

9.1.3 Bodování a způsob výpočtu: 
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Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti klisen. Vypočítá se podle následující tabulky 

z jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech hodnotitelů. 

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu uvedeném v příloze VIII.3 ZŘ. 

Jednotliví komisaři zadávají do pracovního protokolu (Příloha VIII.3a). 

 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky (v %) 

Krok (6.2.c) 15 

Klus (6.2.d 15 

Cval (6.2.e) 15 

Skoková schopnost (6.2.g1) 20 

Styl a technika skoku (6.2.g2) 15 

Pracovní ochota a charakter 20 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

9.2. Základní zkouška výkonnosti klisen v zápřeži 

Základní zkoušky výkonnosti klisen (ZZV) organizuje hodnotitel ve spolupráci s pořadatelem. 

Hodnotitelskou komisi schvaluje RPK. Hodnotitelská komise je nejméně 3členná. Termíny a místa konání 

ZZV schvaluje RPK. Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná 

zkouška výkonnosti. U konání výkonnostních zkoušek klisen pro spřežení nerozhoduje počet klisen. 

9.2.1 Způsob předvádění zkoušky 

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní 

postroje). Zátěž kočáru nebo bryčky kočí s jedním přísedícím. 

9.2.2 Průběh zkoušky 

Klisna se předvádí v lehké zápřeži na jízdárně o doporučených rozměrech 40 x 100 m. První částí 

ZZV je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti v drezurní úloze (čtené) – viz. Příloha VIII.4 ZŘ. Ihned 

po skončení drezurní úlohy se předvádí zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku – viz. Příloha VIII.4 

ZŘ – předepsaný chod: klus. Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny. 

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat pouze na hlasovou pomůcku v lehké zápřeži na 100 m 

dlouhé dráze 

9.2.3 Bodování a způsob výpočtu: 

Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti klisen. Vypočítá se podle následující tabulky z 

jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech hodnotitelů. Do hodnocení se zahrne i 

chování koní při zapřahání a vypřahání. 

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu uvedeném v příloze VIII.5 

ZŘ. Jednotliví komisaři zadávají známky do pracovního protokolu (VIII.5a). 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky (v %) 

Krok (6.2.c) 20 

Klus (6.2.d 20 

Schopnost podat výkon a ochota k tahu (6.2. f 
Vnitřní vlastnosti) 

40 

Temperament a charakter (6.2. f Vnitřní vlastnosti) 20 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

9.3 Základní zkouška výkonnosti hřebců z testační odchovny pod sedlem 

Základní zkoušky výkonnosti hřebců v testačních odchovnách organizuje oprávněná osoba 

provozující testační odchovnu. Hodnotitelská komise je nejméně 3členná, její složení navrhuje RPK. 

9.3.1 Výstroj koně a jezdce 

Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné 

otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče nohou jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. 

Jezdec je ustrojen dle pravidel ČJF. 

9.3.2 Průběh zkoušky: 
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Tříletí hřebci nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové řadě, kdy výška posledního skoku je 

stanovena na: 110-120-130 cm a šířka 110 cm – schéma zkušební řady a vzdálenosti ve skokové řadě jsou 

zobrazeny v Příloze VIII.1 ZŘ. Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru. 

Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. Třetí chyba (zastavení 

nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. Při této zkoušce se hodnotí 

skokové vlohy dle kritérií popsaných v ŠP, odstavec 6.2 g1), g2. 

Následuje zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem se provádí na ohraničeném 

prostoru o doporučených rozměrech 20 x 60 m. Hřebci absolvují předepsanou drezurní úlohu, která je 

součástí přílohy VIII.6 ZŘ. 

Při zkoušce mechaniky pohybu a ovladatelnosti se hodnotí tato selekční kritéria dle odstavce 6.2 ŠP: 

c) Krok, d) Klus, e) Cval a f) Pracovní ochota a charakter.  

Třetí částí ZZV hřebců je křížek s odskokovou bariérou – viz příloha VIII.1 ZŘ Hřebec celkem dvakrát 

překoná z klusu křížek s odskokovou bariérou, aby prokázal ochotu skákat pod sedlem. Při této zkoušce 

bude hodnoceno kritérium 6.2. f) ŠP – Pracovní ochota a charakter. 

Čtvrtou částí ZZV hřebců je postupová řada dle přílohy VIII.1 ZŘ je poslední částí zkoušky 

výkonnosti. Výška stanovená pro tuto zkoušku je 85 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 105 cm a má 

povinná 3 kola. Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. Třetí 

chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. Hodnocena 

jsou při této zkoušce následující kritéria: g) Skokové vlohy jako aritmetický průměr dílčích kritérií g1), g2. a 

pracovní ochota a charakter 

9.3.3 Bodování a způsob výpočtu: 

Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti hřebců. Vypočítá se podle následující 

tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech hodnotitelů. Jednotlivé známky a 

výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu uvedeném v příloze VIII.7 ZŘ. Jednotliví komisaři 

vyplňují dílčí protokoly dle přílohy VIII.7a. Hodnocení typu a pohlavního výrazu a stavby těla se provádí na 

pevném podkladu na ruce. Během výcvikové přípravy za zkoušku v testační odchovně se posuzují níže 

uvedená selekční kritéria: 

• vnitřní vlastnosti, tj. temperament, charakter /včetně chování ve stáji, při kování a 

pod sedlem/ a pracovní ochota, dle odstavce 6.2.f ŠP) 

• výcvik (dle odstavce 6.2.h ŠP, zejména učenlivost, krmitelnost, konstituce) 

Tyto známky z výcviku udílí vedoucí výcviku do protokolu VIII.7b. 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky (v %) 

Typ a pohlavní výraz 6.2.a 10 

Stavba těla 6.2.b 10 

Výcvik 6.2.h 10 

Krok (6.2.c) 10 

Klus (6.2.d 10 

Cval (6.2.e) 10 

Skoková schopnost (6.2.g1) 15 

Styl a technika skoku (6.2.g2) 15 

Pracovní ochota a charakter 10 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

 

9. Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách 

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vlastní 

hodnocení provádí hodnotitelé určení RPK. Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně 

prokazatelným původem do 4. generace předků splňující růstový standard, bez zásadních exteriérových vad. 

Hřebečci se naskladňují do 31. října ve stáří 5-9 měsíců. Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 

10 hřebečků plemene ČT jednoho ročníku, aby mohl být test zahájen. 

9.1.Provádění hodnocení 

Hodnocení v testační odchovně se provádí: 
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• u odstávčat po ukončení naskladnění 

Posuzuje se:  1) vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu. 

Hodnotí se známkami 1–10. 

• u hřebečků jednoletého a dvouletého ročníku před zahájením a po ukončení pastevního 

období 

Posuzuje se:  1) vzrůst podle růstových standardů (Příloha IX.3), tělesný rámec, korektnost a pravidelnost 

pohybu na tvrdém podkladu 

2) překonávání překážek – dle plánku v příloze IX.4 ZŘ 

výška poslední překážky: 

jednoletý ročník – 60-80 cm 

dvouletý ročník - 100 cm 

Hodnotí se dvěma známkami 1–10. Hodnocení se vyplňují do protokolů v přílohách IX.1 (třídění) a IX.2 (po 

naskladnění). 

• u hřebečků tříletého ročníku 

Hodnocení: viz. odstavec 8.3 Základní zkouška výkonnosti hřebců v testačních odchovnách 

Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané Provozním řádem. 

Trvání testu je 900 až 960 dní. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, kterou provádí 

tříletý ročník. Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionálně nebo je vyřazen po úhynu. 

 

10. Hodnocení hřebců před zápisem do plemenné knihy (PKH I) 

Toto hodnocení se provádí u hřebců, jejichž majitelé žádají o zápis do plemenné knihy hřebců po 

splnění výkonnostních kritérií v KMK nebo po sportovní testaci a u dalších hřebců splňujících všechny 

podmínky zápisu do plemenné knihy hřebců a nebyl u nich posuzován plemenný typ a pohlavní výraz, stejně 

tak jako stavba těla. 

Hodnocení provádí tříčlenná komise složená z hodnotitelů a členů RPK. Komisi určuje RPK. Hřebci 

se předvádějí v zootechnickém postoji a v pohybu na ruce v kroku a klusu. Dle zásad uvedených v ŠP 

odstavec 6.2 se hodnotí: 

a) plemenný typ a pohlavní výraz 

b) stavba těla, b1 až b 6 

c) krok 

d) klus 

Známky jsou zaneseny do Popisového listu (Příloha IV.1). 
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Seznam příloh ZŘ 
Příloha II.1 Popisový list hříběte 

Příloha II.2 Protokol pro hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídce 

Příloha III.1 Protokol hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na přehlídkách 

Příloha IV.1 Popisový list 

Příloha V.1 Formulář k doporučení účasti hřebce na 1. předvýběru hodnotitelem. 

Příloha V.2 Zkušební řada pro skok ve volnosti 

Příloha V.3 Protokol hodnocení 2. předvýběr 

Příloha V.4 Protokol hodnocení komisaře 2. předvýběr 

Příloha VI.1 Protokol hodnocení 70denního testu pro 1. komisaře (skoky, drezura) 

Příloha VI.2 Protokol hodnocení 70denního testu celkový (skoky, drezura) 

Příloha VI.3 Plánek postupové řady 70denní test 

Příloha VI.4 Plánek parkuru 3letí hřebci 70denní test 

Příloha VI.5 Drezurní úloha pro 3leté hřebce 70denní test 

Příloha VII.1 Plánek parkuru 4letí hřebci sportovní test 

Příloha VII.2 Plánek parkuru 5letí hřebci sportovní test 

Příloha VII.3 Plánek parkuru 6letí hřebci sportovní test 

Příloha VII.4 Protokol hodnocení sportovní test celkový (Skoky, drezura) 

Příloha VII.5 Protokol hodnocení sportovního testu pro komisaře (skoky, drezura) 

Příloha VII.6 Drezurní úlohy 4Ú, 5Ú, 5F, 6Ú, 6F 

Příloha VIII.1 Plánek postupové řady ZZV 

Příloha VIII.2 Úloha pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti klisen při ZZV 

Příloha VIII.3 Protokol hodnocení ZZV klisen 

Příloha VIII.3a Pracovní protokol pro komisaře ZZV klisen 

Příloha VIII.4 ZZV klisen v zápřeži: Drezurní úloha a plán vozatajského parkuru 

Příloha VIII.5 Protokol hodnocení ZZV klisen v zápřeži 

Příloha VIII.6 Drezurní úloha pro ZZV hřebců z testační odchovny 

Příloha VIII.7 Protokol hodnocení ZZV hřebců z testační odchovny 

Příloha VIII.7a Protokol pro komisaře ZZV hřebců TO 

Příloha VIII.7b Protokol vedoucí výcviku TO 

Příloha IX.1 Protokol hodnocení hřebečků při třídění v testační odchovně 

Příloha IX.2 Protokol hodnocení hřebečků po naskladnění v testační odchovně 

Příloha IX.3 Růstové standardy TO 

Příloha IX.4 Plánek volnost třídění v TO 

Všechny důležité dokumenty, formuláře a informace naleznete na 

stránkách www.aschk.cz v sekci Plemena – Český teplokrevník 
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FINANČNÍ ŘÁD 
 

Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je součástí Řádu plemenné knihy 

ČT. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává ASCHK ČR, na základě zásad schválených vrcholným orgánem ASCHK 

ČR. 

1. Účel finančního řádu 

Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na tvorbě 

(a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK. 

 

2. Předmět finanční činnosti a způsob účtování poplatků 

Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením PK, 

jmenovitě za: 

a) Vstupní zápis majitele koní do plemenné knihy – složenkou na základě přihlášky do PK 

b) Označení hříběte 

c) Zápis klisny do plemenné knihy 

d) Zápis hřebce do plemenné knihy 

e) Oprávnění k plemenitbě plemeníka či inseminace na příslušný rok 

f) Potvrzení o původu koně 

g) Výpis z plemenné knihy 

h) Sankce 

i) Změna majitele 

Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření 

vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř. zrušení zápisu hřebce či klisny. 

 

3. Poplatky 

Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje vrcholný orgán ASCHK ČR podle 

aktuální situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu ASCHK ČR a dává se na vědomí valné hromadě. 

Vydává, popř. prodlužuje ho vrcholný orgán ASCHK ČR, a to na období nejméně jednoho roku a je povinno 

s ním seznámit všechny členy PK. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ. 

 

4. Plátci poplatků 

Plátci poplatků jsou majitelé koní. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášeným vrcholným orgánem. Jednotlivé položky mohou být 

vyhlašovány postupně, v souladu s přípravou nového systému PK a uplatněním příslušných ustanovení. 
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HŘÍBATA 
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REGISTRACE HŘÍBAT 
Registraci hříbat, která mají být zapsána do plemenné knihy českého teplokrevníka, provádějí 

pracovníci uvedení v seznamu kontaktů na straně 6. 

Chovatelé mají několik možností, jak provést registraci hříběte: 

1. zasláním vyplněné tzv. hlášenky o narození hříběte (modrý připouštěcí lístek) na adresu hodnotitele 

ASCHK s uvedenou adresou místa ustájení klisny s hříbětem a telefonickým spojením na chovatele 

2. telefonickým ohlášením hodnotiteli ASCHK pro danou oblast 

 

OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A EVIDENCE KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ S KOŇMI  

(§ 22 a § 23 plemenářského zákona, prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

Nařízení Komise (EU) č. 2015/262 účinné od 1.1.2016) 

 

Hříbata se označují tak, aby identifikační doklad (průkaz koně) byl vydán před opuštěním 

hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. V případě, že tento 

termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát průkazu koně, pokud bude doložen původ, nebo 

náhradní identifikační doklad, pokud původ doložen nebude. V obou těchto případech bude kůň bez 

výjimky vyloučen z porážky pro lidskou spotřebu. 

Označování koní, oslů a jejich kříženců s koňmi a jejich registraci v registračních knihách zajišťují 

uznaná chovatelská sdružení (organizace, která vede plemennou knihu) - zajišťují registraci a označení koní 

prostřednictvím smluvních odborně způsobilých osob. Registrace a označení koní je prováděno podle 

pravidel stanovených Řádem příslušné plemenné knihy schválené MZe. 

Pracovník provádějící označování koní má povinnost označit koně do 28 dnů ode dne, kdy k tomu 

byl majitelem prokazatelně vyzván. 

Pokud časem dojde na koni ke změnám, které neodpovídají jeho slovnímu a grafickému popisu, 

zajistí majitel opravu u některé osoby provádějící registraci. Změnu či doplnění popisu, popřípadě dodatečné 

označení koně mikročipem zaznamená pracovník do průkazu koně a odešle hlášení na adresu ÚEK. 

REGISTR KONÍ, OSLŮ A JEJICH KŘÍŽENCŮ DRŽENÝCH V HOSPODÁŘSTVÍ 

Povinnost vedení RKH se vztahuje na chovatele bez ohledu, zda je majitelem nebo pouze chovatelem 

koně, který je fyzicky přítomen na jeho hospodářství. Pro každé hospodářství vede chovatel koní, oslů a 

jejich kříženců registr koní v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba, 

nebo v informačním systému ústřední evidence (§ 32).  

Každý registr koní v hospodářství se vede na dvou samostatných formulářích. První formulář 

nazvaný "Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství" a druhý formulář nazvaný "Přemístění koní, oslů 

a jejich kříženců držených v hospodářství". Důsledné vedení registru koní je nezbytné pro plnění podmínek 

v rámci opatření LFA/AEO. 

ŠLECHTĚNÍ A PLEMENITBA 

Podle platné legislativy smí chovatel (majitel) použít k plemenitbě pouze plemeníka zapsaného v 

ústředním registru plemeníků. Někteří chovatelé se z důvodu neznalosti legislativy domnívají, že pokud 

narozené potomstvo nezařazují k dalšímu chovu a neprodávají, mohou k plemenitbě používat vlastního 

hřebce nezapsaného v ústředním registru plemeníků, tzv. „černého plemeníka“.  

Další povinnost, která s výše uvedeným problémem souvisí, je předávání údajů o plemenitbě 

(inseminaci a přirozené plemenitbě – připouštěcí lístek) pověřené osobě. 

PRŮKAZ KONĚ 

Pověřená osoba vystaví průkaz koně do 28 dnů ode dne doručení čtvrtého připouštěcího lístku nebo 

ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne doručení hlášení o trvalém dovozu koně. 

HLÁŠENÍ ZMĚNY 

Každý nový majitel plemenného koně zasílá příslušnému uznanému chovatelskému sdružení hlášení 
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změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením 

změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá 

zpět novému majiteli. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí uznané 

chovatelské sdružení změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem 

majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení 

pověřené osobě do 10 pracovních dnů ode dne doručení. 

Totéž platí při trvalém přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, 

při přemístění koně na jatka nebo do asanačního podniku. Dojde-li ke kastraci koně, zasílá jeho majitel 

pověřené osobě hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne kastrace koně. Veterinární lékař potvrdí do 5 

pracovních dnů po zákroku kastraci v průkazu koně. Platný formulář (Hlášení změny) naleznete na 

stránkách www.uek.cz 

UPOZORNĚNÍ! 

U hříbat narozených z inseminace je nutné při registraci hříběte doložit ověření původu dle DNA. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY KE STANOVOVÁNÍ GENETICKÉHO TYPU A OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU KONÍ 

 

ČMSCH a.s., Laboratoř imunogenetiky 

252 09 Hradištko pod Medníkem 

Kontaktní osoba: 

Ing. Michaela Přibáňová, vedoucí laboratoře 

Telefon: 257896329, 257896226 

Fax: 257740491 

e-mail: priban@cmsch.cz 

www.cmsch.cz 

 

Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita v Brně 

Laboratoř agrogenomiky 

Zemědělská 1, 613 00 Brno 

Kontaktní osoba: 

Ing. Bc. Irena Vrtková, vedoucí laboratoře 

Telefon: 545 133 187, 607 753 219 

Fax: 545 133 176 

e-mail: irena.vrtkova@mendelu.cz 

 

GENSERVICE s.r.o. 

Palackého 1-3, 612 42 Brno 

Kontaktní osoba: 

MVDr. Alena Hovorková 

Telefon: 541562186, 541562187, 

604 206 758, Fax: 541562187 

e-mail: genservice@volny.cz 

 

 

 

 

 

http://www.cmsch.cz/
mailto:irena.vrtkova@mendelu.cz
mailto:genservice@volny.cz
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POČTY REGISTROVANÝCH HŘÍBAT ROČNÍK 2019 
 

Vysvětlivky:  HA: Hodnocení A – vzrůst, tělesný rámec 

  HB: Hodnocení B – mechanika pohybu, korektnost a pravidelnost 

  n před hodnoceným ukazatelem = počet měření ze kterých se vypočítává výsledná známka 

 

Číslo otce Jméno otce Potomků n HA HA n HB HB 

792 Acordino-T 1 1 7 1 8 

2997 Aristo Z 33 33 7,6 30 7,6 

2778 Armando B 1 1 4 1 4 

689 Bell Ami 1 1 8 1 7 

5219 Bernay 1 1 8 1 8 

2009 Caesar 1 1 7,5 1 8 

2484 Canon 2 2 8,8 2 8,8 

1875 Canturino 1 1 7 1 7 

2315 Capibara 9 9 8,1 9 8,1 

2008 Cardiff Dwerse Hagen Z 3 3 7,7 3 8 

1001 Cassini's Son-T 6 6 9 5 8,6 

2465 Casual 11 11 8,7 11 8,4 

1992 Cento Lano Arcus 2 2 7,8 2 7,8 

1946 Cocain 3 3 7,2 3 8,3 

2225 Cola 10 10 8 10 8 

1976 Cola Zero 1 1 9 1 8 

1478 Cool Paradise 6 6 8,3 6 8,2 

5283 Cornet de Semilly 2 2 6,3 2 6 

1557 Crawfordastral 2 2 7,5 2 8,3 

1015 Cyril 2 2 7,5 2 7,5 

2943 Dahoman IV-CZ (Tamarix) 3 3 6,7 3 7,3 

793 Doven 1 1 6 1 7 

1463 Dubel 2 2 8,3 2 9 

6068 Egerton (GER) 1 1 8,5 1 7,5 

2905 Erik 2 2 8 2 7,5 

5202 Fantomas de Muze 1 1 7 1 7,5 

2483 Gaboo Insprav 4 4 8 4 7,8 

1558 Galandro ZH 3 3 8 3 8,2 

2825 Genius Lysák 6 6 8,3 6 8,3 

2049 Go-On T.S. 10 10 7,8 10 7,8 

1053 Guidam Sohn 11 11 8,9 11 8,9 

1345 Heartbreak ZH 3 3 7,7 3 8,3 

2189 Heartvit ZH 1 1 10 1 10 

5218 Hickstead White 3 3 8,5 3 8,5 

1746 Chico's Boy 41 41 7,9 40 8,3 

2316 I'm Jaguar 4 4 8,4 4 8,1 

5228 I'm Special de Muze 2 2 8,5 2 7 

911 Leonardo 1 1 9 1 8,5 

2806 Ligoretto 4 4 8,7 4 8,8 

1028 Manillon Rouge 9 9 8,1 9 8 
 Origi d'O 2 2 8,3 2 8,3 

5245 Pezetas du Rouet 1 1 7 1 8,5 

2228 Porthos M 2 2 7 2 8 
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1867 Przedswit Jung 1 1 7,5 1 7,5 

1231 Przedswit Lionel 3 3 7 3 7,3 

2766 Quidam 1 1 8 1 8 

1871 Quidamo 7 7 7,4 7 7,1 

1991 Quimero-M 1 1 8 1 8 

577 Rock'n Roll 2 2 7,5 2 8 

2626 Sahib Kubišta 3 3 7,7 3 7,3 

1768 Sandro Classic 1 1 8 1 9 

1372 Sir Bento 24 24 7,8 24 7,8 

5204 Stakkato Gold 1 1 8 1 8 

1161 Tiznit (FR) 1 1 5 1 7 

1980 Trevis 1 1 9 1 9 

2344 Valero DJ 1 1 8 1 8 

2091 Veles 1 1 7,5 1 8 

1942 Warness ZH 2 2 8,5 2 8 

 

 
Hřebeček Quantanamo 
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PŘEHLÍDKY KLISEN S HŘÍBATY 
 

  Osmý ročník celostátní přehlídky klisen s hříbaty se konal v rámci nedělní programu Finále KMK 

2019 ve skocích. Hříbata byla na přehlídku připravena velmi dobře a v prvé řadě je potřeba poděkovat všem 

majitelům, kteří byli ochotni předvést produkty svého chovu na této velkolepé akci. 

 Posouzení hříbat měla na starosti komise ve složení: Ing. Hana Civišová, PhD., MVDr. František 

Horník a Stanislav Hošák. Celkem bylo předvedeno osm hřebečků a 11 klisniček, kdy u klisniček jsme mohli 

v rodokmenu na místě otce nalézt velmi oblíbeného a úspěšného hřebce Aristo Z. Vítězem mezi hřebečky 

se stal pravý bratr dalšího úspěšného hřebce Quimero-M. 

 

KATEGORIE HŘEBEČKŮ 

1. MÍSTO 

GUIDAMERO – M – 2. 6. 2019 - Guidam Sohn x 

Mersi (Porter), chovatel Lenka Kadlecová 

Hřebeček ve výborném typu, ušlechtilý, 

korektní, živého výrazu, velmi dobrá horní linie s 

ušlechtilou hlavou a dobře tvarovaným a 

nasazeným krkem, dostatečně kostnatý. Pohyb byl 

velmi pružný, aktivní s velkým výrazem.  

Komise taktéž ocenila rodokmenovou 

hodnotu a příslušnost k velmi výkonné rodině. 

 

 

 

2. MÍSTO 

WALL STREET MER – 27. 4. 2019 – Volonter-T x Samba (Mr.Bid xx), 

chovatel Jaroslav Merunka-MERKO 

Velmi temperamentní, sebevědomý hřebeček v dobrém typu, 

elegantní a ušlechtilý s dobrou horní linií, méně kostnatý, ale 

dostatečně široký. Velmi pěkný vyvážený pohyb.  

 

 

 

 

 

3. MÍSTO 

ARN DE GOTHIA – M – 13. 5. 2019 – Aristo Z x 

Dizzy-M (Diamante), chovatel Jiří Mitroci 

Korektní hřebeček s velmi dobrým osvalením a 

výbornou horní linií, dobře tvarovaný a 

nasazený krk, silná záď, dostatečně široký 

živého temperamentu. Velmi dobrý, prostorný 

a silný pohyb. 
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SLOVNÍ HODNOCENÍ HŘEBEČKŮ DLE KATALOGOVÝCH ČÍSEL 

21. FESTINA LENTE RVP – 20. 3. 2019 – Falkence x Francesca (Gottward) chovatel Radek Vitásek 

Hřebeček delšího rámce, hrubší, ale korektní, kostnatý, ušlechtilá hlava, poměrně dobrý hřbet, dobrá 

horní linie, delší krk. Klidný a vyrovnaný. Mechanika pohybu průměrná. 

22. COOL BOY – R – 5. 6. 2019 – Cool Paradise x Dixi (Rock n´Roll) chovatel Tereza Kučerová 

Kostnaté hříbě s pěknou horní linií, dobře osvalený, mírné nedostatky ve fundamentu. Pohyb 

průměrný, plochý. 

24. PARDÁL BERI – 15. 6. 2019 – I´m Jaguar x Pentlička (Bentley Kletečka) chovatel Svatava Richtrová 

Kostnatý hřebeček, kratšího rámce s volnější horní linií, s kratším krkem, ale ve velmi dobrém typu. 

Pohyb byl aktivní a prostorný. 

26. CHESTER – IN – 1. 3. 2019 – Chico´s Boy x Greibi (Eibisch II) chovatel Ing. Petr Zajíček 

Kostnatý hřebeček delšího rámce s ušlechtilou hlavou, v současné době disharmonický 

pravděpodobně vlivem růstu. Pohyb průměrný. 

28. QUANTANAMO – 12. 4. 2019 – Quidamo x Optima (Cannavaro) chovatel ZH Tlumačov 

Ušlechtilý, elegantní hřebeček, obdélníkového rámce s mírnými nedostatky ve fundamentu, méně 

pohlavního výrazu. Vyzdvihnout bychom chtěli vynikající, silný pohyb.      Hana Civišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festina Lente RVP      Cool Boy – R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pardál Beri      Chester-IN    Quantanamo 
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KATEGORIE KLISNIČEK 
   

 

1. MÍSTO 

APRILIA – 24. 4. 2019 – Aristo Z x Baleri-B (Ballast) 

chovatelka Klára Kinduchová 

Klisnička ve vynikajícím moderním typu, 

velmi temperamentní, souměrná a harmonická, 

dostatečně kostnatá s výborným pohybem. 

 

 

 

 

 

 

 

2. MÍSTO 

CONTEMPORA ZJK – 15. 6. 2019 – Contendro I x 

Porta (Le Voltaire) chovatelka Zuzana Kojdjak 

Klisnička ve výborném typu, ušlechtilá, ale 

dostatečně široká a kostnatá. Výborně tvarovaný 

krk s dobrým nasazením hlavy. Pružný a aktivní 

pohyb. 

 

 

 

 

3. MÍSTO 

CLERIS – 23. 4. 2019 – Casino Berlin x 

Corlena (Corlensky G) chovatel Zdeněk 

Hrnčíř 

Velmi ušlechtilá klisnička ve 

výborném typu s pěknou hlavou a dobrou 

horní linií, dostatečně široká a méně 

kostnatá. Temperamentní a pružný pohyb 

v dobré rovnováze. 

 

 

 

 

 

SLOVNÍ HODNOCENÍ KLISNIČEK DLE KATALOGOVÝCH ČÍSEL 

29. ANNIE GOLD – 12.4. 2019 – Aristo Z x Alegra (Galandro ZH) chovatel Pavel Drbohlav 

Narostlá kostnatá klisnička s dobrou horní linií, pevná dobře vázaná v dobrých výškových i šířkových 

rozměrů s nadprůměrným pohybem. Pro účast ve finále byly bohužel limitující zduřelé růstové zóny 

předních končetin. 

31. SIRAEL RVP – 21. 4. 2019 – Aristo Z x Samibell (Bell Ami) chovatel Petra Vitásková 

Kostnatá rámcová klisnička v současné době disharmonická a v lehčí kondici. Pohyb průměrný. 
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         Annie Gold      Sirael RVP 

 

32. CASIOPEA DE ROSSI – 12. 3. 2019 – Aristo Z x Carmen (Christon) chovatel Ing. Rostislav Zich 

Klisnička v dobrém typu, jemnější konstituce s ušlechtilou hlavou a níže nasazeným krkem. S 

výborným kmihuplným pohybem. 

34. SALERY – 15. 4. 2019 – Casual x Saletta (Lord Caletto) chovatel Milan Mrzena 

Klisnička delšího rámce, lehčí kondice s mírnými nedostatky ve fundamentu. 

 

   
  Casiopea de Rossi      Salery 

35. PUMA BERI – 2. 5. 2019 – I´m Jaguar x Pupava (Celer) chovatel Svatava Richtrová 

Klisnička čtvercového rámce v lehčí kondici a s nedostatky ve fundamentu. 

36. CHILLI GIRL – M – 29. 5. 2019 – Chico´s Boy x Arwen-M (Aristo Z) chovatel Jiří Mitroci 

Klisnička delšího rámce s volnějším dobře osvaleným hřbetem, dostatečně kostnatá, široká a silná. 

Ušlechtilá hlava s dobře nasazeným krkem. Dobrý pohyb. 

 

   
Puma Beri      Chilli Girl – M 
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38. VINTENSE – 30. 3. 2019 – Guidam Sohn x Victory (Concorde) chovatel Ivona Pospíšilová 

Silná, velmi dobře narostlá klisnička s dobrou horní linií, souměrných rozměrů, dobře tvarovaný krk. 

Velice silný a aktivní pohyb. 

39. DARK PEARL – 26. 5. 2019 – Destano x Paris (Rock n´Roll) chovatel Pavel Drbohlav 

Souměrná líbivá klisna s výbornou horní linií, ušlechtilou hlavou a pěkným nasazením krku, 

temperamentní s velmi dobrým pohybem.          Hana Civišová  

 

   
  Vintense      Dark Pearl 

 

 

     
 

Šampionka klisniček Aprilia        Šampion hřebečků Quidamero - M 
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TESTAČNÍ ODCHOVNY 

SEZNAM A ADRESY PROVOZOVATELŮ ODCHOVEN PRO TESTACI HŘEBEČKŮ V ROCE 2019 

 

ŠCHK Kubišta s.r.o. Budějovická 638/73, 14000 Praha 4  +420603228475     

http://www.hrebcin-menik.cz/  misa.kubistova@seznam.cz 

 

Zemský hřebčinec Písek U Hřebčince 479, 39701 Písek   +420382 214121 

    http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/ hrebcinec.pisek@quick.cz 

 

Zemský hřebčinec Tlumačov Dolní 115, 76362 Tlumačov   +420577 929085 

http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/ hrebcinec-tlum@volny.cz 

HODNOCENÍ HŘEBEČKŮ V TESTAČNÍCH ODCHOVNÁCH 

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vlastní 

hodnocení provádí hodnotitelé určení chovatelskou komisí. Komisi určuje na návrh chovatelské sekce 

předsednictvo SCHČT. 

Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků 

splňující růstový standard, bez zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31. října ve stáří 5-9 

měsíců. Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT jednoho ročníku, aby 

mohl býti test zahájen. 

TESTAČNÍ ODCHOVNY V ROCE 2019 
V roce 2019 fungovaly pro plemennou knihu českého teplokrevníka pouze tři odchovny – TO Nový 

dvůr v rámci Zemského hřebčince Písek, TO Buňov v rámci Zemského hřebčince Tlumačov, a TO Měník v 

rámci ŠCHK Kubišta s.r.o.  

Ve všech třech odchovnách proběhla jarní i podzimní třídění a ve všech třech odchovnách absolvoval 

3letý ročník ZZV hřebců dle zkušebního řádu pro PK ČT. 

V testačních odchovnách bylo v roce 2019 naskladněno: 

52 hřebců v TO Měník 

42 hřebců v TO ZH Písek 

53 v TO ZH Tlumačov 

Celkem tedy 147 koní (počítán je celý rok, tedy včetně ročníku 2016, který testaci ukončoval ZZV a 

včetně naskladněného ročníku 2019). 

 

Ročník 2016 

Hřebečci v TO byli hodnoceni dvěma známkami – za exteriér a za pohyb (skok). V testační odchovně 

Měník bylo v nejstarším ročníku 8 hřebců. 4 po 1028 Manilon Rouge, tři po 1942 Warness ZH (všichni z 

matek po 1028 Manilon Rouge) a jeden po 723 Przedswit Primus. Nejvyšší známky za exteriér obdržel 

jednoznačně (8,4) 74/356 Mitch po 1028 Manilon Rouge z matky po 856 Silvio II. Známka za pohyb (skok) 

byla u sledovaných hřebců v poměrně malém rozpětí 7 – 7,9. Nejvyšší ohodnocení dostal 45/321 Primus MH, 

tedy 723 Przedswit Primus z matky po 411 Comero. Jarní třídění posuzovali Ing. Rydval, Jan Tvarůžek a doc. 

Jiskrová. Tento ročník byl velmi vyrovnaný i při ZZV, přesto byl komisí ve složení Karel Růžička, Ing. Rydval 

a Jan Tvarůžek nejlépe hodnocen hřebec 74/348 Wan (1942 Warness ZH z matky po 2018 Manilon Rouge) 

se známkou 7,67. 

V Písku ukončovalo pobyt v TO celkem 11 hřebců. Co do složení otců, nejpočetnější potomstvo 

předvedl 2049 Go-On T.S., po dvou potomcích měli 1001 Cassini’s Son – T a 1154 Quick Lauro Z. Za exteriér 

vyhodnotila jarní komise ve složení Jan Chýle, Luboš Kozák a Zdeněk Hrnčíř nejlépe hřebce 91/374 Chaming 

Gangster (Go-On z matky po 905 Carismo, chovatelky Ing. Velachové z Českých Budějovic), který obdržel i 

http://www.hrebcin-menik.cz/
http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/
http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/
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třetí nejvyšší známku za pohyb (skok). Vysoko hodnocen (8 a 8) byl i Warnessův syn 91/311 Artuš z 

Branského Doubí z matky po Apoleon Timpex, chovatele Ing. Štěrby z Písku. Tito dva hřebci se již na začátku 

roku zúčastnili obou předvýběrů a v létě je čekalo naskladnění do 70denního testu. Nejdříve však spolu se 

svými vrstevníky museli absolvovat ZZV TO. I tento ročník byl hodnocen poměrně vyrovnaně, jediný hřebec 

s výrazně vyšším hodnocením byl již zmiňovaný 91/374 Chaming Gangster. 

 

 
Chaming Gangster 

 

V Tlumačově hodnotila komise Stanislav Hošák, ml., Ing. Rydval a Josef Míček velmi vysoko všechny 

hřebce ročníku 2016 – za exteriér nejlépe jednoho ze čtyř potomků 2058 Castelana z matky po 294 Landruf, 

jménem 91/335 Amant a i za skok byl nejlépe hodnocen potomek tohoto otce, tentokrát z matky po 2904 

Przedwit Rufa, 90/371 Can Rufa. Stejná komise hodnotila hřebce i při ZZV. Zkoušek se zúčastnilo celkem 10 

hřebců a nejlépe je absolvoval hřebec 90/317 Lordan-Ř (5171 Lord Weingard x 2854 Grand Step Koláček), v 

majetku ZH Tlumačov, chovatele pana Říhy, s výslednou známkou 8,27. Na druhém místě se umístil 90/357 

Lodit (z matky po Catango Z, chovatel a majitel ZH Tlumačov), s výslednou známkou 8,04. Na třetím místě 

se umístil 90/355 Lotar (z matky po Edmiton), opět z chovu a v majetku ZH Tlumačov s konečnou známkou 

8,02 bodů.  

 
Amant 
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Lordan - Ř 

 

Tabulka ZZV hřebců 2019: 

Jméno Otec Otec matky Narozen ZZV 
Komisař 

1 
Komisař 

2 
Komisař 

3 
TO 

Lordan Ř Lord Weingard Grand Step koláček 2016 8,27 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Chaming 
Gangster 

Go-On T.S. Carismo 2016 8,21 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Lodit Lord Weingard Catango Z 2016 8,04 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Lotar Lord Weingard Edminton 2016 8,02 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Artuš 
Z Branského 

Doubí 
Warness ZH Apoleon Timpex 2016 7,89 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Can Rufa Castelano Przedswit Rufa 2016 7,88 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Connor Mac 
Leod-M 

Castelano Aristo Z 2016 7,87 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Polis Quentino Guidam Sohn 2016 7,84 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Gasquet Go-On T.S. Catango Z 2016 7,76 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Amant Castelano Landruf 2016 7,71 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Wiliam Warness ZH Manilon Rouge 2016 7,67 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Lord Warrior Lord Weingard Rosario s.v. 2016 7,62 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Waldemar Warness ZH Manilon Rouge 2016 7,61 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Mojmír Manilon Rouge First Bride 2016 7,58 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Quick Elis Quick Lauro Z Clintord II 2016 7,53 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Wan Warness ZH Manilon Rouge 2016 7,51 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Perfect Go-On T.S. Corsár 2016 7,51 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Landovski MH Lord Weingard Aristo Z 2016 7,5 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Cassius Cassini’s Son-T Amarillo 2016 7,48 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Castello Castelano Quick Lauro Z 2016 7,45 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Cabell Cassilius Boston 2016 7,42 Hošák Rydval Míček Tlumačov 

Magic Manilon Rouge Sahib Kubišta 2016 7,38 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Clooney Cool Paradise Amio 2016 7,35 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Magneto Manilon Rouge Sahib Kubišta 2016 7,32 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Mitch Manilon Rouge Silvio I 2016 7,3 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Ginger Galandro ZH Cascavello 2016 7,29 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Cassino N Cassini’s Son-T Catango Z 2016 7,25 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

Primus MH Przedswit Primus Comero 2016 7,24 Růžička Rydval Tvarůžek Měník 

Quentin Quick Lauro Z Dietward - 23 2016 7 Hrnčíř Kozák Kříž Písek 

 

Zkoušky absolvovalo celkem 29 hřebců (10 v Tlumačově, 11 v Písku a 8 na Měníku). Červeně jsou 

označeni hřebci, kteří byli vybráni do 70denního testu a kteří jej také úspěšně absolvovali (oba pocházejí z 

TO ZH Písek s. p. o.). V tabulce je možné sledovat nejen celkové hodnocení hřebců stejného ročníku, ale i 

třeba rozložení známek jednotlivých komisí. Jednoznačně nejvyšší známky použila komise v Tlumačově, 

přesto, že žádný z hřebců nabyl předvybrán do 70denního testu. Naopak komise pracující v Písku má 

jednoznačně využito nejširší spektrum známek co do hodnocení jednotlivých koní. 
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Ročník 2017 

V ročníku 2017 byli v TO Měník zařazeni čtyři potomci 1028 Manilon Rouge, čtyři po 2640 Radegast, 

jeden po 1942 Warness ZH, 1001 Cassini’s Son – T a jeden 2226 Empire. Při hodnocení na jaře i na podzim 

obdržel nejvyšší známku za exteriér 74/364 Richard (2640 Radegast x 1028 Manilon Rouge). Z jiné matky, 

ale po stejném hřebci byl i nejlépe hodnocený hřebec za skok (pohyb), hřebec 74/374 Robbie (2460 Radegast 

x 1028 Manilon Rouge) a vysoké hodnocení obdržel i hřebec 74/369 Matěj (1028 Manilon Rouge x 2626 Sahib 

Kubišta). 

V Písku je v ročníku 2017 5 potomků po 1001 Cassini’s Son – T, dva po 2187 All Star a po jednom 

potomkovi mají 2049 Go-On, 1449 Caro ZH a 1478 Cool Paradise. Jediný potomek 1942 Warnesse ZH musel 

být po vážném úrazu utracen. Pokud porovnáme hodnocení z jara a z podzimu, exteriérově je tento ročník 

hodnocen jako spíše průměrný. Vyšší známky obdržel pouze 90/592 Cayman N po 1001 Cassini’s Son – T z 

matky po 814 Catango Z (chovatel pan Novák, Našiměřice) a po stejném hřebci narozený 91/646 Chamnig 

Caesar z matky po 905 Carismo, polobratr vítěze letošních ZZV a předvybraného 91/374 Chaming Gangster 

(po 2049 Go-On T.S., chovatelka Ing. Velachová, České Budějovice). 

 

 

   
          Cayman N        Chaming Caesar 

 

V Tlumačově je ročník 2017 bohatý na potomstvo hřebce 2225 Cola, dva zařazení jsou po 2765 

Cassilius, dva po 2227 Monaco, a po 5171 Lord Weingard.  Po jednom potomkovi mají 1879 Clin d’Or ČT, 

plnokrevný 1161 Tiznit a 5180 Lordanos. Nejvýše hodnoceni byli v tomto případě v obou známkách 90/612 

Moon Walker (2227 Monaco x 1321 Catango HT, chovatel ZH Tlumačov), 90/552 Coly (2225 Cola x Acord II, 

chovatel MVDr. Lysák, Ivanovice n. Hanné) a 90/614 Colt (2225 Cola x 968 Edminton, chovatel ZH 

Tlumačov). 

 

Ročník 2018 

Na Měníku je v ročníku 2018 zařazeno celkem 13 hřebců ČT, 1028 Manilon Rouge má tentokrát velké 

zastoupení nejen jako otec (3), ale i jako otec mateřský u potomků po 2778 Armando B (4). Po jednom 

potomkovi mají v tomto ročníku plemeníci 1053 Guidam Sohn, 1746 Chico’s Boy, 5171 Lord Weingard a 

plnokrevný 6062 Scyris. Komise jarní a podzimní se shodly na nižších a poměrně vyrovnaných známkách za 

exteriér, v obou případech vynikal pouze hřebec 74/382 Mates (1028 Manilon Rouge x 905 Carismo). V 

případě druhé známky zaujal obě komise zejména 74/384 Albert – jeden z potomků 2778 Armanda B z matky 

po 1028 Manilon Rouge. 

Ročník 2018 je v TO v Písku početně slabší (7 hřebečků ČT), protože je doplněn potomky hřebců 2315 

Capibara a 2316 I’m Jaguár, kteří v prvním roce působili v plemenitbě pouze v rámci PK CS, a jejich potomstvo 

tedy zde uvedeno není. Ze sedmi zařazených jsou dva potomci po 1053 Guidam Sohn a po jednom synovi 

mají 1345 Heartbreak ZH, 2049 Go-On T.S., 1867 Przedswit Jung, 2190 Iniesta a 1001 Cassini’s Son – T. Známky 

za exteriér byly v tomto ročníku poměrně nízké, nejvíce se komisi líbil hřebec Junák M.H. (1867 Przedswit 

Jung x 411 Comero, chovatel Ing. Musil). Nejlépe se při skoku ve volnosti se naopak prezentoval syn 1053 
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Guidam Sohna z matky po 1085 Cascavello jménem 17/377 Granát M.K.D. chovatele pana Marouška z 

Mirotic. 

Ročník 2018 se v Tlumačově opět vyznačoval potomky hřebce 2225 Cola (5), 2227 Monaco (3) a 2212 

Compliment (4). Po jednom potomkovi měli 1053 Guidam Sohn, 2675 Cassilius, 629 Fetyš a 5218 Hickstead 

White. Komise pro jarní třídění (Stanislav Hošák, Ing. Rydval, Josef Míček) se sice držela se známkami o 

něco níže, než komise podzimní (Ing. Mamica, Ing. Mamica, ml. a MVDr. Horník, přesto se obě shodly na 

velmi kvalitním potomkovi 1053 Guidam Sohna z matky po Couleur Rubin – 91/791 Serpentin Guidam ST, 

chovatelky paní Toušové z Tušovic a hřebci 18/615 Garsius II, který je potomkem v Jižních Čechách 

dlouhodobě působícího tlumačovského plemeníka 2675  Cassilius z matky po 856 Silvio II, chovatele pana 

Kříže z Hrbova.  

 

Ročník 2019 

Na Měníku bylo na podzim naskladněno jednoznačně nejpočetnější stádo (20) ročníku 2019. Zde je 

nejpočetnější potomstvo po hřebci 1372 Sir Bento (13!), dále po 1028 Manilon Rouge (5), po jednom 

potomkovi měli 2009 Caesar a 2997 Aristo Z. Hodnocení bylo opět poměrně vyrovnané, navíc z potomků 

1372 Sir Bento, bylo 9 z matek po 1028 Manilon Rouge. Nejvýše byli hodnoceni 74/395 Bon Voyage a 74/416 

Bruno. 

Do písecké odchovny bylo naskladněno hřebců 13, čtyři po 1345 Heartbreak ZH, tři po 1053 Guidam 

Sohn a po 2315 Capibara. Po jednom synovi má v TO 1942 Warness ZH, 1478 Cool Paradise a 2316 I’m Jaguar. 

Jediný, na Slovensku narozený potomek hřebce 1942 Warness ZH obdržel výraznější hodnocení za exteriér, 

jinak komise hodnotila ročník spíše průměrně. 

V Tlumačově naskladnili hřebců 14 (5 po 2225 Cola, 2 po 1746 Chico’s Boy, 2 po 1871 Quidamo, a po 

jednom 5218 Hickstead White, 2626 Sahib Kubišta, 2465 Casual, 2997 Aristo Z a 996 Volonter T). Vítěz 

jihočeské oblastní přehlídky a druhý na celorepublikovém finále hřebec 16/22 Wall Street-MER, chovatele 

pana Merunky z Hybrálce, po 996 Volonter T z matky po Mr Bid získal po zásluze za exteriér nejvyšší 

ohodnocení. Vysoko však byli i hodnoceni 90/749 Colys po 2225 Cola z matky po 2997 Aristo Z, chovatele 

MVDr. Lysáka, nebo 90/755 Quantanamo (1871 Quidamo x 1850 Cannavaro) z chovu ZH Tlumačov. 

Hana Štěrbová 

 

 
Hakard (Heartbreak ZH x Sagitta) 
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JARNÍ TŘÍDĚNÍ V ZH PÍSEK 

 

Zemský hřebčinec Písek pořádá svá třídění již tradičně druhý květnový týden. Vždy se začíná dvěma 

teplokrevnými stády na Novém Dvoře u Písku a pokračuje se již do výcviku zařazeným nejstarším 

teplokrevným ročníkem. Na závěr, v pátek, se naopak začíná v odchovně chladnokrevných hřebečků v obci 

Humňany, a nakonec se chovatelé opět přesunou do hlavního areálu píseckého hřebčince, kde komise 

vyhodnotí i nejstarší ročník chladnokrevníků. Komise pracovala pro hodnocení teplokrevných hřebců ČT ve 

složení pan Jan Chýle, pan Luboš Kozák, pan Zdeněk Hrnčíř a pan Ing. Dušan Vantroba, pan Luboš Kozák a 

Ing. Karel Kratochvíle pro hodnocení hřebečků zapsaných v rámci plemenné knihy CS. Počet předvedených 

hřebečků: ročník 2018 6 ČT (1 nepředveden), 1CS (2 nepředvedeni) ročník 2017 11 ČT, 1 CS ročník 2016 11 ČT, 

1 CS.  

V ročníku 2018 byl nejlépe hodnocený hřebeček 17/377 Granát M.K.D. po 1053 Guidam Sohn z 

17/813 Conie po 1085 Cascavello (7,2 za typ a 8,3 za pohyb –skok), chovatele pana Marouška z Myslína.  

 

 
Granát M.K.D. 

V ročníku 2017 byli vysoko hodnoceni 91/555 Winchestr po 1942Warness ZH z matky 8/321 Tampa 

po 366 Taarlo (8 za typ a 7,7 za pohyb) 

 
Winchestr 

 

a 91/556 Cassius po 1001 Casini's Sohn - T z matky 8/394 Tracy po 366 Taarlo  (7 a 8), které oba odchoval pan 

Bek z obce Pátek. Vysoké známky, zejména za exteriér obdržel ještě 90/592 Cayman N po 1001 Casini's Sohn 

- T z matky 52/544 Courtney Love N po 814 Catango Z (8,5 a 7,8), chovatele pana Nováka z jihomoravských 

Našiměřic. 
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V nejstarším ročníku 2016, který se již v této době pilně připravuje na ZZV tříletých hřebců komise 

nejlépe vyhodnotila dva předvybrané hřebce - 91/265 Chaming Gangster po 2049 Go-On T.S. z matky 

Chaming Rose po 905 Carismo, chovatelka Ing. Velachová, České Budějovice (8,5 a 8) a 91/311 Artuš z 

Branského Doubí po 1942 Warness ZH z matky Obora's Almera po Apoleon Timpex, chovatel Ing. Štěrba, 

Písek (8 a 8).  

 

ZZV TŘÍLETÝCH HŘEBCŮ V TESTAČNÍ ODCHOVNĚ NOVÝ DVŮR 30. KVĚTNA 2019 

 

Tříleté hřebce hodnotila na ZZV komise ve složení pan Zdeněk Hrnčíř, pan Luboš Kozák a pan Petr 

Kříž – jediného zástupce PK slovenského teplokrevníka (80/736 Rebel po 2004 Russel II) hodnotil Ing. Dušan 

Vantroba, Pan Luboš Kozák a pan Petr Kříž. 

Hřebců bylo předvedeno celkem dvanáct. Co do původů předváděných koní byli tři potomci po 2049 

Go-On T.S., dva potomci 1001 Cassini’s Sohna – T, dva potomky zařadil do testační odchovny i 1154 Quick 

Lauro Z a po jednom potomkovi měli 1942 Warness ZH, 2058 Castelano, 2004 Russel II, 1478 Cool Paradise 

a 1558 Glandro ZH. 

Do ZZV nastupovali tři mladí hřebci již se zkušenostmi z körungu pro plemennou knihu ČT. 91/329 

Perfect – ten předvybrán nebyl – skončil v celkovém hodnocení jako 6., Artuš z Branského Doubí, který se 

známkou 7,89 dokončil na druhém místě a s nejvyšším ohodnocením 91/265 Chaming Gangster po 2049 Go-

On T.S. z matky Chaming Rose po 905 Carismo, chovatelky Ing. Velachové z Českých Budějovic. 

ZZV se již v tomto roce odehrála na nově zrekonstruovaném kolbišti, které nejen svým kvalitním povrchem, 

ale i rozlohou umožňuje mladým koním se co nejlépe předvést v pohybu. 

Děkujeme všem zaměstnancům ZH Písek, kteří se pod vedením Ing. Štěrby na přípravě mladých 

koní na ZZV podíleli. Odvedli kvalitní a profesionální práci.       Hana Štěrbová 
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KLISNY 
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SVODY KLISEN 
Vzhledem k situaci ČT v posledních letech, se stávaly svody klisen téměř minulostí. V letošním roce 

po jakési stabilizaci stavu se RPK ČT usnesla, že při každém kvalifikačním kole KMK a na všech přehlídkách 

a zkouškách výkonnosti bude mít majitel možnost zapsat svou klisnu do PK.  Účast klisen na tzv. tradičních 

svodových místech opravdu výrazně poklesla a majitelé čím dál častěji využívají možnosti zápisu mimo svod. 

Tato skutečnost s sebou ale nese zvýšené finanční poplatky za zápis mimo svod. Tímto apelujeme na 

majitele, aby v Kalendáři akcí na stránkách www.aschk.cz zjišťovali, kde se pořádá svod v dané oblasti a 

klisnu si nechali zapsat až při účasti na přehlídce, či zkouškách. V minulosti toto nebylo možné, ale RPK ČT 

pracuje ve prospěch chovatelů, tak aby to pro ně bylo výhodné. Samozřejmě existují výjimky, a proto vám 

přinášíme zprávu ze svodu, který je nejen formální akcí, ale také akcí kulturní a tradiční. 

 

SVOD KLISEN A VÝROČÍ 50LET STANICE PLEMENNÝCH HŘEBCŮ V PROSEČI P. KŘEMEŠNÍKEM 

 

7. května 2019 se uskutečnil svod klisen pro oblasti Pelhřimovsko a Jihlava. Statek rodiny 

Hrnčířových v malebné vesničce Proseč pod Křemešníkem, který je s tímto rodem spjat již od roku 1840, 

patřil vždy k největším v obci. Mnozí starousedlíci jej mají v paměti ještě jako statek u Holubů, jímž byl do 

doby, než se na něj přiženil dědeček dnešního majitele Zdeňka Hrnčíře. Ten je již šestou generací svého 

rodu, která zde hospodaří. Otec Zdeňka Hrnčíře, založil několik let poté, co bylo jeho rodičům v roce 1957 v 

rámci kolektivizace znemožněno soukromé hospodaření a museli jít pracovat do nově založeného JZD, při 

tomto družstvu jezdecký oddíl. Roku 1969 tu začala fungovat stanice plemenných hřebců a v osmdesátých 

letech pak odchovna chladnokrevných koní pro státní lesy. Svod klisen byl tedy pojat zároveň jako oslava a 

přátelské posezení pamětníků a chovatelů u příležitosti 50letého výročí existence této stanice, kde postupně 

působilo v přirozené plemenitbě více než šedesát hřebců a bylo zapuštěno přes 1 450 klisen.   

O skvělé spolupráci nejen se soukromými chovateli, ale třeba i se Zemskými hřebčinci Písek a 

Tlumačov svědčí i to, že mezi početnými diváky byli přítomni celkem čtyři současní i bývalí ředitelé těchto 

organizací.  

Na začátku akce pohovořil MVDr. Zdeněk Vítů o historii místní stanice. Protože vložil nemalé úsilí 

do vyhledání všech plemenných hřebců, kteří za 50let touto stanicí prošli a se kterými se pojí mnoho 

chovatelských a sportovních vzpomínek nejen chovatelů z Vysočiny, ale i třeba z jižních a západních Čech, 

bylo by škoda nepoužít přehled místních plemeníků jako součást tohoto článku. Dnes zde působí plemeníci 

(již bez letos odprodaného 1946 Cocaina) 996 Volonter – T, 2482 Galen, 1345 Heartbreak ZH. Posledně 

jmenovaný patří navíc k plemeníkům, kteří jsou v přirozené plemenitbě velmi úspěšní a mohou konkurovat 

i mnoha jiným, zařazeným do inseminace. 

Klisny na letošním květnovém svodu zapisoval pan Luboš Kozák a do plemenné knihy českého 

teplokrevníka zapsal celkem deset klisen, ke kterým ještě přibyla jedna slezská norička. Všechny klisny byly 

v dobré kondici, řádně připravené a upravené. Majitelé měli navíc od pořadatele možnost využít 

profesionálního předvedení. Po skončení svodu měly ještě klisny příležitost vyzkoušet si skokovou řadu, 

kterou absolvují při ZZV. 

Svody klisen jsou v současné době mnohými 

zcela neprávem opomíjeny. Přesto v mnoha 

ohledech představují právě to, co současným 

chovatelům schází a co ten v Proseči pod 

Křemešníkem zcela přesně vystihl – možnost 

prvotního objektivního srovnání chovatelských 

produktů, ať už v otázce exteriéru, či výcviku a v 

neposlední řadě i příležitost k setkání s lidmi, jejichž 

společný prvotní cíl představoval chovat kvalitní 

zdravé koně, na které mohou být právem hrdí.  

                   Zdeněk Vítů 

http://www.aschk.cz/
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Jedním z nejúspěšnějších plemenných hřebců,       1345 Heartbreak ZH (po Heartbreaker z matky po Darco) 

co do množství zapuštěných klisen, kteří zde       zapustil na stanici v Proseči v loňském roce 35 klisen 

působili, byl v 80. letech 33 Blatec dubský  

(po Batec z matky po 391 Dolling – 1) 

 

 

 
Momentka z letošního svodu klisen – Casie (Cocain x Cyrano) chovatel a majitel Zdeněk Hrnčíř 

 

V následující tabulce vám předkládáme počty klisen zapsaných do PK ČT 2019 po jednotlivých 

otcích spolu s průměrným bodovým hodnocením; označení „n“ před hodnoceným ukazatelem: 

počet měření, ze kterých se počítá výsledná známka. 

 

 



Klisny zapsané do PK ČT 2019 
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Acorado I 1 1 8,4 0 0 1 8,3 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 8,5 1 8,5 

Adagio de Talm 1 1 8,2 0 0 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 8 1 8,5 

Al Cambero 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 9 1 9 1 8,5 1 8 1 9 1 8,5 1 7,5 1 8 

Alasla River (GER) 1 1 7,4 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 7 1 6,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 

Alois 1 1 7,6 0 0 1 7,8 1 7,5 1 8 1 7,8 1 7,5 1 7,5 1 7,2 1 7,5 1 7,5 

Amio 1 1 7,4 0 0 1 8 1 7 1 8,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 

Argentinus 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 8,5 1 7,5 1 8,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 8 

Aristo Z 5 5 7,6 2 7,8 5 7,8 5 7,3 5 8 5 7,9 5 7,7 5 7,6 5 7,6 5 7,5 5 7,6 

Artemon 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 6,5 1 7,5 1 7 1 8,5 1 7,5 

Artes ZH 1 1 7,4 1 7,6 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 6,5 1 7,5 1 7 1 8 1 7 

Balzac 1 1 7,1 0 0 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 7,2 1 7,2 

Be My Chief (USA) 1 1 7,2 0 0 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 1 6,5 

Bell Ami 1 1 7 1 7,2 1 7,1 1 7 1 6,8 1 6 1 7,7 1 6,6 1 6,5 1 7 1 7 

Brisbane 1 1 8,8 0 0 1 9 1 8 1 9 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 9 1 9 

Bully Pulpit (USA) 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 6,5 1 7 1 7 1 8 1 7,5 

Burberry 1 1 7,8 1 8,4 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8,5 

Calanthano 1 1 8,3 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8,5 

Calido I 1 1 8 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 

Campamento 1 1 8,2 1 8,5 1 9 1 9 1 8 1 7 1 9 1 7 1 8 1 8,5 1 7,5 

Cannavaro 1 1 7,6 0 0 1 7 1 8 1 8 1 7,5 1 6,5 1 7 1 6 1 8 1 8 

Canoso 1 1 7,5 1 7,9 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 

Canturino 2 2 7,9 2 7,6 2 7,8 2 8,5 2 8 2 7,5 2 7,8 2 7,8 2 7,5 2 8 2 7,8 

Cardento 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 

Carry Gold 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 7 1 8 1 8 1 7 1 6,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Cartouche 1 1 7,5 0 0 1 8 1 8 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 6 1 7,5 1 7,5 1 7 



 
STRANA 72 

Caruso 10 10 7,6 5 7,7 10 7,6 10 7,5 10 7,3 10 7,7 10 7,2 10 7,5 10 7,6 10 7,6 10 7,7 

Casalito 1 1 7,9 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 7,5 

Casiro I 1 1 7,9 1 7,6 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 8,5 

Cassilius 5 5 7,4 3 7,4 5 7,6 5 7,4 5 7,4 5 7,3 5 6,8 5 7 5 6,9 5 7,6 5 7,4 

Cassini's Son-T 9 9 7,9 7 8 9 8 9 8,1 9 7,9 9 8,1 9 7,4 9 7,7 9 7,5 9 7,8 9 7,8 

Castelano 7 7 7,7 6 8,2 7 8 7 8 7 7,9 7 7,8 7 7,4 7 7,2 7 7,6 7 7,7 7 7,6 

Catango HT 1 1 7,5 0 0 1 8 1 9 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7,4 1 7 

Centadel 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 8 1 8 

Citizen Kane EBH 1 1 7,5 1 7,4 1 7,5 1 7 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Clin d'Or ČT 5 5 7,6 4 7,7 5 7,6 5 7,4 5 7,6 5 7,5 5 7 5 6,7 5 6,9 5 7,5 5 7,9 

Clinton I 1 1 7,1 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7,8 1 7 1 7 1 7 1 6 

Cocain 3 3 7,9 2 8 3 8 3 7,5 3 7,7 3 7,3 3 7 3 7,3 3 7,3 3 7,8 3 8,2 

Colman 1 1 7,8 0 0 1 8 1 8,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 

Comics 2 2 7,9 0 0 2 8 2 8,3 2 8 2 7,8 2 7 2 7,3 2 7 2 8 2 8 

Con Cosmos 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 

Connect 1 1 7,3 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 

Conway-T 1 1 8,1 1 7,5 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Cool Paradise 2 2 7,7 1 7,8 2 8,3 2 7,5 2 8 2 7,8 2 8 2 8 2 8 2 7,5 2 7,5 

Cornet Obolensky 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 8 1 8 

Coupie 1 1 8,2 1 8,6 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 1 8 1 8,5 

Crawfordastral 1 1 7,1 1 7,5 1 7,8 1 7,4 1 7,8 1 8,2 1 7,2 1 7 1 6,9 1 7,5 1 6 

Curier Carilex 2 2 7,8 0 0 2 8,5 2 8,5 2 7,8 2 7,5 2 8 2 7,5 2 7,8 2 7,8 2 7,5 

Dahoman IV-CZ (Tamarix) 1 1 7,4 1 7,4 1 7,4 1 7 1 8,5 1 7,5 1 6,5 1 6,5 1 7 1 7,5 1 7,4 

Darco de Revel 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Dark Marble(GB) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 8 1 7,5 

Diamante 2 2 7,5 0 0 2 7,7 2 7,4 2 7,9 2 7,5 2 7,1 2 7 2 7,3 2 7,5 2 7,5 

Don Laurie I 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 7,4 1 7,5 1 7,2 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 

Dr.Jackson D 1 1 8 0 0 1 8 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Drak 2 2 7,8 2 7,3 2 8 2 7,8 2 8 2 8 2 7 2 8,3 2 8 2 8 2 7,3 

E.Bondurant Sledge 2 2 7,8 2 7,7 2 7,8 2 8 2 7,5 2 7,5 2 7 2 6,5 2 6,8 2 7,8 2 8,3 

Egerton (GER) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 8,5 1 7 

Eibisch II 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7 1 8 1 8 

El Paso II 2 2 7,3 2 8 2 7,8 2 7,5 2 7,3 2 7 2 7 2 7,5 2 7,5 2 7,5 2 7 
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Elmero B 1 1 7,1 1 7,1 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 7 1 7,5 

Erik 2 2 7,4 1 7,6 2 7,1 2 7 2 7,3 2 6,5 2 6,9 2 7,5 2 7,3 2 7,5 2 7,5 

Evento 1 1 8,2 1 8,8 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8,5 

Fantomas de Muze 1 1 8,3 1 8,1 1 8,5 1 7,5 1 8 1 9 1 8 1 7,5 1 8 1 8,5 1 8 

Fart 1 1 7,7 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 6,5 1 7,5 1 6 1 7,5 1 7,5 

Flyinge Garibaldi 901 1 1 7,6 0 0 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 

Fors-Gedos 1 1 7,4 0 0 1 7 1 7 1 8 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 

Four Star General(IRE) 1 1 7 0 0 1 6,5 1 7 1 7,5 1 6,5 1 6,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7 

Furioso jílovský 1 1 6,9 0 0 1 7 1 7 1 6,5 1 6,5 1 7 1 6 1 6 1 7 1 7 

Furioso XXVIII (SK 3603) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 8 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 6,5 1 8 1 7,5 

Fürstenball 1 1 8,1 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 6,5 1 7,5 1 9 1 8 

Galandro ZH 5 5 7,4 3 8,2 5 7,5 5 7,5 5 7,3 5 7,9 5 7,5 5 7,1 5 7 5 7,4 5 7,4 

Genius Lysák 5 5 7,4 0 0 5 7,9 5 7,6 5 7,1 5 7,2 5 7,3 5 7,1 5 7,2 5 7,4 5 7,1 

Gidran XVII 1 1 7,2 0 0 1 7 1 7,2 1 7,5 1 7,5 1 6,2 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 

Go-On T.S. 9 9 8 6 7,9 9 8,2 9 8,2 9 8 9 8,2 9 7,7 9 7,6 9 7,7 9 7,8 9 8,1 

Great Pleasure 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 

Guidam Sohn 2 2 7,8 0 0 2 7,8 2 7,3 2 7 2 7,5 2 7 2 7,3 2 7 2 8 2 8 

Heureka de La Loge 1 1 8 0 0 1 8 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 

Hickstead White 1 1 7,6 0 0 1 8 1 7 1 7,5 1 8 1 7 1 8 1 7,5 1 8 1 7 

Hold Up Premier 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7,8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,3 1 7,3 1 7,5 1 8 

Homburg 2 2 8,3 1 8,5 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 8 2 7,8 

Chambertin 1 1 7,8 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 

Christ 1 1 8,1 0 0 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 8,5 1 8,5 

Christen 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 

Ilmeo 1 1 7,2 0 0 1 9 1 8 1 8 1 7 1 8 1 9 1 8 1 6,8 1 5,8 

Jarnac 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8 

Jimtown 2 2 8,1 0 0 2 8,3 2 7,8 2 7,5 2 7,8 2 7 2 7,8 2 7,8 2 8 2 8,3 

Kannan 1 1 6,5 0 0 1 7 1 8 1 7 1 7 1 7 1 6,5 1 6 1 6,5 1 6 

La Manche 2 2 7,2 1 7,3 2 7 2 7,3 2 8 2 7,3 2 7 2 6,5 2 7 2 7,3 2 7,3 

Ladinos 1 1 7,6 1 7,9 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 

Lambada van 
Berkenbroeck 

1 1 8 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 8,5 

Landini ZH 2 2 7,7 1 8,2 2 8,3 2 7,8 2 8,5 2 8 2 7 2 7,5 2 7 2 7,5 2 7,5 



 
STRANA 74 

Landino 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Lantino 3 3 7,7 0 0 3 7,7 3 8,2 3 7,7 3 7,3 3 7,8 3 7,8 3 7,7 3 7,5 3 8 

L'Arc de Triomphe 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7,8 1 8 1 8 1 7,2 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 

Laroche (GER) 1 1 6,9 0 0 1 6 1 7 1 7,5 1 6 1 5 1 7 1 7 1 8 1 6,5 

Lawman (FR) 1 1 7,2 0 0 1 6,5 1 7 1 7,5 1 6 1 6 1 7,5 1 7 1 8 1 7 

Lego 1 1 6,6 1 7,8 1 6 1 7 1 6 1 7 1 7 1 6 1 7 1 7 1 6,5 

Leonardo 1 1 7,8 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 

Look Honey (IRE) 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Lopez - 17 2 2 7,9 1 8,1 2 8 2 7,5 2 7,8 2 7,8 2 7 2 7,5 2 7,3 2 8 2 8 

Lord Weingard 15 15 7,7 12 7,8 15 8,1 15 7,8 15 8,2 15 8,2 15 7,6 15 7,6 15 7,7 15 7,5 15 7,5 

Lord Z 2 2 7,8 0 0 2 7,8 2 7,8 2 7,5 2 7,8 2 7,5 2 7,8 2 7,8 2 7,8 2 8 

Ludwig von Bayern 1 1 7,1 0 0 1 7 1 8 1 8 1 7 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7 

Lyjanero 1 1 8,2 0 0 1 9 1 9 1 8 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8,2 1 7,4 

Magnus (POL) 2 2 7,4 0 0 2 7,7 2 7,8 2 8,3 2 7,8 2 7,5 2 7,5 2 7,5 2 7,3 2 7 

Magnus Romeo 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Manillon Rouge 11 11 7,8 11 7,6 11 8 11 7,9 11 8,1 11 8 11 7,7 11 7,6 11 7,7 11 7,7 11 7,7 

Mars 1 1 7,1 0 0 1 9 1 8 1 9 1 7 1 8 1 8 1 8 1 7 1 5,4 

Milan 1 1 7,6 0 0 1 8 1 7 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7 

Mill Pond (FR) 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 6,5 1 7 1 7,5 1 7 

Mineral 1 1 7,3 0 0 1 7 1 8 1 7 1 7 1 7 1 6 1 6 1 7 1 8 

Negro 1 1 8,6 0 0 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8,5 1 9 

No Excuse Needed(GB) 1 1 7,2 0 0 1 7,5 1 7 1 7 1 6,5 1 7 1 6 1 6 1 7,5 1 7 

Nonstop 2 2 7,8 0 0 2 7,8 2 7,5 2 7 2 7,3 2 7 2 7,3 2 7,5 2 8,3 2 7,8 

Oscar 2 2 8,3 2 7,4 2 8,5 2 8,3 2 8 2 8,3 2 8 2 8,3 2 7,8 2 8 2 8,5 

Palisco  1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 8,5 1 7 1 7,5 1 7 1 8 1 7 1 7,5 1 7 

Pilotek 1 1 6,7 0 0 1 6,5 1 8 1 7,5 1 8 1 6 1 5,5 1 5,5 1 6,5 1 7 

Pinot Grigio 1 1 7,8 0 0 1 8 1 8 1 9 1 7 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,9 

Przedswit Chamír 1 1 6,7 1 8,3 1 6,5 1 6,5 1 7 1 7 1 7,5 1 6 1 7,5 1 7 1 6,5 

Przedswit Rufa 2 2 7,6 2 7,1 2 7,9 2 7,8 2 7,8 2 7,7 2 7,3 2 7,7 2 7,4 2 7,5 2 7,5 

Quabri de Laleu 1 1 7,2 0 0 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7 1 7 

Quadam 1 1 7,2 0 0 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8,5 1 7 1 7 

Quaid 2 2 7,9 0 0 2 8,3 2 7,8 2 8 2 7,5 2 7,5 2 8 2 7,3 2 7,8 2 7,8 

Quentino 5 5 8 4 8,2 5 8,2 5 7,9 5 8,2 5 8 5 8,3 5 7,6 5 7,2 5 7,7 5 8,2 
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Quick Lauro Z 1 1 7,7 0 0 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 7 1 9 1 8 1 7,5 1 7,5 

Quidam 2 2 7,5 1 7,4 2 8 2 7,5 2 7 2 7 2 7,3 2 7,3 2 7,3 2 7,5 2 7,5 

Quintago 1 1 7,6 1 7,8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,2 1 7,2 1 7,8 1 7,3 

Quirado 1 1 6,8 0 0 1 8 1 8 1 9 1 7 1 8 1 8 1 8 1 6,1 1 5,9 

Radegast 2 2 7,7 2 8 2 7,8 2 8 2 7 2 7,3 2 7,8 2 8 2 7,5 2 8 2 7,5 

Rainbows For Life (CAN) 3 3 7 0 0 3 7,2 3 7 3 8 3 7 3 7,3 3 6,7 3 7 3 7,2 3 6,7 

Rico - HF 4 4 7,7 3 7,9 4 8 4 7,8 4 7,7 4 7,4 4 7,6 4 7,6 4 7,7 4 7,9 4 7,4 

Rosensturm (IRE) 2 2 7,3 0 0 1 7 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 6 1 6,5 1 8 1 7 

Russel II 11 11 7,7 7 7,8 11 7,8 11 8 11 7,8 11 8,1 11 7,7 11 7,7 11 7,4 11 7,6 11 7,6 

Sagitta 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 

Sandro Classic 5 5 7,7 2 7,8 5 7,6 5 7,4 5 7,7 5 7,7 5 7,5 5 7,2 5 7,4 5 7,8 5 7,8 

Sharp End (GB) 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7,2 1 7,2 1 7,2 1 7,2 1 7,2 

Silvio II 1 1 7,6 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Simonetti 1 1 8,1 0 0 1 8 1 7,5 1 8,5 1 9 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 

Singulord Joter 1 1 8 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8 

Sir Donnerhall I 1 1 7,7 0 0 1 8,5 1 9 1 8,5 1 9 1 6 1 6 1 7 1 8 1 7 

Stakkato Gold 1 1 8,2 0 0 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 9 1 7,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 

Surako (GER) 1 1 6 0 0 1 7 1 7 1 6 1 7 1 6 1 6 1 6 1 5 1 6 

Surprice 1 1 8,3 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 8,5 1 7,5 1 6,3 1 7 1 8,5 1 8,5 

Susu's Boy 1 1 8,4 0 0 1 9 1 8 1 9 1 9,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 9 

Tiznit (FR) 2 2 7,1 1 7,6 2 7,5 2 7,3 2 7 2 7,1 2 7,9 2 6,9 2 6,8 2 7,2 2 6,5 

Tribal Instinct (IRE) 1 1 7,1 0 0 1 7 1 6,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 7 1 7 

Veneur du Luc 1 1 7,2 0 0 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 7 

Vivaldi 1 1 8,1 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8,5 1 7 1 6,5 1 7 1 8,5 1 8 

Volonter-T 3 3 7,6 1 8,6 3 7,2 3 7,3 3 7,5 3 7,5 3 7,5 3 6,8 3 7,3 3 7,7 3 7,8 

Warness ZH 13 13 7,6 11 7,7 13 7,8 13 7,7 13 7,7 13 7,7 13 7,5 13 7,6 13 7,6 13 7,6 13 7,5 

Wessex 1 1 7,1 0 0 1 7 1 7 1 7,5 1 7,3 1 7 1 7 1 7,2 1 7 1 7,2 

Westton Coldrex 1 1 8 0 0 1 8 1 9 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 

Wizzerd WV 1 1 7,7 0 0 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 6 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Worldly 1 1 8 0 0 1 8,2 1 7,8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,9 1 7,5 1 8 1 8 

Zirocco Blue VDL 1 1 7,3 1 8,6 1 7,5 1 6 1 8 1 7 1 8 1 7 1 6,5 1 7,5 1 7 



PŘEHLÍDKY KLISEN 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN – PÍSEK – 14. 9. 2019 

 

Nové kolbiště v píseckém hřebčinci prošlo zatěžkávací zkouškou v rámci Finále kritéria mladých 

koní na výbornou. Při této velkolepé akci probíhalo také Finále celostátní přehlídky tříletých 

klisen a hříbat roku 2019.  

Cassini´s Son T nejúspěšnější otec finalistek 

Holštýnský hřebec Cassini´s Son – T zazářil jako producent exteriérově vyrovnaného a kvalitního 

potomstva v celorepublikovém finále přehlídky tříletých klisen. V jeho případě rozhodně neplatilo rčení: 

Kvantitou musíme nahradit kvalitu, protože v původech finálové „pětky“ se tento hřebec na místě otce 

objevil hned třikrát a celkem se do finále kvalifikovalo šest jeho dcer. Z celkového počtu čtrnácti 

předvedených klisen byl otcem téměř poloviny zúčastněných, a tak mu zajisté patří velké uznání. Dalším 

plemeníkem, který měl více potomků (tři klisny) kvalifikovaných do finále, byl v Tlumačově působící Lord 

Weingard. 

V sobotu 14. 9. 2019 byly na pořadu tříleté klisny a v poli čtrnácti klisen zvítězila ryzka Panamera 

Cassina – T po holštýnském hřebci Cassini´s Son – T, z matky Pamela po Robik, chovatelky i majitelky 

Zuzany Pavlíkové. Cassini’s Son-T je fanouškům českého skokového sportu velmi dobře znám. Na 

parkurových kolbištích jsme jej mohli vídat od roku 2003 a od té doby si na své konto připsal celou řadu 

vítězství a vysokých umístění v parkurech do T**, přičemž řadu z nich absolvoval bez trestného bodu. S 

Rudolfem Fialou dosáhli umístění a vítězství ve Velkých cenách, jako např. ve VC Prahy v letech 2008 a 2009, 

VC Kolína, v VI. Ceně českých chovatelů a v rámci mistrovských soutěží a závodů ČSP. Absolvoval celkem 

186 startů. Třikrát zvítězil v oficiálním žebříčku ČJF, což se od doby jeho vzniku žádnému koni nepodařilo.  

Matka Pamela dosáhla vlastní výkonnosti stupně L v drezuře a parkuru a stupně ZL ve všestrannosti. 

V chovu dala pouze dva potomky, valacha ročníku 2013 po Volonter – T a vítězku. Komise ve složení Ing. 

Hana Civišová, Ing. Otakar Vondrouš a Stanislav Hošák hodnotila klisnu takto: Souladná a sympatická klisna 

s výbornou horní linií, většího obdélníkového rámce, korektní s dobrými výškovými i šířkovými parametry, 

s velmi prostorným krokem a lehce nadprůměrným klusem. 
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  Na druhém místě se umístila tlumačovská Jasněnka po holštýnském hřebci Quentino z matky 

Jamajka po Catango HT, Zemský hřebčinec Tlumačov je zároveň jejím chovatelem. Quentino zvítězil na 

předvýběru hřebců ČT do plemenitby v roce 2013, v dalším roce nasbíral několik vítězství a umístění v 

soutěžích KMK a ve finále se umístil na 6. místě. Matka Jamajka byla na základě výkonnostních zkoušek 

zařazena do akceleračního programu, ale sama dále nesportovala. 

Komise hodnotila klisnu takto: Klisna většího rámce s dobrými šířkovými i hloubkovými rozměry, 

dostatečně kostnatá s dobře nasazeným krkem, skloněná záď, dobrý fundament. Nadprůměrná v klusu s 

velmi dobrým odrazem od země a s velkým vznosem a vyšší akcí v karpech. 

 

 
 

Na výborném třetím místě se umístila další klisna odchovaná v Zemském hřebčinci, tentokrát v 

Písku. Klisna Cool Lady je další dcerou holštýnského hřebce Cassini´s Son - T z matky Conie po Cascavello. 

Matka Conie byla do PK ČT zařazena jako tříletá s bodovým hodnocením 7,9 a ZV absolvovala s hodnocením 

8,0 bodů. Sama nemá sportovní výkonnost, ale obdivuhodná je její chovná kariéra, ve třech letech byla 

poprvé připuštěna a v následujícím roce 2011 dala hřebce po Przedswit Lionel, v letech 2012, 2013 klisny po 

hřebci Crafordastral, 2014 hřebeček po Quinteros Cassiny. V roce 2015 po Cannavaro vstřebala, ale v roce 

2016 se narodila předváděná klisna po Cassini´s Son-T, hned další rok pravý bratr a v roce 2017 a 2018 byla 

připouštěna hřebcem Guidam Sohn.  

Slovně byla Cool Lady hodnocena takto: Klisna ve středním rámci méně hluboká a méně kostnatá s 

velmi ušlechtilou hlavou, v dobré kondici s dobře osvalenými bedry, sympatická klisna. Přímočarý pohyb s 

prostorným krokem a průměrným klusem. 
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Na čtvrtém místě se umístila klisna Noblesa z chovu Jiřího Hochmana z Velvar, kterou do Písku 

přivezla její nynější majitelka Lenka Jiroušová Kabátová.  

Další dcera hřebce Cassini´s Son – T byla komisí hodnocena takto: Ušlechtilá klisna suchého 

fundamentu ve středním až větším rámci, dostatečně kostnatá, pevná horní linie, delší hřbet, kratší krk, 

vzadu lehce otevřený postoj. Mechanika pohybu průměrná s průměrným prostorem a akcí. 

Klisna Noblesa je jediným potomkem své matky Nadii, která byla zapsána do plemenné knihy ČT s 

bodovým hodnocením 7,6. Nadia sama dosud nesportovala ani neabsolvovala výkonnostní zkoušky, 

ale je dcerou holandské klisny Noberlina, která na našich kolbištích dosáhla výkonnosti T dvě hvězdy, tedy 

150 cm. 
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Pátým místem ocenila komise ex equo dvě klisny. Caramba je další, čtvrtá dcera plemenného hřebce 

Cassini´s Son-T z matky Caretina po Caretino, která dosáhla vlastní výkonnosti ve skákání na úrovni 140 cm 

a mnohokrát se umístila v parkurech na úrovni S. Do PK ČT byla zapsána jako pětiletá s hodnocením 7,8 

bodu. Otec hřebce Casini´s Son – T, hřebec Cassini I, je skutečnou legendou. V chovu působí kolem 

osmdesáti jeho synů a jeho dcery patří k vyhledávaným a ceněným chovným klisnám. Cassini I zplodil více 

než tisíc sportovních koní, kteří na výhrách vydělali přes tři miliony eur, a více než třetina z nich se prosadila 

v nejtěžších parkurech na mezinárodní úrovni. 

 
 

Na děleném pátém místě byla dekorována klisna Aféra RVP chovatele i majitele Radka Vitáska ze 

Sedliště. Aféra RVP je dcerou plemenného hřebce Falkence z matky Aranka, která byla při zápisu do PK 

hodnocena 7,6 bodu a po zkouškách výkonnosti byla zařazena do HPK. Ve sportu byla prověřena na základní 

úrovni a v chovu dala dva potomky. Prvním z nich je klisna Aféra RVP a v roce 2018 se narodil hřebec po 

Lord Weingard. 

Otec Falkence se v posledních letech, již jako valach, velmi úspěšně prezentuje na českých kolbištích, 

kdy v letošním roce dosáhl výkonnosti stupně ST pod Denisou Stránskou, dříve Bittnerovou. 

Klisna v menším obdélníkovém rámci, ušlechtilá, méně kostnatá s kratším krkem, dobrých šířkových 

rozměrů. Velmi dobré předvedení v klusu, který byl prostorný, pružný a pravidelný. 
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CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA TŘÍLETÝCH KLISEN – PÍSEK - 14.9.2019 – HODNOCENÍ 

 

2. STEFANIE 

Jemná klisna menšího rámce s velmi ušlechtilou hlavou, méně kostnatá s kratším krkem, mírné vady ve 

fundamentu. V kroku prostorná v klusu aktivní, méně ohýbala hlezna. 

5. TEQUILA 

Velmi ušlechtilá klisna s volnější horní linií, méně kostnatá, výrazný kohoutek a dobře osvalená, široká 

bedra, mírné nedostatky ve fundamentu. 

 

    
      Stefanie           Tequila 

6. KOSMA – H 

Klisna ve středním rámci, dobrých šířkových rozměrů, ale v současnosti méně harmonická, také díky lehčí 

kondici. Komise by chtěla u této klisny vyzdvihnout vynikající pohyb v klusu, který byl nadprůměrně 

prostorný s elastickým hleznem a tendencí do kopce. 

7. DIANA II 

Klisna většího obdélníkového rámce, velmi elegantní s výbornou horní linií, harmonická, ale postup do 

finále byl bohužel limitován špalkovým kopytem na LP. Průměrná mechanika pohybu. 

 

    
           Kosma-H       Diana II 

8. ARONIE RVP 

Jemnější klisna, středního rámce, méně kostnatá, šikmá lopatka, mírné nedostatky ve fundamentu, návní 

kosti na LP, PZ. Jen průměrný pohyb. 

11. JESSY – K 

Méně kompaktní rámcová klisna s klínovou hlavou a silnou kostrou, sražená záď, drobné nedostatky ve 

fundamentu. Krok korektní s došlapem pouze do stopy, klus méně elastický s menším prostorem.  
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           Aronie RVP      Jessy-K 

12. SNOW GOLDIE 

Klisna v delším rámci s výrazným kohoutkem, široká bedra, středně dlouhý krk s nedostatky ve 

fundamentu. Velmi prostorný a uvolněný krok, v klusu méně pružná. 

16. CANESSA 

Sympatická klisna středního rámce s ušlechtilou hlavou a dobrým krkem, méně kostnatá. Ve fundamentu 

jsou limitující zbytnělé korunky. V pohybu spíše podprůměrná.       Hana Civišová 

 

    
   Snow Goldie         Canessa 
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ZPRÁVY Z OBLASTNÍCH PŘEHLÍDEK KLISEN 

 

PŘEHLÍDKA TEPLOKREVNÝCH KLISEN V NÁCHODĚ-BĚLOVSI. 

 

Dvacátá osmá přehlídka plemenných koní 

konaná 2. června 2019 v Náchodě a zorganizovaná 

tamním svazem chovatelů koní proběhla tentokrát 

ve znamení teplokrevných plemen koní. Majitelé 

teplokrevných klisen přihlásili k posouzení dvacet 

jedna klisen a hodnotitelům Ing. Otakaru 

Vondroušovi a Ing. Karlu Regnerovi předvedli tři 

roční, pět dvouletých a devět tříletých klisen. 

 Z ročních klisniček, které byly v zevnějšku 

velmi vyrovnané, byla nejlépe hodnocena klisnička 

slovenského teplokrevníka 80/79 Indie 

chovatelky i majitelky Aleny Žočkové. Tmavá 

hnědka, dcera holandského I´m Jaguar z klisny     Indie 

po Jaspis, je typická klisnička ve středním, kratším obdélníkovém rámci, předvedla prostornější krok i klus.  

Druhá se umístila 80/80 Celeste, rovněž 

zapsaná v PK CS, tmavá hnědka, po 1015 Cyril z 

matky po bavorském Grandeur´s Erbe chovatelky 

Ilony Sedláčkové. Typická klisnička ve středním 

rámci má jemnější kostru, živý temperament, 

delší, tenčí krk a středně prostorný, pružný pohyb. 

Třetí byla hodnocena česká teplokrevná klisnička, 

ryzka, 49/584 Amanda po 2227 Monaco, z matky 

po 2997 Aristo Z, chovatelky Marie Jirouškové, 

majitele Lukáše Turka. Ušlechtilá klisnička, s 

drobnými nedostatky v zevnějšku s pružným, 

středně prostorným pohybem.   

          Celeste 

Z dvouletých byly čtyři zapsané v PK ČT a 

jedna CS. Nejlépe byla hodnocena tmavá ryzka, 

90/586 Monbeco, po 1345 Heartbreak ZH z klisny 

po A 1/1 Flipper chovatelky Petry Poláčkové, 

ušlechtilá klisna středního rámce, přiměřeně 

kostnatá, s výrazným pohybem. Druhá se umístila 

klisnička 90/537 Solfeggia OH, hnědka po 2225 

Cola z klisny po 856 Silvio II chovatele Ing. 

Ondřeje Hulce. Klisnička je ve středním rámci, 

souladná, přiměřeně kostnatá, má prostorný krok 

i klus. Třetí umístěná, 90/570 Claudie rovněž po 

90/570 Cola, bělka velmi ušlechtilá, souladná, 

jemnější kostry, s prostorným pohybem. 

Chovatelem klisny je fa Kolba, s. r. o. Čtvrtá pak byla                                     Monbeco 

 90/564 Klea, hnědka, rovněž po 2225 Cola z matky po A 1/1 Varadero, chovatele Milana Bráta. Klisna je 

souladná, s níže nasazeným krkem a středně prostornou mechanikou pohybu. Za ní se umístila klisna 80/875 

Celebritty, tmavá hnědka po 1015 Cyril z matky po bavorském Grandeur‘s Erbe chovatelky Ilony Sedláčkové. 

Klisna je ve středním rámci, s delším, tenčím krkem, velmi ušlechtilá, s prostorným pohybem.  
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Solfeggia OH          Smiley 

V ročníku tříletých bylo hodnocení náročnější. Zvláště klisny, které se umístily v popředí, byly velmi 

vyrovnané jak v rodokmenové hodnotě, tak i v celkovém projevu. Na prvním místě se umístila česká 

teplokrevná klisna 90/344 Smiley, hnědka, po 1979 Quentino, matka po 1016 Quirádo, prochovaná, jak je 

patrné, na SF hřebce Quidam de Revel, chovatele Pavla Daňka.  Kostnatá klisna, ve středním, kratším, 

obdélníkovém rámci s velmi dobrým pohybem, představuje typ skokového koně.   

Druhá, ČT hnědka, 90/256 Stefanie po 1768 Sandro Classic z matky po 577 Rock‘n Roll chovatele 

Pavla Drbohlava, majitelky Jany Kosařové, je velmi ušlechtilá klisna ve menším rámci s výbornou 

mechanikou pohybu.   

Na třetím místě umístěná ryzka 90/223 Panamera Cassina-T po 1001 Cassini‘s Son-T z matky po 

2646 Robik chovatelky Zuzany Pavlíkové je ušlechtilá klisna ve středním, delším rámci s níže nasazeným 

krkem a prostorným pohybem.   

Na čtvrtém místě byla hodnocena klisna 90/258 Miňonka ZF, ryzka, po 1559 Galandro ZH z matky 

po 273 Topas-14 chovatelky Kateřiny Zolmanové, na pátém pak 80/743 Kassien von Kaschow, hnědka CS, 

na šestém klisna 90/250 Luga, ryzka, po 1558 Galandro z matky po 436 Admirand chovatelky Jolany Pickové 

a na sedmém Ardena Rose, SP, vranka, po Ron William z klisny po 2997 Aristo Z chovatelky Marie 

Jirouškové. Osmá pak ČT ryzka 90/240 Luna, po 1879 Clin d’Or ČT, matka po 3009 Likeur chovatele Václava 

Couf alíka, majitelky Veroniky Frankové. Na devátém místě pak plavka 90/287 Come Bella, ČT, po 689 Bell 

Ami z anglické plnokrevné matky po Najoom, chovatele Františka Vlasáka a majitelky Petry Hlaváčkové.  

Byla to velmi vyrovnaná kolekce klisen v menším rámci, souladných, s průměrnou mechanikou 

pohybu, které se lišily pouze v některých detailech v exteriéru.  

Přehlídka proběhla za velmi pěkného počasí a pořadatelům náleží poděkování za velmi dobře 

připravený prostor i organizaci.                                        Karel Regner 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Stefanie      Panamera Cassina - T 
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JIHOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN A KLISEN S HŘÍBATY 

 

V pátek 23. 8. po 9. hodině ranní, za krásného slunečného dne, začala přehlídka klisen s hříbaty ČT. 

Předvedli se čtyři hřebečci a dvě klisničky, kteří byli podle pohlaví hodnoceni s tím, že vítězná klisnička a 

vítězný hřebeček soutěžili o absolutní vítězství. Zvítězila CONTEMPORA ZJK, narozená 15. 6. 2019 po 

holštýnském otci Contendro I z maminky 43/943 Porta po KWPN hřebci 866 Le Voltaire, chovatelky a 

majitelky paní Zuzany Kojdjak. Klisnička je s velmi korektní stavbou těla, ale jemná v kostře s dobrým 

pohybem.  

 
Contempora ZJK 

Vítězný hřebeček je WALL STREET MER ryzák, narozen 27. 4. 2019 po hřebci 996 Volontér-T z 

maminky 20/397 Samba po plnokrevném 667 Mr. Bid. Chovatelem i majitelem je významný chovatel 

military koní Jaroslav Merunka z Hybrálce u Jihlavy. Hřebeček je ušlechtilý, velmi dobrých šířkových i 

výškových rozměrů, s velkým temperamentem. Komise pracovala ve složení: předsedkyně Ing. Hana 

Civišová, členové L. Kozák a MVDr. Z. Vítů, a stanovila vítězem hřebečka WALL STREET MER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wall Street MER 
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Stejná komise hodnotila i Jihočeskou přehlídku tříletých klisen ČT. Bylo předvedeno a hodnoceno 

třináct klisen v exteriéru, i v mechanice pohybu. Z pěti nejlépe hodnocených klisen první tři postoupily do 

celostátního finále. Na pátém místě skončila ryzka 91/469 SAVANA po otci 1942 Warness ZH z maminky 

20/397 Samba po 667 Mr. Bid (Samba je i matkou hřebečka Wall Street Mer), chovatele i majitele Bohuslava 

Šubra z Tábora. 

 
Savana  

 

 Čtvrtá skončila tmavá bělka 91/286 CASIE po 1946 Cocain z maminky Sweet Girl G chovatele i 

majitele Z. Hrnčíře z Proseče pod Křemešníkem.  

 
Casie 
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Třetí místo a zároveň postup do finále si vybojovala tmavá bělka 91/260 CANESA po holštýnu 1001 

Cassini’s Son-T z holštýnské matky S-Acobada po Acobat II z chovu Ing. J. Mayera z Ohrazenice, kterou 

vlastní paní Hana Moravcová z Humpolce.  

 
Canesa 

Na druhém místě stanula hnědka 91/257 CARAMBA opět po 1001 Cassini’s Son-T z holštýnské 

maminky Caretina po Caretino chovatele i majitele Farma Ohrazenice, s. r. o.  

 
Caramba 
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Vítězkou se stala hnědka 91/301 COOL LADY a do třetice stejný otec 1001 Cassini’s Son-T z ČT maminky 

17/813 Conie po holštýnu 1085 Cascavello, chovatele i majitele ZH Písek. 

 
Cool Lady 

Poslední částí byly ZZV tříletých klisen ČT. V komisi vystřídal MVDr. Z. Vítů pan Václav Horký z 

Dubence. Bylo prezentováno a zároveň úspěšně dokončilo ZZV třináct klisen ČT.  

Nejlépe hodnocenou klisnou s 8,55 body v disciplínách skok ve volnosti, drezurní úloha, kavaletová 

a postupová řada do 105 cm se stala hnědka 91/285 VARMON, po otci 996 Volontér-T z maminky 16/897 

Harmony po 1345 Heartbreak ZH, chovatele i majitele Z. Hrnčíře z Proseče p. Křemešníkem. Klisna se 

výborně prezentovala ve skoku ve volnosti a posledními dvěma skoky v postupové řadě. Ne úplně 

jednoduchou klisnu velmi klidně předvedla jezdkyně Z. Hrnčíře Kateřina Hudíková.  

Druhá skončila klisna 91/260 CANESA (třetí umístěná na přehlídce) s bodovým hodnocením 8,50 

bodu, kterou velmi kvalitně připravila i předvedla majitelka paní Hana Moravcová z Humpolce.  

Na třetím místě stanula další klisna chovatele i majitele Z. Hrnčíře z Proseče p. Křemešníkem 91/286 

CASIE (4. z přehlídky) s bodovým hodnocením 8,22 bodu opět pod jezdkyní K. Hudíkovou.  

Čtvrtou umístěnou klisnou s hodnocením 8,1 bodu byla hnědka 91/257 CARAMBA (na přehlídce 2. 

místo) s jezdkyní Mgr. K. Hanušovou z Ohrazenice, s. r. o.  

Na pátém místě se umístila vítězka Jihočeské přehlídky klisen hnědka 91/301 COOL LADY v majetku 

ZH Písek s hodnocením 8,1 bodu. Na dalších místech skončily ostatní klisny s bodovým ohodnocením od 

7,60 do 6,85 bodů. Kromě skoku ve volnosti, který proběhl v hale, všechny ostatní soutěže se konaly na nově 

zrekonstruovaném kolbišti, které svou dominancí působí velmi vznešeně a poskytuje všem účastníkům 

krásný zážitek. Naposledy jménem JSCHK děkuji ZH Písek. 

Zdeněk Vítů    
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ŠAMPIONÁT OLOMOUC 

 

Byla to již 4. Moravská výstava v pátek 2.8. od 15:30 probíhalo hodnocení 3letých teplokrevných i 

chladnokrevných klisen a poté následovalo předvedení klisen s hříbaty. Předvádění probíhalo na obou 

kolbištích Olomouckého areálu. V komisi pro teplokrevné 3leté klisny byl pan Hošák ml., doktor Lysák a 

František Srnec. Celkem bylo předvedeno 18 3letých teplokrevných klisen. Většinou vždy jedna klisna 

jednoho majitele, pouze pan Radek Vitásek měl tři teplokrevné klisny a zemský hřebčinec Tlumačov. 

 Všechny klisny byly velmi dobře připraveny, v dobré kondici a také bylo vidět, že s nimi byla 

provedena příprava na tuto výstavu. Bylo předvedeno 9 teplokrevných klisen s hříbaty, 5 hřebečků a 4 

kobylky. Hříbata byla ve velmi dobré kondici, velmi dobře se předváděla, především v pohybu.  

Po ukončení přehlídky v pátek bylo provedeno vyhodnocení všech kategorií koní a v 19 hodin bylo toto 

předvádění ukončeno. 

V sobotu 3.8. byla výstava zahájena v 11 hodin slavnostním vjezdem kočárů na hlavní kolbiště. Hosty 

a komisi přivezla spřežení chladnokrevných klisen SN, čtyřspřeží, které řídil mistr ČR Jan Blizňák a dále 

čtyřspřeží starokladrubských vraníků, jejímž kočím a zároveň chovatelem je David Haitl z Bernartic u NJ. 

Další zápřež byla pára plemenných hřebců SN, které vedl kočí Pavel Raichl. Komentátory pro teplokrevná 

plemena byl Ing. Roman Klos a pro chladnokrevná plemena pan Viktor Chytílek.  

Celou výstavu zahájil předseda SCHKKMS MVDr. František Horník. V krátkosti zhodnotil význam 

výstavy, přivítal všechny chovatele, a hlavně vystavovatele dále hosty této výstavy a všechny diváky. Po 

zahájení výstavy opustily čtyřspřeží kolbiště a bylo zahájeno předvádění 3letých teplokrevných klisen podle 

katalogových čísel. Je nutno říct, že tento druhý den se skoro všechny klisny předvedly daleko lépe v pohybu 

než při samotném hodnocení v pátek. Po ukončení předvádění byly vyhodnoceny klisny, které se umístily 

na prvním až pátém místě, všechny ostatní získaly účastnické stužky a poděkování za účast. Dále byly klisny 

vyhodnoceny od pátého do desátého místa a těchto 9 klisen nás bude reprezentovat na celostátní přehlídce 

3letých teplokrevných klisen v Písku. 

 

Umístění Jméno klisny   Výžeh koně Majitel koně 

1  JASNĚNKA   90/353  ZH TLUMAČOV 

2  VISLA SWAROVSKÁ RVP 90/399  VITÁSEK RADEK 

3  AFÉRA RVP   90/398  VITÁSEK RADEK 

4  TRÓJA    90/239  COUFALÍK VÁCLAV 

5  TEQUILA   90/354  ZH TLUMAČOV 

6.  KOSMA-H   90/407  MVDr. HORNÍK FRANTIŠEK 

7.  QUIDA   90/435  ING.ZICH ROSTISLAV 

8.  ARONIE RVP   90/397  VITÁSEK RADEK 

9.  DIANA II   90/348  ZH TLUMAČOV 

10.  SEVERANKA HF  90/406  FIALA ALEŠ 

 

Klisny s hříbaty jsou vždy velkou atrakcí především pro diváky, kdy se hříbata předvádějí mnohdy 

velmi rychle a elegantně. Samostatně byly vyhodnoceny klisničky a samostatně hřebečci.  

Umístění Jméno hříběte   Matka     Majitel koně 

1   QUIDAMINO   OPTIMA 54/983   ZH TLUMAČOV 

2   FLAMM DE COURT  ARGENTINA 46/32   MUDR. MICHALCOVÁ ADÉLE 

3   FESTINA LENTE RVP  FRANCESCA 67/661   VITÁSEK RADEK 

 

Umístění Jméno hříběte   Matka    Majitel koně 

1  GIDRAN IV-MT-3 STELA 24  SAHIB 1 MT-3 / SACHMET  POLEŠENSKÁ ILONA  

2  CASIOPEA DE ROSSI  CARMEN  54/924   ING.ZICH ROSTILAV 

3  QUO VADIS RVP  VÍSKA  73/641   RADEK VITÁSEK 
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Jasněnka 

 

   
              Quidamino     Gidran IV – MT-3 Stela 24 

 

František Horník 
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ZKOUŠKY VÝKONNOSTI KLISEN 
 

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI TŘÍLETÝCH TEPLOKREVNÝCH KLISEN 

 

V roce 2019 mohli majitelé tříletých teplokrevných klisen vybírat ze 16 termínů zkoušek výkonnosti 

na patnácti místech. Troje zkoušky byly zrušené kvůli malému zájmu chovatelů, hodnocení klisen komisí 

proběhlo celkem 13x.  Ze všech 127 klisen, které byly ke zkouškám připravovány neuspěly pod sedlem dvě.  

Jedna si výsledek opravila v náhradním termínu, u druhé klisny majitelé opravy nevyužili.  Jak je z 

výsledků roku 2019 patrné, mnohdy se chovatelé zkoušek výkonnosti klisen obávají zbytečně. Vysoký počet 

úspěšných adeptek a jejich bodové hodnocení vypovídá o stoupající úrovni kvality a přípravy klisen.  Bohužel 

z celkem 240 tříletých klisen českého teplokrevníka jich ZV dělalo po odečtu ostatních plemenných knih jen 

106. To je po zaokrouhlení 44 %. 

 

Zápřež 

Základní zkoušky tříletých klisen v zápřeži probíhaly na třech místech.  V Čakovičkách, Rychnovku 

a v Slavíči u Hranic. Celkem je absolvovalo 7 klisen a všechny uspěly. Nejlépe hodnocenou klisnou v 

Rychnovku byla vranka Ardena Rose po Ron William polského chovu, která obdržela 9 bodů. Není zapsaná 

do plemenné knihy českého teplokrevníka, proto zkoušky absolvovala pro plemennou knihu slovenského 

teplokrevníka-cs. S nejvyšším hodnocením 8,70 bodu skončila další polská klisna Bellissima po Evento v 

majetku Petra Šulce z Bohušovic nad Ohří, která ZV absolvovala v Čakovičkách.  Bellissima získala 

akcelerační program stejně jako další umístěná ve Slavíči, klisna 90/404 Dora novojická HF po Fantomas de 

Muze v majetku Jany Lošákové z Nového Jičína. Dora obdržela hodnocení 8,12 bodu. Zbylé 4 klisny složily 

zkoušky ve Slavíči v rozmezí 7,45-8,03 bodu, což odpovídá HPK. Z celkového počtu 7 klisen se 3 narodily v 

Polsku a 4 příslušely k českému teplokrevníku. 

 

Sedlové ZV 

Zkoušky pod sedlem absolvovalo 120 klisen na deseti místech.  Nejvíce účastnic, celkem 25 měly 

zkoušky v hřebčíně Měník. Ty byly rozdělené do dvou dnů (11 a 14 klisen).  Obrovský zájem o účast byl 

tradičně na Ptýrově, kde komise posuzovala 22 klisen a třetí co se počtu týká, byl Tlumačov s 16 účastnicemi.  

Dobře obsazené ZV měli v Písku a Frenštátu pod Radhoštěm. Méně početné byly tradičně chovatelsky slabší 

oblasti západních a severních Čech. Zkoušky pod sedlem absolvovalo 102 českých teplokrevníků, 10 

slovenských teplokrevníků cs, 3x byl zastoupen KK a 2x KWPN. Po jedné klisně měl oldenburský skokový 

kůň, moravský teplokrevník a plemenná kniha Zangersheide. 

Rychnovek 21.8.2019 (7 klisen)  

Komise: Ing. Karel Regner, Ing. Otakar Vondrouš, Jan Tvarůžek 

S výsledkem 8,50 bodu akcelerace dosáhla 90/250 Luga (Galandro ZH, 44/807 Lucky po Admirand) 

chovatelky a majitelky Jolany Pickové z Chvalkovic. Zbylých šest klisen získalo hodnocení 7,06-7,80 bodu 

odpovídající HPK.  

Písek 23.8.2019 (13 klisen) 

Komise: Ing. Hana Civišová, Václav Horký, Luboš Kozák 

Akceleračního programu v Písku dosáhly 4 klisny. Se ziskem 8,55 bodu zvítězila 91/285 Varmon 

(Volonter-T, 16/897 Harmony po Heartbreak ZH) chovu a majetku Zdeňka Hrnčíře z Proseče pod 

Křemešníkem. Druhá se umístila s 8,50 body 91/261 Canessa po Cassini´s Son-T chovu Ing. Jiřího Mayera z 

Ohrazenic a třetí místo obsadila další klisna z chovu Zdeňka Hrnčíře, 91/286 Casie po Cocain s 8,22 body. 

Poslední, kdo se vešel do AP byla s 8,09 body 91/301 Cool Lady po Cassini´s Son chovu a majetku ZH Písek. 

Šest klisen se vešlo s hodnocením 7,42-8,05 bodu do HPK, dvě klisny skončily v PK a jedna klisna zkoušky 

nedokončila. 

Tlumačov 10.9.2019 (16 klisen) 

Komise: MVDr. Jaroslav Dražan, Ing. Leopold Mamica, Stanislav Hošák 
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Vyšším oddílem HPK zde byly hodnoceny rovněž 4 klisny. Zvítězila s 8,58 body 90/382 Cara Mia 

(Caruso, 70/196 Majka po Catango Z) chovatele a majitele Zdeňka Jarky z Hulína. Druhá skončila s 8,25 body 

90/348 Diana II odchovaná ZH Tlumačov. Výsledek 8,16 bodu přinesl třetí místo klisně 90/315 Olívie po 

Castelano chovu a majetku MVDr. Josefa Lysáka z Ivanovic na Hané. Poslední z akceleračních klisen skončila 

90/354 Tequila po Lord Weingard z chovu ZH Tlumačov. Deset klisen se seřadilo v HPK s výsledkem 7,10—

7,83 bodu a jedna klisna skončila v PK. 

Štěnovický Borek 12.9.2019 (4 klisny) 

Komise: Ing. Jan Šíma, Jaroslav Rédl a Petra Vraná 

Všechny 4 klisny získaly hodnocení odpovídající AP 8,18-8,59 bodu. Nejlépe hodnocenou klisnou 

byla 91/309 Malše lužická (Cassilius, 29/233 Úhlava po Puschkin) chovu a majetku Ing. Václava Filišteina z 

Netolic. Druhá byla oldenburská Electra SL (Campamento, Elektra T po Rohdiamant) v majetku Susanne 

Leuchter z Mileva. Třetí se umístila 90/316 Cortana-Ř (Castelano, 61/324 Caletta-Ř po Cascavello) chovu 

Jaroslava Říhy z Nemochovic, v majetku MUDr. Jany Kašparové z Prahy. Čtvrté místo patřilo klisně 91/362 

Lamia (Landini ZH, 63/422 HD Darien po Silvio II) chovu a majetku Miriam Líbalové ze Záboří. 

Heroutice 17.9.2019 (9 klisen) 

Komise: Ing. Hana Civišová, Ing. Jiří Holík, Miloslav Perníček 

Akcelerační program získaly 2 klisny. Zvítězila s 8,15 body 91/370 Luna (Lopez-17, 14/786 Limetka po 

Limited) chovu a majetku Magdaleny Vackové z Komařic. Druhá byla s 8,12 body 90/384 Castella de la 

Argentea (Castelano, 72/369 Arven po Aristo Z) z chovu Zdeňka Jarky z Hulína, v majetku Kateřiny 

Horáčkové z Jarohněvic.  Pět klisen skončilo v HPK a dvě v PK. Opravu zde prováděla také klisna neúspěšná 

v Písku. 

Svinčice 18.9.2019 (6 klisen) 

Komise: Ing. Jan Šíma, Petra Svobodová a Petra Vraná 

Na severu Čech zápis do AP obdržely 4 klisny. Zvítězila s 8,79 body 90/349 De Castela (Castelano 

54/741 Desiré po Aristo Z) odchovaná Janem Sokolem z Bařic, v majetku Šárky Dostálové z Bochoře. Druhá 

skončila s 8,60 body 80/735 Caramela (Russel II, 4/597 Carisma po Carismo) chovu a majetku Radka Křídla 

z Radovesnic II. Třetí se umístila s 8,57 body příslušnice KWPN La Grange (Zirocco Blue, Valesca po 

Quidam´s Rubin) odchovaná v Nizozemí, v majetku Kamily Starečkové z Hovorčovic. Čtvrtá byla 80/786 

Goog Girl (Russel II, Gresken po Ephebe for Ever) chovatele Mgr. Jaroslava Müllera z Mnětic, v majetku Jana 

Chýle ze Zákup. Jedna klisna získala zařazení do HPK a jedna do PK. 

Frenštát pod Radhoštěm (14 klisen) 

Komise: Stanislav Hošák ml., Richard Novák a Jan Míček 

Také v Moravskoslezském kraji obdržely zápis do AP 4 klisny. Nejlepší výsledek 8,58 vybojovala 

79/551 Amira S (Coupie, 80/183 Agáta po Acorado I) chovatelky Jany Svobodové z Brna-Líšně. Výsledek 8,30 

bodu stačil k druhému místu klisně 90/346 Beatrix B (Caruso, 65/361 Boa Vista po Ballast) chovu a majetku 

Zdeňka Babora z Havířova. Zbylé dvě klisny patřily také Janě Svobodové z Brna-Líšně. 79/552 Mia S (Russel 

II, 45/631 Mise po Campione) obdržela 8,13 bodu a 79/550 Gabrielle S (El Paso II, 79/135 Grace Kelly-H po 

Con Cosmos) měla výsledek 8,10 bodu. Zbylých deset klisen se pyšnilo hodnocení m 7,16-7,99 bodu, avšak 

jedna z klisen zůstala kvůli rodokmenu v PK. 

Ptýrov 25.9.2019 (22 klisen) 

Komise: Ing. Šárka Pospíšilová, Zdeněk Hrnčíř a Petr Vančura 

Nejvyšší bodové hodnocení 8,54 bodu získala KWPN klisna Laomi W (Connect, Waomi po 

Pythagoras) v majetku Petry Charvátové z Mohelnic nad Jizerou, ta však i po ZV zůstala v PK. Akcelerace 

tedy dosáhly jen tři následující klisny. S výsledkem 8,39 bodu 90/302 Barbie (Burberry, 80/7 Fanny po 

Florencio) odchovaná v JŠ Valdštejnská Obora. Dále 90/298 Wikipedie (Warness ZH, 43/615 Treisy po Taarlo 

Kubišta) chovatelky Miriam Záveské ze Slatin. Součet 8,13 bodu patřil klisně 91/451 Noblessa (Cassini´s Son-

T, 6/967 Nadia po Diarado) chovatele Jiřího Hochmana z Velvar, v majetku Lenky Jiroušové Kabátové z 

Nesměně. Šestnáct klisen se vešlo do HPK, další 1 do PK a jedna klisna zkoušky nedokončila. 

Měník 25.9.2019 (11 klisen) 

Komise: Ing. Hana Civišová, Ing. Jiří Holík a Stanislav Hošák ml. 
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Termín vypsaný výhradně pro domácí klisny ovládla s výsledkem 8,12 bodu 74/354 Maybe (Manillon 

Rouge, 41/620 Tara po Taarlo) patřící Michaele Kubištové. Druhá se umístila s 8,11 body 74/343 Mally 

(Manillon Rouge, 74/42 Sally po Sahib Kubišta) Ing. Barbory Kubištové. Třetí akcelerační hodnocení patřilo 

klisně 74/350 Rafaela (Radegast, 74/178 Felicita po Federweisser) chovu a majetku ŠCHK-Kubišta s.r.o. 

Zbylých osm klisen se seřadilo v HPK s hodnocením 7,39-7,77 bodu. 

Měník 26.9.2019 (14 klisen) 

Komise: Ing. Petr Rydval, Jan Tvarůžek a Stanislav Hošák ml. 

Bodový zisk na akcelerační program zde mělo 7 klisen, ale jen 6 z nich bylo do AP zapsáno. Nejvyšší 

zisk 9,07 bodu měla 90/339 Lina (Lord Weingard, 43/333 Britania po Baloubino B) chovatelky a majitelky 

Moniky Duškové. Druhá se s výsledkem 8,77 bodu umístila 90/278 Argentina-K (Go-On T.S., 50/482 Arctika 

po Manillon Rouge) chovatele Petra Krejsy z Dolní Čermné. Třetí místo patřilo s 8,74 body klisně 90/323 

Queen of Hearts (Quentino, 61/168 Deisy po Dantes) chovatelky Michaely Špičákové z Brna. Další umístěná 

byla s 8,46 body 90/279 Gracia de Vega (Galandro ZH, 50/385 Vega po Veneur du Luc) chovatelky Petry 

Jansové. Výsledek 8,28 bodu obdržela 90/281 Majolika-K (Warness ZH, Marionetta po Magnus) chovatele 

Petra Krejsy. Poslední z AP klisen byla 90/321 Quimby (Quentino, 61/498 Chilli po Clintord II) Františka 

Lomského. Sedm klisen má zápis v HPK v rozmezí 7,40-7,97 bodu. Poslední klisna s celkovým umístěním 

na šestém místě zůstala v PK. 

Nebanice 26.9.2019 (6 klisen) 

Komise: Ing. Jiří Holík, Ondřej Nágr, Augustin Sviták 

Ze čtyř klisen zapsaných do AP měly dvě klisny shodný výsledek 8,53 bodu. 91/340 Longines (Lord 

Weingard, 5/465 Pialotta po Papillion) chovatelky Šárky Nývltové z Černuce, v majetku Renaty Navrátilové 

z Chrástu nad Sázavou. A stejně hodnocená byla i domácí 80/831 Wia (Homburg, Wajana po Waterford) 

chovatelky Ing. Evy Šimáčkové z Nebanic. Té patřila také třetí klisna, ohodnocená 8,38 body 91/313 Water 

Lily (Lord Weingard, 22/415 Iluze po Acros). Čtvrtá skončila s 8,19 body 91/384 Snow Goldie (Go-On T.S., 

67/407 Delwa po Landos) chovatelky Ing. Ivany Kolmanové z Nevidu. Zbylé dvě klisny obdržely shodně 7,82 

bodu, což jim stačilo k zápisu do HPK. 

 

Nejvíce potomků (13) měl ve zkouškách výkonnosti preferovaný ryzák Lord Weingard. Na druhém 

místě se umístili Manillon Rouge a Warness s 11 dcerami.  Na třetím místě skončil podle počtu potomstva 

(7) Cassini´s Son-T a po šesti dcerách měli ještě plemeníci Russel II, Go-On T.S, nebo Castellano.   Ze 14 

klisen, které skončily po ZV v PK jich pouze polovina měla výsledek nižší, než je 7,1 bodu. Zbytek doplatil 

na nedostatky hlavně v zápisech předků. To byl i případ klisny po Go-On T.S., která podala výsledek na HPK, 

ale absence dvou generací původu matky ji zařadily do PPK. Celkem 41 klisen bylo po ZV zapsáno do 

akceleračního programu (HPK-PRO), 71 do HPK, 14 do PK, 1 do PPK a poslední Ardena Rose byla zapsaná 

do HPK v cs. 

 

Hodnocení klisen po ZV dle jednotlivých otců 

 

Hřebec  Počet klisen Exteriér Výkonnost HPK-PRO 

Lord Weingard 13  7,65  7,23  5 

Manillon Rouge 11  7,81  7,63  2 

Warness ZH 11  7,57  7,68  2 

Cassini´s Son-T 7  7,92  8,03  3 

Castelano  6  7,68  8,18  4 

Go-On T.S. 6  8,03  7,92  2 

Russel II  6  7,78  7,78  3 
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Hodnocení nejlepších klisen po ZV 

Klisna  Otec klisny  Exteriér Výkonnost 

Lina   Lord Weingard 8,40  9,07 

Ardena Rose Ron William  zápis do cs 9 

De Castela Castelano  7,20  8,79 

Argentina-K Go-On T.S.  8,00  8,77 

 

Hodnocení klisen ze ZV při zápisu 

Klisna   Otec klisny  Exteriér Výkonnost 

Snow Goldie 91/384 Go-On T.S.  8,50  8,19 

Noblesa 91/451  Cassini´s Son-T 8,40  8,13 

Lina 90/339  Lord Weingard 8,40  9,07 

Milwaukee 91/293 Manillon Rouge 8,40  7,40 

 

 

 

 
Klisna Camelia na ZVK Písek 2019 

 

Martina Kůstková 
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SOUTĚŽ VE SKOKU VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN 
Soutěž skoku ve volnosti tříletých klisen se stala doprovodným programem při Finále KMK ve skocích 

v Písku. Vítězkou se stala klisna Varmon z chovu Zdeňka Hrnčíře, kterou vám přiblížíme v následujícím 

článku. Na druhém místě byla dekorována klisna Aféra RVP z chovu Radka Vitáska, po hřebci Falkence 

z matky Aranka po Artemon. Třetí příčku obsadila klisna Caramba odchovaná Farmou Ohrazenice s.r.o. po 

hřebci Cassini´s Son-T z Matky Caretina po Caretino. Všem umístěným patří velká gratulace a na klisny 

umístěné do desátého místa čekala taktéž finanční odměna. 
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VARMON  
 

Hodnocení tříletých klisen je vždy subjektivním posouzením komise na daném místě.  Mezi 

klisnami, které uspěly ve zkouškách výkonnosti roku 2019 je však jedna, která toto pravidlo popírá.  

Zúčastnila se tří chovatelsky a sportovně laděných akcí a všechny tři dokázala vyhrát. Pokaždé ji posuzovala 

jiná komise. 

Klisna 91/985 Varmon se narodila 25.4.2016 u Zdeňka Hrnčíře v Proseči pod Křemešníkem.  Je 

dcerou hannoverského hřebce Volonter-T, který na stejné stanici působí. Sám dosáhl ve skákání stupně TT 

na mezinárodních kolbištích.  Zařazení do plemenitby získal jako osmiletý roku 2005. To byl na vrcholu své 

sportovní kariéry, takže až do jejího ukončení neměl v plemenitbě moc příležitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otec Volonter T v Plzni 2007        Matka Harmony v roce 2015 

 Z prvního ročníku potomstva (2006) pochází šampionka skákání ve volnosti čtyřletých klisen 

Lavinia-T. Ta byla vynikající v soutěžích KMK, celkem 13 kvalifikačních kol dokázala vyhrát, i když jako 

šestiletá byla v průběhu seriálu KMK odprodaná do zahraničí. Další dcera Volontera-T jménem Cracatoa 

vyhrála rovněž šampionát čtyřletých klisen skákání ve volnosti 2012 a i druhá klisna Sheyla ve stejném 

ročníku se narodila po Volonterovi-T. Bělka Vendeta pro změnu získala třetí místo na celostátní přehlídce 

tříletých klisen českého teplokrevníka 2017.  Na kolbištích se roku 2019 v mladých koních dařilo klisně 

Ferrera, která už vyhrála kvalifikaci KMK a probojovala se i do finále. Volonter-T získal zařazení do čtyř 

plemenných knih, včetně hannoverské. V loňském roce byl pro plemennou knihu českého teplokrevníka 

licentován jeho syn Volis. Podle tuzemských údajů má potomstvo Volontera-T výkonnosti S**.  To jeho 

hodnocení zkresluje, protože  už zmíněná dcera Lavinia-T  dosáhla výkonnosti 145 cm a další dcera La Toya-

T má 135 cm také ze zahraničí 

Matkou klisny Varmon je hnědka 16/897 Harmony po Heartbreak ZH odchovaná rovněž farmou 

manželů Hrnčířových.  Jako tříletá získala vysoké hodnocení při zápisu 8,3 bodu. Tím se dostala mezi 5 

nejlépe hodnocených klisen daného ročníku. V zevnějšku a mechanice pohybu se líbila také komisi jihočeské 

přehlídky v Písku, kterou roku 2015 vyhrála. Následně absolvovala zkoušky výkonnosti ohodnocené hlavní 

plemennou knihou. V chovu dala pouze klisnu Varmon, protože po změně majitele startuje na kolbištích 

pod mladou jezdkyní Kristýnou Bártů. Harmonin otec Heartbreak ZH s vlastní sportovní kariérou TT** už 

naznačuje, že by mohl být i dobrým mateřským otcem (pot.ST*) Na výstavě hříbat slovenského 

teplokrevníka-cs ve Svržně figuroval jako otec matek u dvou hříbat. Klisnička Scarlet se stala vítězkou a 

hřebeček VDM Princ Fridrich skončil ve své kategorii druhý.   

Matka klisny Harmony, Charlotte se narodila po otci Amarillo a v chovu dala 9 hříbat. Nejstarší 

Aristka se účastnila šampionátu čtyřletých klisen a momentálně je ve sportovní testaci. Syn Vinnie 

(Volonter-T) absolvoval v loňském roce seriál KMK pětiletých. Bába klisny Varmon, Coldika je jedním ze 4 
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pravých sourozenců po hřebci Caesar, kteří se narodili stěžejní klisně Marquis rodiny Hrnčířových. Její 

význam pak přibližuje text článku o hřebci 1946 Cocain. 

Sama Varmon byla zapsána do chovu v rámci svodu v Proseči pod Křemešníkem, kde získala 7,7 

bodu. Zkoušky výkonnosti absolvovala v Písku pod jezdkyní Kateřinou Hudíkovou. Za výsledek 8,6 bodu 

získala akcelerační program. Na podzimním finále KMK pořadatel vypsal zajímavou večerní soutěž skákání 

ve volnosti na styl, právě pro tříleté klisny. Hodnotili ji komisaři KMK Roman Drahota, Luboš Kozák a Jan 

Chýle. S nejvyšší výslednou známkou 8,89 bodu soutěž vyhrála právě klisna Varmon. První víkend v říjnu 

uspořádal Spolek chovatelů sportovních koní ve Svržně na Domažlicku pátý ročník skákání ve volnosti. I 

zde byla vypsaná soutěž pro tříleté koně, kterou hodnotili: Milan Pěchouček, Miroslav Koza a Pavel 

Vachutka.  Také na tomto místě klisna Varmon nezaváhala a nejvyrovnanějším výkonem na všech třech 

výškách docílila potřetí nejvyššího bodového zisku 8,82 bodu.                         Martina Kůstková 

 

   
      Bába klisny Varmon – Charlotte        Prabába klisny Varmon - Marquis 

 

 
 

Varmon 

 



 
STRANA 97 

HŘEBCI 
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PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ DO PLEMENITBY 
 

Výběr mladých hřebců do plemenitby v rámci PK ČT je od roku 2019 dvoustupňový. První předvýběr 

a předvedení mladého hřebce bylo do roku 2018 konáno v domácím prostředí u chovatele a samotné 

hodnocení hřebce prováděl Svazem chovatelů ČT jmenovaný hodnotitel. Nová Rada PK ČT se rozhodla 

změnit stávající zvyklosti při výběrech mladých hřebců do plemenitby. 

 Již I. kolo předvýběru bylo uspořádáno formou chovatelské akce a termíny obou kol výběru byly 

posunuty o cca dva měsíce, což dává možnost mladým dvouletým hřebcům dokončit pastevní období a 

majitelům hřebců poskytuje poněkud delší čas na domácí přípravu. První předvedení mladého hřebce v 

cizím prostředí, skok ve volnosti před diváky, je sám o sobě pro mladého koně vzdělávací proces a příprava 

pro další, důležitější předvedení II. předvýběru. Při dvounásobném zhlédnutí a posouzení mají členové 

komise možnost sledovat komplexní vývoj mladého hřebce a tím pádem mohou lépe rozhodnout. I. 

předvýběr se uskutečnil ve dnech 23. ledna 2019 v ZH Tlumačově a 24. ledna 2019 v areálu ZH v Písku. Byla 

jmenována hodnotící komise, která pracovala ve složení MVDr. František Horník, Stanislav Hošák a Jan 

Chýle. Mladí, v lednu již tříletí hřebci, byli posouzeni při předvedení na ruce na tvrdém povrchu. 

Byl posuzován exteriér a mechanika pohybu v kroku a v klusu, dále pak v hale při skoku ve volnosti. 

Komise dávala majitelům předvedených hřebců doporučující, nebo nedoporučující stanovisko k 

pokračování v dalším kole výběru. V Tlumačově byli předvedeni celkem čtyři hřebci. Tři doporučeni byli, 

jeden hřebec doporučen nebyl. V Písku bylo předvedeno celkem jedenáct hřebců, valnou většinou v majetku 

ZH Písek. Všichni zde předvedení hřebci doporučení k postupu do II. kola předvýběru dostali. Obě akce, v 

obou našich hřebčincích, byly velmi dobře připraveny, a i přes mrazivé dny byla stran chovatelů a příznivců 

návštěvnost poměrně solidní. 

II. předvýběr byl uspořádán 22.–23. února 2019 v areálu ESC v Olomouci. Tento moderní velkolepý 

areál hostil tuto důležitou chovatelskou akci poprvé. Zázemí a prostředí olomouckého areálu je skutečně na 

evropské úrovni, což přidalo atmosféru mimořádnosti. Celá akce byla dobře až velmi dobře organizovaná, 

předvedení hřebců probíhalo bez jakýchkoli problémů. Program začal v pátek identifikací, měřením a 

lineárním popisem všech hřebců. Poté byla dána mladým hřebcům možnost zkušebního absolvování 

základní výšky skoku ve volnosti, vše již za účasti členů komise. Komise byla rozšířena o další dva členy.  

Jako předseda byl zvolen pan prof. Marko Halo, PhD., dále v komisi působil ještě pan Richard Novák. 

V sobotu začalo za mrazivého rána předvedení starších hřebců, jejichž majitelé nebo držitelé žádali o licenci 

plemeníka v rámci PK ČT na základě vlastní sportovní výkonnosti. Všichni starší předvedení hřebci byli 

vybraní a je na chovatelích, kterým z těchto hřebců dají příležitost. Pozornost chovatelů si dle mého mínění 

dozajista zaslouží Noowanda Semilly, Tallmann TN a Age of Jape. Dále sobotní program pokračoval 

předvedením mladých hřebců na tvrdém podkladu, posouzením exteriéru a mechaniky pohybu v kroku a v 

klusu a skok ve volnosti v hale. V hale, při pohybu na osmičce se též posuzovala mechanika pohybu a 

vyváženost chodů. Z celé skupiny čtrnácti předvedených mladých hřebců bylo vybráno celkem sedm. 

Odůvodnění jejich výběru je uvedeno v samostatné části tohoto článku. Jen zdůrazním, že Lamaze TN 

obdržel prémii a může již v letošní připouštěcí sezoně působit jako plemenný hřebec. Ostatní hřebci musí 

dále nastoupit do staničního testu, absolvovat jej, a pak obdrží licenci plemeníka v rámci PK ČT. Oba 

předvýběry lze hodnotit jako velmi úspěšné chovatelské události. Systém předvýběru a způsob hodnocení 

se osvědčil. Byli předvedeni a vybráni kvalitní hřebci, předváděcí standard byl na vysoké úrovni, volba míst 

a areálů vyhovující. Majitelům a držitelům vybraných hřebců gratuluji. Těm, jimž se výběr nezdařil, patří 

dík a uznání. 

Jan Chýle 
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Hodnocení mladých vybraných hřebců z II. předvýběru do PK ČT 
 

1. SHINY AIR II 

Hřebec ve velmi dobrém typu moderního sportovního koně, souladných tělesných 

tvarů, korektní, bez vad v exteriéru. Předvedl se jako kůň dvojího talentu, neboť 

disponuje jak dobrou mechanikou pohybu, tak velmi dobrým stylem skoku s 

odpovídající silou odrazu. Má velmi zajímavý rodokmen. V jeho původu figurují 

samí výjimeční plemeníci a hřebec náleží k velmi výkonné rodině, která dala 

německému chovu koní několik úspěšných plemeníků. 

 

2. 90/393 ARES 

Hřebec v dobrém typu s výrazným hřebčím 

výrazem. Korektní v exteriéru, zejména velmi 

dobrý ve fundamentu. Svým habitem výrazně 

připomíná svého otce. Má odpovídající mechaniku 

pohybu a při skokových zkouškách vždy předvedl 

velmi vyrovnaný výkon. Působí jako velice 

charakterní kůň s příjemným temperamentem. V 

původu tohoto hřebce převládají hannoverští 

plemeníci osvědčených linií a hřebec náleží k 

výborné albertovské rodině.  

 

3. 1/311 ARTUŠ Z BRANSKÉHO DOUBÍ 

Hřebec ve velmi dobrém typu s vyjádřeným 

pohlavním dimorfismem. Obdélníkového rámce, 

mohutný, ale velice harmonický hřebec dlouhých 

linií. Zejména linie krku a obecně horní linie je u 

tohoto hřebce na velmi dobré úrovni.  Korektní ve 

fundamentu, pouze u zadních končetin náznak 

šavlovitého postoje. Má velmi dobrou mechaniku 

pohybu a při skokové zkoušce předvedl vždy 

nadprůměrnou odrazovou schopnost a velice dobrý 

styl skoku. V původu tohoto hřebce jsou zastoupena 

nejvýkonnější plemena současnosti, s převahou 

holštýnské krve a zejména otcovské linie Ladykiller.  

 

4. 91/374 CHAMING GANGSTER 

Hřebec v typu moderního sportovního koně, 

velice korektního exteriéru.   Dostatečně 

mohutný, přitom velice ušlechtilý hřebec, 

harmonické tělesné stavby. Při posuzování 

užitkových vlastností vynikal velmi dobrou 

mechanikou pohybu ve všech posuzovaných 

chodech. Pohyb má kmihuplný a v rovnováze. 

Při skoku ve volnosti ukázal dobrou odrazovou 

sílu, pružný, elastický hřbet a dobrý reflex 

předních končetin. Někdy působil jako kůň s 

trochu ariosním temperamentem. Celkově 

velice sympatický hřebec s výraznou 

prochovaností na hřebce Cor de la Bryere. 
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5. 91/284 VOLIS 

Dobrý typ hřebce s výrazným hřebčím výrazem. Velice mohutný kůň, většího 

rámce dostatečných hloubkových i šířkových rozměrů s velmi dobrou sílou 

kostry. Malým nedostatkem je trochu lehčí hřbet. Hřebec má nadprůměrnou 

mechaniku pohybu s velkou aktivitou zádě. Pohybuje se vyváženě a vznosně. 

Při skoku předvedl velkou odrazovou sílu. Styl skoku velmi dobrý. Vynikajícím 

způsobem používá hřbetu a krku, má velmi rychlé reflexy končetin. Velice 

zaujal pokrčením a aktivitou pánevních končetin zejména při skoku ve 

volnosti. V původu tohoto hřebce najdeme velmi významné plemeníky, hlavně 

holandského a hannoverského chovu. Na hann. Voltaire je 2x4 příbuzensky prochován.  

 

6. LAMAZE TN 

Velmi dobrý typ plemenného hřebce, 

korektní tělesné stavby, pevného a suchého 

fundamentu. Vynikal velmi dobrou 

mechanikou pohybu. Při skoku ve volnosti 

demonstroval velkou skokovou potenci. Při 

obou předvedeních na obou výběrech 

předvedl soustředěný, sebevědomý skok s 

obrovskou odrazovou silou. Při skoku vždy 

výborně koordinoval celé své tělo a měl velmi 

dobrý přehled o situaci. Styl skoku byl výborný 

– velmi pružný hřbet, stejnoměrné pokrčení 

končetin, velice rychlé reflexy. Celkový 

skokový projev byl velmi velkorysý. Původ 

tohoto hřebce je konglomerát plemen a rodokmen je nabitý veličinami světového chovu skokových koní s 

prochovaností na světoznámou holštýnskou linii Capitol – Cottage Son. Na základě všech výše zmíněných 

pozitivních skutečností byla tomuto hřebci udělena prémie a může působit v rámci plemenné knihy ČT již 

v připouštěcí sezoně 2019.  

 

7. CORCENTO 

Vcelku dobrý typ hřebce. Středního rámce, ušlechtilejší. Má průměrnou 

mechaniku pohybu v klusu, ale velmi dobrý cval – pro skokana chod 

nejdůležitější. Předvedl velmi stylový skok. Má dobrý odraz, velmi 

pružný hřbet, výborné pokrčení končetin. Kůň budící sympatie, na 

předvedení byl dobře připraven. Vše zvládal rutinně. Jeho rodokmen je 

příklad heterozního použití světově mimořádného otce na klisnu, jejíž 

původ je rovněž heterozní, ale na podkladě „domácí“ osvědčené 

kombinace hannoversko – holštýnské.   

 

ZÁZNAM EQUITV Z PŘEDVÝBĚRU HŘEBCŮ – OLOMOUC (POUZE PROGRAM V HALE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHGnHJFlAXc&feature=youtu.be 

FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE: 
https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_23.2.2019_-_Olomouc_-_starsi_hrebci 

https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_22.2.2019_-_Olomouc_-_mladi_hrebci 

https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_23.2.2019_-_Olomouc_-_mladi_hrebci 

https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_23.2.2019_-_Olomouc_-_skok_ve_volnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=tHGnHJFlAXc&feature=youtu.be
https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_23.2.2019_-_Olomouc_-_starsi_hrebci
https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_22.2.2019_-_Olomouc_-_mladi_hrebci
https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_23.2.2019_-_Olomouc_-_mladi_hrebci
https://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/Predvyber_hrebcu_do_plemenitby_-_23.2.2019_-_Olomouc_-_skok_ve_volnosti
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VÝBĚR STARŠÍCH HŘEBCŮ DO PK ČT 2019 
V roce 2019 byli vybráni do plemenitby tito starší hřebci. Hřebci měli možnost zápisu do PKH na druhém 

předvýběru hřebců v Olomouci, nebo při komisionálním posouzení ve stáji chovatele. 
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70DENNÍ TEST HŘEBCŮ 
 

Příjemné podzimní počasí si objednali zaměstnanci Zemského hřebčince v Písku pro pořádaní 

Základních zkoušek výkonnosti po 70denním testu. Ve středu 18. 9. 2019 byla na píseckém nádvoří 

předvedena kolekce pěti hřebců, kteří byli naskladněni dne 11. 7. 2019, kontrolní den absolvovali hřebci v 

termínu 14. 8. 2019. Komise pracovala ve složení MVDr. František Horník, Jan Chýle, Luboš Kozák, Richard 

Novák a Stanislav Hošák. Plemenná příslušnost hřebců byla v tomto roce velmi kompaktní, šlo o pět hřebců 

plemene český teplokrevník a jednoho zástupce KWPN. Tento trend je velice potěšující a doufejme, že se 

dokáže udržet. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé hřebce podle původu a jejich historie. 

Ares 
S katalogovým číslem 1 byl předveden hřebec Ares po oblíbeném hřebci Aristo Z z matky Verisa po Faraday, 

chovatele Josefa Holáska ze Sedlnice a majitelky Petry Vitáskové z Bruzovic. Plemenného hřebce Aristo Z 

není třeba českým chovatelům představovat, neboť v současné době je to jeden z nejžádanějších hřebců v 

našem chovu. Matka Verisa dala již jednoho plemenného hřebce Falkence po Federweisser. Falkence je již 

vykastrovaný, ale sportuje úspěšně na úrovni 140 cm. Prabába 750 Duelano I (Velmíra) dala celkem tři 

plemenné hřebce (dva po Amon a jeden po Lopez) Tento 166 cm vysoký hřebec absolvoval předvýběr hřebců 

do plemenitby v únoru v Olomouci. Slovně byl hodnocen takto: Hřebec v dobrém typu s výrazným hřebčím 

výrazem. Korektní v exteriéru, zejména velmi dobrý ve fundamentu. Svým habitem výrazně připomíná svého 

otce. Má odpovídající mechaniku pohybu a při skokových zkouškách vždy předvedl velmi vyrovnaný výkon. 

Působí jako velice charakterní kůň s příjemným temperamentem. V původu tohoto hřebce převládají 

hannoverští plemeníci osvědčených linií a hřebec náleží k výborné albertovské rodině. 
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Zkoušku na závěr 70denního testu absolvoval Ares s celkovým výsledkem 7,73 bodů, kdy nejvyšší známky 

obdržel za přední končetiny (8,2), rámec (8,1) a hřbet (8,0). Z ukazatelů výkonnosti byl nejlépe hodnocen za 

skok ve volnosti (7,8) a cval (7,7). Z dílčích výsledků je patrné, že průměrná známka 7,78 bodů převyšuje 

průměrnou známku za výkonnost, která byla 7,59. Nejnižší hodnocení obdržel hřebec za jezditelnost 

posuzovanou testačními jezdci, a to 6,75. 
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Artuš z Branského doubí 
Jako druhý se na tvrdém podkladu předvedl Artuš z Branského doubí. Tento hřebec většího rámce 

je synem píseckého plemeníka Warness ZH z matky Obora´s Almera. Chovatelem tohoto hřebce je Ing. 

Jakub Štěrba a majitelem ZH Písek. Matka Obora´s Almera má již na svém kontě jednoho plemeníka, a to o 

rok staršího pravého bratra Artuše, hřebce Warhol ZH (dříve Anděl z Branského doubí). V Artušově původu 

je zajímavá ještě prabába, která s vlastní výkonností 160 cm dala plemenného hřebce rakouského 

teplokrevníka Gamar po Great Pleasure. Artuš byl na druhém předvýběru v Olomouci hodnocen takto: 

Hřebec ve velmi dobrém typu s vyjádřeným pohlavním dimorfismem. Obdélníkového rámce, mohutný, ale 

velice harmonický hřebec dlouhých linií. Zejména linie krku a obecně horní linie je u tohoto hřebce na velmi 

dobré úrovni.  Korektní ve fundamentu, pouze u zadních končetin náznak šavlovitého postoje. Má velmi 

dobrou mechaniku pohybu a při skokové zkoušce předvedl vždy nadprůměrnou odrazovou schopnost a 

velice dobrý styl skoku. V původu tohoto hřebce jsou zastoupena nejvýkonnější plemena současnosti, s 

převahou holštýnské krve a zejména otcovské linie Ladykiller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své kvality potvrdil hřebec i v testu, kde šlapal na paty holandské hvězdě jménem Lamaze TN. Při 

zkoušce dosáhl druhého nejlepšího výsledku s celkovým hodnocením 8,21 bodů. U tohoto hřebce značně 

výkonnost převyšovala nad exteriérem a nejvyšší známky obdržel za zkoušku pod sedlem (9,1), cval (8,7), 

skok ve volnosti (8,7) a velmi vysoko byl hodnocen za jezditelnost (9,0). Celková známka za exteriér (7,78) 

taktéž naznačuje jeho kvality, kdy nejvýše byl hodnocen krk (8,3), rámec (8,1) a hlava (8,0).  
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Chaming Gangster 
Třetím předváděným byl Chaming Gangster po další písecké hvězdě, hřebci Go – On T.S. z matky 

Chaming Rose po Carismo. Chovatelkou tohoto černého hnědáka je Ing. Karolína Velachová z Českých 

Budějovic a majitelem ZH Písek. Zajímavostí je, že tento hřebec, stejně jako hřebec předchozí, absolvovali 

odchov a výcvik v testační odchovně ZH Písek. Hřebec Go – On T.S. dosáhl v letošní sezoně výkonnosti T* 

a potvrdil pozici jednoho z nejoblíbenějších plemeníků ZH Písek. Matka Chaming Rose dosáhla vlastní 

výkonnosti 160 cm a v písecké odchovně je zařazen o rok mladší pravý bratr Chaming Caesar. Čtyřletá 

polosestra po Granturo obsadila s juniorskou jezdkyní ve Fiále KMK v letošním roce pěkné 4. místo. 

Chaming Gangster byl taktéž hodnocen na olomouckém předvýběru následovně: Hřebec v typu moderního 

sportovního koně, velice korektního exteriéru. Dostatečně mohutný, přitom velice ušlechtilý hřebec, 

harmonické tělesné stavby. Při posuzování užitkových vlastností vynikal velmi dobrou mechanikou pohybu 

ve všech chodech. Pohyb má kmihuplný a v rovnováze. Při skoku ve volnosti ukázal dobrou odrazovou sílu, 

pružný, elastický hřbet a dobrý reflex předních končetin. Někdy působil jako kůň s trochu ariosním 

temperamentem. Celkově velice sympatický hřebec s výraznou prochovaností na hřebce Cor de la Bryere.  

Jeho kvalitní exteriér potvrdili komisaři i v testu, kdy byl tento hřebec se známkou 8,02 hodnocen nejvýše 

ze všech účastníků. Tento hřebec obdržel velmi vyrovnané známky v rozmezí 8,3–7,7, kdy nevyšší známka 

byla za hřbet. Dále předvedl své kvality a vyrovnané výkony i ve zkoušce výkonnosti, kde nejvyšší známky 

obdržel za skok ve volnosti (8,4) a zkoušku pod sedlem (8,3). Testační jezdci ocenili jezditelnost tohoto 

hřebce známkou 8,75. Celkový výsledek 8,17 byl třetím nejlepším tohoto dne. 
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Volis 
Český teplokrevník Volis se zajímavým původem byl dalším předváděným hřebcem. Tento 169 cm 

vysoký hnědák je po dalším výkonném hřebci Volonter-T (výkonnost 160 cm) z matky Delice du Friou po 

Ugano Sitte. Matka dala v chovu další dva mladší hřebce po Heartbreak ZH a bába Liane se sama zúčastnila 

ME juniorů v Gijonu v roce 2001. Narodil se v Proseči pod Křemešníkem u Zdeňka Hrnčíře, který je zároveň 

jeho majitelem. V Olomouci byl hodnocen takto: Dobrý typ hřebce s výrazným hřebčím výrazem. Velice 

mohutný kůň, většího rámce, dostatečných hloubkových i šířkových rozměrů s velmi dobrou silou kostry. 

Malým nedostatkem je trochu lehčí hřbet. Hřebec má nadprůměrnou mechaniku pohybu s velkou aktivitou 

zádě. Pohybuje se vyváženě a vznosně. Při skoku předvedl velkou odrazovou sílu. Styl skoku velmi dobrý. 

Vynikajícím způsobem používá hřbetu a krku, má velmi rychlé reflexy končetin. Velice zaujal pokrčením a 

aktivitou pánevních končetin zejména při skoku ve volnosti. V původu tohoto hřebce najdeme velmi 

významné plemeníky, hlavně holandského a hannoverského chovu. Na hann. Voltaire je 2x4 příbuzensky 

prochován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tohoto hřebce hodnocení výkonnosti taktéž převažuje nad exteriérem. Nejvyšší známky obdržel 

za zkoušku pod sedlem (8,8) a skok ve volnosti (8,6). Při hodnocení exteriéru kolísaly známky v rozmezí 

8,1–6,7, kdy nejvyšší známkou 8,1 byl hodnocen krk a přední končetiny. Testační jezdci ohodnotili tohoto 

hřebce známkou 8,0. 
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Leonidas 
Katalogové číslo 5 bylo přiřazeno dalšímu hřebci plemene český teplokrevník, a to hřebci Leonidas z chovu 

a v majetku Petra Vančury z Jičína Tento líbivý ryzák je po oldenburském hřebci Lord Weingard z matky 

Doris po Walzerkönig. Matka sama dosáhla vlastní výkonnosti 130 cm a je zařazena do akceleračního 

programu. Bába Duplikace dala kromě klisny Doris ještě klisnu Daisy, která s Ivou Holíkovou dosáhla 

výkonnosti 140 cm, a plemenného plnokrevného hřebce Dancer po Lakmus s vlastní výkonností 130 cm. 

Leonidas se v roce 2018 stal rezervním vítězem körungu slovenského teplokrevníka a již v roce 2019 působil 

v plemenitbě v rámci tohoto plemene.  

 

 
 

Hřebec byl ve zkoušce hodnocen celkovou známkou 7,63 bodů, kdy nejvyšší známkou za výkonnostní 

ukazatele byl skok ve volnosti (7,8), zkouška pod sedlem (7,6) a cval (7,5). Exteriér hřebce Leonidas byl 

hodnocen souhrnnou známkou 7,57 a nejvyšší známku 7,8 obdržel za typ, hlavu a krk. Jezditelnost byla 

hodnocena testačními jezdci průměrnou známkou 8,25. 
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Lamaze TN 
Rčení to nejlepší nakonec platilo i v případě základní zkoušky výkonnosti tříletých hřebců po 

70denním testu. Jako poslední byl předveden hřebec Lamaze TN pocházející z chovu světoznámé holandské 

stáje Taem Nijhof. Lamaze TN je synem vycházející hvězdy Grandorada TN, o kterém jeho jezdec Willem 

Greve řekl, že je to pravý diamant s veškerým potenciálem a zakoupil podíl na jeho vlastnictví. Tento teprve 

osmiletý hřebec má na svém kontě již několik velkých úspěchů: stal se vítězem KWPN testu, jako pěti – a 

šestiletý zvítězil ve finále soutěží pro mladé koně KWPN a v současné době dosáhl výkonnosti 150 cm. Parkur 

v jeho podání můžete shlédnout například zde: https://www.youtube.com/watch?v=c0DV3XWmxiU. Matka 

Valerie se může pyšnit světovým původem ve složení Carthago x Stakkato a v chovu dala již dva plemenné 

hřebce licentované pro westfálskou plemennou knihu po Pilot a Diamant de Semilly. Zajímavostí je, že v 

roce 2016, kdy se narodil hřebec Lamaze TN, dala klisna formou embryotransferu jeho polosestru po 

Vagabond de la Pomme. A rovněž v roce 2017 se narodili dva potomci, hřebci po Berlin a Kannan. Rodina 

této klisny čítá mnoho koní s vlastní sportovní výkonností a celkem šest plemenných hřebců. Její intenzivní 

využití v posledních letech naznačuje, že i majitelé jsou si vědomi jejích kvalit. A můžeme se nechat 

překvapit, zda se hřebci Moneymaker TN (Berlin) a Matchwinner TN (Kannan) představí na letošním 

holandském předvýběru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Lamaze TN se stal vítězem 2. předvýběru českého teplokrevníka v Olomouci a obdržel 

prémii, díky které získal vstupenku do chovu již v roce 2019. Komise hodnotila hřebce takto: 

Velmi dobrý typ plemenného hřebce, korektní tělesné stavby, pevného a suchého fundamentu. Vynikal 

velmi dobrou mechanikou pohybu. Při skoku ve volnosti demonstroval velkou skokovou potenci. Při obou 

předvedeních na obou výběrech předvedl soustředěný, sebevědomý skok s obrovskou odrazovou silou. Při 

skoku vždy výborně koordinoval celé své tělo a měl velmi dobrý přehled o situaci. Styl skoku byl výborný – 

velmi pružný hřbet, stejnoměrné pokrčení končetin, velice rychlé reflexy. Celkový skokový projev byl velmi 

velkorysý. Původ tohoto hřebce je konglomerát plemen a rodokmen je nabitý veličinami světového chovu 

skokových koní s prochovaností na světoznámou holštýnskou linii Capitol – Cottage Son. Na základě všech 
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výše zmíněných pozitivních skutečností byla tomuto hřebci udělena prémie a mohl působit v rámci 

plemenné knihy ČT již v připouštěcí sezoně 2019. 

 
 

Po intenzivní připouštěcí sezoně působil Lamaze TN při zkoušce lehce unaveným dojmem, ale přesto zářil 

ve skokové části zkoušky, kde obdržel bezkonkurenčně nejlepší známky za skok ve volnosti (9,4) a zkoušku 

pod sedlem (9,2). Známky za mechaniku pohybu udělili komisaři v rozmezí 8,3–8,7 bodů a celkové 

hodnocení výkonnosti bylo na úrovni 8,68 bodů. Nejvyšší známkou za exteriér bylo 8,2 bodů za typ a ve 

výsledku byl hodnocen 7,82 body. Jezditelnost ohodnotili testační jezdci známkou 8,25, což byl i celkový 

výsledek z průběhu zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí výcviku hodnotil tento ročník jako velmi vyrovnaný a podařený. Hřebci absolvovali výcvik 

bez problémů a všichni úspěšně zakončili test zkouškou výkonnosti. 

Rada plemenné knihy ČT ustanovila, že v příštích letech budou hřebci, pro zvýšení objektivity při 

závěrečné zkoušce, předváděni jedním testačním jezdcem. 

Na závěr testu všichni majitelé obdrželi zápis a souhrnné podrobné hodnocení všech komisařů z 

chovatelského programu Morgana. Jménem RPK ČT přejeme všem hřebcům úspěchy nejen na poli 

chovatelském, ale i sportovním.              Hana Civišová 
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Přehled připouštění hřebců zapsaných v PK ČT v roce 2019 
P – přirozená plemenitba, I – inseminace,  mI - inseminace mraženým spermatem, n  - z toho narozeno hříbat      

čistokrevná plemenitba ČT celkem 

Jméno koně Plemeno Narozen Zařazen Vyřazen P+I I mI nP+I nP nI P+I I mI nP+I nP nI 

Acordino-T HOLST 1997 2000 - 2 - - 1 1 - 3 - - 2 2 - 

Age of Jape(POL) A1/1 2006 2019 - 5 - - 2 2 - 7 - - 4 4 - 

Al Cambero HANN 2004 2009 - 2 2 - 2 - 2 2 2 - 2 - 2 

Aristo Z ZANG 2001 2007 - 55 54 - 24 - 24 71 70 - 29 - 29 

Baggio HOLST 2016 2020 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 

Beethowen HOLST 1999 2006 2011 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

Bleu Diamond van Herikhave KWPN 2006 2017 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

Burberry DSPf 2005 2011 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

Caesar HOLST 2005 2014 - 6 6 - 3 - 3 7 7 - 4 - 4 

Calox HANN 2013 2018 - 2 2 - 1 - 1 5 5 - 2 - 2 

Cannon Reuvekamp's Z ZANG 2015 2018 - 41 41 - 20 - 20 47 47 - 21 - 21 

Cannor  ČT 2014 2018 - 2 2 - - - - 3 3 - 1 - 1 

Canon HOLST 1999 2017 - 8 - - - - - 13 - - - - - 

Canoso HOLST 2005 2013 - 2 2 - - - - 2 2 - - - - 

Cantesini HOLST 2013 2018 - 33 33 - 17 - 17 37 37 - 17 - 17 

Canturino HOLST 2005 2013 - 9 - - 1 1 - 15 - - 2 2 - 

Capibara HOLST 2014 2016 2019 13 13 - 4 - 4 18 18 - 5 - 5 

Carebis HANN 2010 2018 - 19 19 - 10 - 10 26 26 - 12 - 12 

Caro ZH ČT 2006 2009 - 3 - - 1 1 - 3 - - 1 1 - 

Carthago Z HOLST 1987 1994 - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 

Caruso HOLST 1996 2009 - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 

Casino Berlin OLDBG 2008 2019 - 2 2 - 2 - 2 2 2 - 2 - 2 

Cassilius HOLST 1997 2000 - 10 - - 4 4 - 11 - - 4 4 - 

Casual HOLST 2015 2017 - 3 2 - - - - 3 2 - - - - 

Cento Lano Arcus sBs 2004 2013 - 4 4 4 3 - 3 4 4 4 3 - 3 

Clive KWPN 2007 2017 - 12 - - 6 6 - 15 - - 8 8 - 

Cody  ČT 2014 2018 - 10 10 - 3 - 3 13 13 - 4 - 4 

Cola HOLST 2001 2016 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 
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Cola Zero OS 2008 2013 - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

Con Cosmos HOLST 2003 2007 - 12 - - - - - 18 - - - - - 

Cool Paradise ČT 2006 2009 - 17 - - 7 7 - 17 - - 7 7 - 

Cornet de Lux HOLST 2009 2019 - - - - - - - 3 3 - 2 - 2 

Cornet de Semilly HOLST 2015 2019 - 2 2 - 2 - 2 3 3 - 3 - 3 

Crawfordastral KWPN 2007 2010 - 3 - - - - - 5 - - - - - 

Cyril ST-CS 1997 2005 - 5 - - 3 3 - 11 - - 8 8 - 

Damon A1/1 2000 2008 - 11 - - 6 6 - 14 - - 6 6 - 

Dartoni HOLST 2012 2016 - - - - - - - 17 17 - 10 - 10 

Desperados FRH HANN 2001 2016 - 1 1 - - - - 2 2 - - - - 

Diamant de Semilly SF 1991 2012 - - - - - - - 3 3 3 3 - 3 

Diarado HOLST 2005 2009 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

Diktant - 57 ČT 1979 1982 1989 - - - - - - 1 1 1 - - - 

Diktant slatiňanský s.v. ČT 1986 1989 1999 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

Doven ČT 1997 2000 2003 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

Drover HANN 2013 2018 - - - - - - - 1 1 - - - - 

Dubel ČT 1997 2016 - - - - - - - 2 - - 2 2 - 

Eibisch II HANN 2001 2005 2019 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

Emerald van't Ruytershof BWP 2004 2016 - - - - - - - 1 1 1 - - - 

Empire KWPN 2009 2015 - - - - - - - 6 6 - 2 - 2 

Erik ČT 1998 2005 - 3 - - 1 1 - 3 - - 1 1 - 

Faustinus OLDBG 2002 2018 - 37 37 - 11 - 11 48 48 - 16 - 16 

Firestone KWPN 2010 2019 - 13 13 - 6 - 6 17 17 - 6 - 6 

Flipper Sun SF 2003 2019 - 1 1 - - - - 4 2 - 1 - 1 

Forever ČT 2003 2015 - 7 - - 3 3 - 7 - - 3 3 - 

Fors Mozart ČT 2003 2006 - - - - - - - 1 - - - - - 

Gaboo Insprav ČT 2014 2018 - 3 3 - 1 - 1 3 3 - 1 - 1 

Galandro ZH ČT 2007 2010 - 4 4 - 2 - 2 6 6 - 3 - 3 

Genius Lysák ČT 1999 2002 - 5 - - 3 3 - 5 - - 3 3 - 

Gentleman IV SF 1994 2019 - 18 18 - 4 - 4 20 20 - 4 - 4 

Global Champion TN KWPN 2011 2019 - 11 11 - 5 - 5 19 19 - 8 - 8 

Go-On T.S. KWPN 2011 2014 - 23 23 - 3 - 3 30 30 - 4 - 4 

Grand Step Koláček ČT 2000 2003 - 2 - - 2 2 - 2 - - 2 2 - 
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Grandorado TN KWPN 2011 0 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 

Guidam Sohn KWPN 2001 2005 2019 34 34 1 12 - 12 44 44 2 15 - 15 

Gulden ZH ČT 2011 2014 - - - - - - - 1 - - 1 1 - 

He's Blue KWPN 2012 2018 - - - - - - - 1 1 - 1 - 1 

Heartbreak ZH BWP 2005 2008 - 22 - - 14 14 - 27 - - 15 15 - 

Heartvit ZH ČT 2013 2015 - 5 - - 4 4 - 8 - - 4 4 - 

Hickstead White OS 2012 2016 - 6 6 - 2 - 2 7 7 - 2 - 2 

Chardonney Tcheque(FR) A1/1 2008 2017 - - - - - - - 10 - - - - - 

Charles Blue OS 2013 2019 - - - - - - - 9 9 9 7 - 7 

Chico's Boy HOLST 2000 2012 - 37 37 - 9 - 9 53 53 - 12 - 12 

I'm Jaguar KWPN 2014 2016 2019 13 13 - 5 - 5 23 23 - 7 - 7 

I'm Special de Muze BWP 2008 2016 - 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 

Kannan KWPN 1992 2015 - - - - - - - 2 2 2 2 - 2 

Lacaux ČT 2002 2007 2020 2 - - 2 2 - 2 - - 2 2 - 

Lamaze TN KWPN 2016 2019 - 32 32 - 17 - 17 36 36 - 17 - 17 

Lambadero HOLST 1987 1999 2002 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

Landini ZH ČT 2004 2007 2019 1 - - 1 1 - 1 - - 1 1 - 

Lasing ČT 2007 2013 - 3 - - 2 2 - 3 - - 2 2 - 

Le Blue Diamond v't Ruytershof BWP 2011 2016 - 1 1 1 - - - 2 2 2 - - - 

Le Patron HANN 1997 2002 - 3 3 - - - - 3 3 - - - - 

Leonidas ČT 2016 2019 - - - - - - - 2 - - 1 1 - 

Ligoretto HANN 1998 2002 - 3 - - 3 3 - 3 - - 3 3 - 

Lotar (dř.Yellow Man) ST-CS 1998 2003 2007 - - - - - - 2 2 2 1 - 1 

Lyjanero HOLST 2008 2011 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

Manasquan M Z ZANG 2010 2019 - 2 2 - 1 - 1 2 2 - 1 - 1 

Manillon Rouge SF 2000 2004 - 24 - - 10 10 - 24 - - 10 10 - 

Mistrál ČT 1996 2002 - 4 - - 1 1 - 18 - - 4 4 - 

Nabab de Reve BWP 1990 2019 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

Noowanda Semilly SF 2011 2019 - 25 25 - 9 - 9 41 41 - 17 - 17 

Obvod rTrak 1974 1977 1988 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

Porthos M ST-CS 2001 2017 - 5 - - 4 4 - 5 - - 4 4 - 

Przedswit Jung mpol 1994 2012 - 18 - - - - - 20 - - 1 1 - 

Przedswit Libor ČT 2003 2006 - 1 - - - - - 1 - - - - - 
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Przedswit Lionel ČT 2004 2007 - 1 - - 1 1 - 2 - - 1 1 - 

Przedswit Richter ČT 2015 2018 - 2 - - - - - 4 - - - - - 

Przedswit Rufa ČT 1997 2005 - 5 - - 4 4 - 7 - - 4 4 - 

Quaid HANN 2004 2012 2020 19 19 - 8 - 8 31 31 - 12 - 12 

Quick Lauro Z ZANG 1994 2007 - 4 4 - 2 - 2 6 6 - 3 - 3 

Quidam ČT 1997 2000 - 4 - - 1 1 - 5 - - 1 1 - 

Quirado HOLST 1998 2005 2013 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

Sahib Kubišta ČT 1990 1994 2019 1 - - - - - 1 - - - - - 

San Schufro OLDBG 2003 2019 - 4 4 - 3 - 3 4 4 - 3 - 3 

Sandro Classic Rhld 2001 2012 - 12 - - 2 2 - 13 - - 2 2 - 

Scyris (POL) A1/1 2000 2009 2019 - - - - - - 1 1 1 1 - 1 

Sir Bento HOLST 1996 2009 - 23 - - 15 15 - 25 - - 17 17 - 

Stakkato Gold HANN 2001 2015 - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 

Stalypso HANN 2002 2013 - 49 49 - 23 - 23 67 67 - 26 - 26 

Statis Conti HANN 2014 2018 - 5 5 - 1 - 1 8 8 - 1 - 1 

Sterling HANN 2012 2018 - 4 4 - 1 - 1 6 6 - 1 - 1 

Stocantes HANN 2013 2018 - 2 2 - - - - 2 2 - - - - 

Taarlo Kubišta s.v. ČT 1991 1994 1998 - - - - - - 1 1 1 1 - 1 

Tallmann TN BWP 2011 2019 - 11 11 - 5 - 5 18 18 - 8 - 8 

Tarzan KWPN 2000 2014 - - - - - - - 19 - - 4 4 - 

Tiznit (FR) A1/1 1997 2006 - - - - - - - 2 - - 2 2 - 

Topas - 14 TRAK 1986 1989 2010 - - - - - - 1 1 1 - - - 

Trevis ČT 2005 2013 2018 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 

Upsilon SF 2008 2020 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

Veles A1/1 2003 2015 - 2 - - 1 1 - 2 - - 1 1 - 

Visconsin A1/1 1980 1988 1991 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 

Volonter-T ČT 1997 2005 - 2 - - 1 1 - 5 - - 2 2 - 

Warness ZH KWPN 2010 2013 - 12 12 - 4 - 4 18 18 - 4 - 4 

 

 



ČESKÝ TEPLOKREVNÍK VE SPORTU 
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KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ 

 

FINÁLE KMK SKOKY 
Seriál stylových soutěží KMK určený pro čtyřleté až šestileté skokové koně zastřešila v letošním roce 

ASCHK. Oproti loňskému roku proběhla kvalifikační kola v rámci celé republiky. První polovina sezony 

nabídla kola v Hořovicích, Ptýrově a Opavě. V druhé polovině se skákalo v Hradištku u Sadské, Olomouci a 

Písku. V Tlumačově se kvalifikace nekonala kvůli malému zájmu startujících.  

V Čechách bojovali pořadatelé s časem kvůli velkému množství startujících, na Moravě měly 

poloviční počty účastníků za následek u šestiletých sloučení obou kategorií. Komisaři pracovali ve stejném 

složení jako v loňském roce: Luboš Kozák, Vladimír Hruška, Roman Drahota a Jan Chýle. Samotné finále 

KMK, které se konalo ve dnech 13.–15. 9. v Zemském hřebčinci Písku, hodnotila trojice komisařů bez pana 

Hrušky. Parkury mladým koním stavěl bývalý komisař KMK, Ing. Jan Šíma. Sbor rozhodčích pracoval pod 

vedením jeho manželky Marcely Šímové. Změněný způsob financování kvalifikačních kol i finále zajistil 

velmi dobrou obsazenost celého seriálu, do finálových soutěží se nepodařilo kompletně naplnit pouze 

kategorii šestiletých hřebců a valachů. Program byl rozdělen na páteční zahajovací soutěže, sobotní první 

kola a nedělní druhá kola s následným dekorováním. Model hodnocení za provedení skoku, obratnost a 

připravenost koní zůstal stejný. Do finále KMK odstartovalo 106 koní, s jejich původy seznamoval diváky 

hlasatel Jaroslav Voldřich. 

Čtyřletí 

V ročníku 2015 odstartovalo 20 klisen a 17 hřebců a valachů. Celkem 13 klisen příslušelo k českému 

teplokrevníku a v rámci kvalifikací nejlépe bodující šestka patřila ke stejné plemenné knize. Bohužel v Písku 

tyto klisny nedokázaly výsledek zopakovat a některé z nich dosáhly vlivem jezdců nebo únavy na počet 

trestných bodů, který přesahoval zisk z celé sezony. Překvapivou vítězkou se stala holštýnská Ashley de Talm 

(Adagio de Talm, Alinett po Hermes D´ Authieux) v sedle se svým majitelem Janem Bubnem. U českého 

teplokrevníka se prosadily klisny na čtvrtém až šestém místě. Nejlépe hodnocenou byla Grand Rose 

(Granturo, Chaming Rose po Carismo), z chovu Ing. Karolíny Velachové z Českých Budějovic, v majetku 

jezdkyně Barbory Květoňové z Vimperka. Ta absolvovala obě finálová kola bez penalizace, stejně jako další 

klisna Dede (Chico´s Boy, Denisa po Rosario) s René Šípošem. Dede je odchována firmou Gesomond z 

Rychvaldu.  

  
       Grand Rose       Dede 

 

Šesté místo za lehkou chybu ve druhém kole získala Ferrera (Volonter-T, Furetta po Landjunge), z 

chovu a v majetku jezdce Pavla Holešovského. Mezi klisny, které dokončily finále s jedinou chybou, patřila 

ještě JLB Finja (Lantino, Flér po Faraday), z chovu a v majetku Jiřiny Bosákové, a dále Quendy (Quentino, 
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Vendy-V po Clinton), z chovu Jaromíra Palusky, v majetku jezdkyně Barbory Kmochové. Jediná klisna, která 

soutěž čtyřletých nedokončila, byla po prvním kole vedoucí Ketty-H.  

 

   
               Ferrera                    JLB Finja 

 

Mezi hřebci a valachy nedokončili ze sedmnácti startujících tři dvojice. Většina koní patřila k 

importům a plemenná kniha českého teplokrevníka zde měla pouhé čtyři zástupce. Zvítězil holštýnský 

hřebec Cornessini (Cornet Obolensky, Virginia III po Cassini I) odchovaný v Německu, v majetku svého 

jezdce Ondřeje Nágra. Cornessini působí v plemenitbě v rámci slovenského teplokrevníka cs. Nejlepším 

českým teplokrevníkem byl valach Leonidas (Lyjanero, Forewer po Wattergatte), z chovu a v majetku firmy 

Gesomont z Rychvaldu. Se svým jezdcem René Šípošem absolvovali bezchybně obě finálová kola. Jedinou 

chybu pak měl hřebec JLB Nicardo (Aristo Z, Norika-Wavo po Lord Caletto), odchovaný Jiřinou Bosákovou 

a předvedený Liborem Bosákem. Se stejnou penalizací dokončil ještě plemenný hřebec Przedswit Richter 

(Przedswit Jung, Cena po Przedswit Klam) odchovaný Markem Richterem, v majetku ZH Písek. Hřebce 

předváděl Tomáš Navrátil. 

 

  
  Leonidas      JLB Nicardo 
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Pětiletí 

Nejvíce obsazeným se stal ročník pětiletých. Klisen odstartovalo devatenáct a hřebců a valachů 

dvacet jedna. Většina klisen pocházela z domácího chovu. I šampionka klisen Jimmy Jane (Jimtown, Elise S 

po Burggraaf) příslušející k holandskému teplokrevníku, se narodila u Josefa Schneidera z Plzně. Českého 

teplokrevníka reprezentovalo šest klisen, dvě z nich dokončily finále bezchybně. Na třetím místě se umístila 

Crazy (Cannavaro, Conny po Con Cosmos), z chovu Moniky Kubíčkové, v majetku Luboše Kozáka. Klisnu 

sedlal Jaroslav Jindra. Šestá skončila Radka Dvořáková s Cola Sugar-ST (Cola Zero, Charlotte po Cool Man), 

z chovu a v majetku Petry Toušové. Sympatický výkon s jednou chybou podala ještě Clara (Clin d´Or, 

Ramona po Ramiro-47), z chovu Radka Křídla, v majetku Jiřího Hochmana. Klisna startovala pod Darinou 

Hochmanovou.  

   
   Crazy           Cola Sugar-ST 

Chovatelsky zajímavou podívanou nabízela soutěž pětiletých hřebců a valachů, protože mezi nimi 

bylo sedm plemenných hřebců, z toho šest licentovaných pro českého teplokrevníka.  

Šampionem kategorie se stal plemenný hřebec Cannor (Cannavaro, Ornella po Catango Z), z chovu 

a v majetku ZH Tlumačov. Se Zdeňkem Žílou získal 54,83 bodu a v druhém kole všechny známky přesáhly 

devět bodů. Vícešampion z loňského finále KMK má za sebou čtvrté místo ve výběru hřebců a 

sedmdesátidenní test. Jeho matka Ornella se stala šampionkou přehlídky klisen v roce 2011 v Ptýrově a 

Cannorova polosestra Ornesca po Cascalo skončila v loňském finále této přehlídky druhá.  
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Čtvrté místo obsadil v Písku další plemenný hřebec z chovu ZH Tlumačov, Cadillac (Catango HT, 

Camilla po Oscar), který pod Zdeňkem Žílou rovněž nechyboval. Jediná chyba v druhém kole odsunula na 

sedmé místo plemenného hřebce Guira (Guidam Sohn, Ramara po Kojak), z chovu Ing. Ivana Žlábka z 

Vimperku, v majetku ZH Písek. Guira sedlal Tomáš Navrátil.  Mezi další plemenné hřebce, kteří dokončili s 

jedinou chybou, patřili ještě Cornet Cassini HF (Cascar, Corlenska HF po Corlensky G), v majetku ZH 

Tlumačov, Galen (Guidam Sohn, Lareda po Le Patron), z chovu a v majetku Zdeňka Hrnčíře, a dále Gaboo 

(Guidam Sohn, Klívie po Ermitáž) odchovaný Michalem Maksou, v majetku Šárky Votavové.  Do kolekce 

hřebců s drobnou penalizací patřil ještě nelicentovaný Canturano B (Canturino, Arctica B po po Aristo Z), 

z chovu Zdeňka Babora, v majetku jezdkyně Jany Sušánkové. 

   
  Cadillac      Guiro 

Šestiletí 

Šestiletých klisen viděli komisaři dvacet, z toho jedenáct českých teplokrevníků. Ročník byl velmi 

vyrovnaný a klisny v průběhu sezony podávaly dobré výkony, takže soutěž nabízela atraktivní podívanou.  

Zvítězila v loňském roce druhá umístěná klisna Reiky (Aristo Z, Regie po Federweisser), z chovu a v 

majetku Eleny Kopecké. Pod Jiřím Hruškou nechybovala stejně jako druhá Trianka. 

 

   
  Reiky       Trianka 

 

Vicešampionka Trianka (Cascavello, Triana po Topas-23) pochází z chovu a majetku JK Mělník. 

Startovala pod Kateřinou Mestenhauserovou. Čtvrté místo obsadila účastnice celostátní přehlídky tříletých, 

klisna Paris d´Or (Coupe d´Or, Peseta po Cromwell), z chovu a v majetku Pavla Kondziolky z Petrovic u 
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Karviné. S Lucií Strnadlovou v sedle chybovala pouze jednou v druhém kole. Bezchybně absolvovala obě 

finálová kola další účastnice celostátní přehlídky tříletých, Christin-L (Christon, Capy po Catango Z), z 

chovu a v majetku svého jezdce Jakuba Ludvíka, která se umístila šestá. Poslední z bezchybných klisen 

českého teplokrevníka byla Falanga (Carpalo, Forewer po Watergatte), chovu firmy Gesomont, opět 

předvedená René Šípošem, kterému se na finále celkově dařilo.  S jednou chybou dokončily klisny Aquarela 

B (Quaid, Alexa Arista B po Aristo Z), z chovu Zdeňka Babora a v majetku Jindřicha Minxe, Danubia 

(Drosselklang II, Solibria po Lupicor), z chovu Evy Štěpánkové, v majetku JUDr. Jaroslava Staňka, a Casilia 

(Cassilius, Lareda po Le Patron), z chovu Zdeňka Hrnčíře. Mezi klisnami startovala také šampionka tříletých 

klisen ze Zduchovic, Cordelie (Lordanos, Cordalma po Cordalme). 

 

   
          Paris d´Or      Christin-L 

 

Nejméně účastníků měla soutěž šestiletých hřebců a valachů, 

kterých startovalo devět. Pouze dva koně příslušeli k českému 

teplokrevníku. Zvítězil holandský teplokrevník Ikares Karsit (Special de 

Muze, Chin Chins Lady N po Chin Chin), v majetku stáje Karsit, sedlaný 

Terezou Mückovou. Šestý se umístil v kvalifikacích vedoucí plemenný 

hřebec Heartvit ZH (Heartbreak ZH, Cairo po Caesar), z chovu MVDr. 

Zdeňka Vítů, v majetku ZH Písek. Heartvit ZH sice ve finále nezazářil, 

ale o několik dní později absolvoval výrazně náročnější parkury v 

belgickém Zangersheide, kdy druhou kvalifikaci absolvoval s jedinou 

chybou. S osmi trestnými body dokončil soutěž šestiletých v Písku ještě 

Charlie (Christian, Tiffany po Frühesch Měník), z chovu a v majetku 

svého jezdce Petra Koželuha. 

 

 

           Heartvit ZH 

 

Nejvíce potomků, celkem deset, měl mezi mladými koňmi ve finále oblíbený plemeník Guidam 

Sohn. Všechny v kategorii pětiletých. Na druhém místě se umístil Aristo Z s šesti následovníky a třetí příčku 

uhájil Cannavaro se čtyřmi potomky.  

Krásné prostředí Zemského hřebčince v Písku umocnilo dojem z celého finále KMK. Velmi dobrou 

volbou pořadatele byla sobotní doprovodná soutěž skoku ve volnosti tříletých klisen, která krásně sportovně 

a chovatelsky vyplnila sobotní večer. Přestože kolaudace sportoviště proběhla až v srpnu, zaměstnanci 

hřebčince v Písku udělali maximum pro finálové soutěže. 

Martina Kůstková 
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FINÁLE KMK V DREZUŘE 
 

Finále Kritéria mladých koní (KMK) v drezurních soutěžích uspořádal jezdecký klub TJ Equus Kinsky 

v Hradištku u Sadské ve dnech 19.–22. 9. 2019. Chovatelé, majitelé a drezurní jezdci v letošním roce ukázali, 

že obliba tohoto chovatelského seriálu pro mladé koně stoupá. V konkurenci zahraničních odchovanců se 

bohužel plemeno český teplokrevník výrazně neprosazuje. Nedostatek kvalitního chovného materiálu 

drezurních linií a větší orientovanost na skokovou výkonnost bohužel tuto konkurenční propast stále 

udržuje. Nicméně z výsledků je patrné, že i koně skokového původu se obstojně dokáží prezentovat v 

drezurním obdélníku. 

Letošního finále KMK se zúčastnil rekordní počet koní. V následujícím grafu můžeme pozorovat 

narůstající oblibu startů ve finále KMK v posledních pěti letech. Tento nárůst je dle našeho názoru způsoben 

i vyrovnanou finanční podporou všech účastníků finále. Z chovatelského hlediska je cílem prověřit ve sportu 

co největší vzorek populace a následně tyto výsledky vyhodnotit. Bohužel jsou tato čísla stále nedostatečná 

pro další statistické vyhodnocení, a tak nám nezbývá nic jiného než počkat, co přinesou další roky. 

 

 

Čtyřletí 

Mezi čtyřletými koňmi exceloval rýnský hřebec Tempelhüter po 

světoznámém hřebci Totilas z matky po Fürst Grandios, v jehož sedle 

byla jeho majitelka Xenia Belaia. Nejlepším čtyřletým koněm plemene 

český teplokrevník byl hřebec Vancouver (Lantino, Iris po Acros), 

který se spolu s Karolínou Šimáčkovou umístil s celkovým 

procentuálním výsledkem 70,400 na pátém místě. Chovatelkou a 

majitelkou tohoto hřebce je Eva Šimáčková. Výsledek nad 70 % dává 

tušit, že i kůň s kompletním skokovým původem se dokáže dobře 

předvést v drezurním obdélníku. 

Na šestém místě se umístil valach 

Ramazotti z chovu Jany 

Kosařové. Tento figurantní ryzák 

vznikl ze spojení drezurního 

hřebce Sandro Classic a klisny 

Rusalka po Amarillo, ve finále 

KMK jej předváděla dcera    Vancouver 

chovatelky a majitelky Šárka Kosařová. Matka Rusalka dosáhla s 

juniorkami v sedle vlastní výkonnosti stupně S a v roce 2017 získala 

bronzovou medaili na MČR v drezuře kategorie děti. 

           Ramazotti  
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Pětiletí 

Mezi pětiletými drezurními koňmi nenašla přemožitele loňská vítězka čtyřletých, oldenburská 

klisna Serena (Destano x Sissy po Sandro Hit), kterou v drezurním obdélníku pro majitelku Ilonu 

Heyrovskou předváděla Tereza Hábová. Těsně pod stupni vítězů se s výborným hodnocením 70 % umístila 

na čtvrtém místě klisna Mon Ami S (Cool Paradise, Monroe po Cesano II) spolu s Klárou Dohodilovou. 

Hřebce Cool Paradise nemusíme chovatelům zdlouhavě představovat. Klisnu odchovala Jana Svobodová z 

Brna a v současné době je i její majitelkou. Na devátém místě se umístila klisna Jovanka po skokovém hřebci 

Guidam Sohn z matky Jawelotte po Silvio II. Majitelem i chovatelem této klisny je Václav Volf z Nechanic. 

Celkové hodnocení 62,5 % obdržela klisna ve dvoukolové soutěži spolu s Andreou Dohnalovou. 

   
        Mona Ami S      Jovanka 

Šestiletí 

Nejobtížnější dvoukolovou soutěž stupně S pro mladé šestileté koně dokončilo celkem sedm dvojic. 

Nejúspěšnější byla ve finále klisna Lilit, která náleží plemenné knize slovenského teplokrevníka. Otcem 

klisny je holandský Jericho a matkou klisna Legrace po Aktion. Chovatelem i majitelem této klisny je Adam 

Kotyza z Deštné v Orlických horách. 

Petra Charvátová – chovatelka, majitelka a jezdkyně v jedné osobě – prezentovala v tomto finále dva 

produkty svého chovu v rámci plemenné knihy českého teplokrevníka. Úspěšnější byla klisna Cordelie 

(Lordanos, Cordalma po Cordalme), která se se ziskem 69,7 % umístila na výborném druhém místě. 

Na pátém místě skončila klisna Chiquita (Chico´s Boy, Colima po Acros) s výsledkem 65,4 %. Klisna 

Cordelie je výjimečná tím, že v letošním roce absolvovala obě finále KMK, jak ve skocích, tak v drezuře. To 

že je vysoce výkonná prokázala letos na 200 %, ale také v roce 2016 prokázala své exteriérové kvality na 

celostátní přehlídce tříletých klisen, kde zvítězila. Závěrem bychom chtěli pogratulovat chovatelce k tak 

výjimečné klisně.                         Hana Civišová 

     
 

Jedna a tatáž klisna Cordelie 
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KONĚ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA VE SPORTU  
Velké úspěchy ČT na letošních skokových MČR, při Prague PlayOffs i na dalších mezinárodních 

závodech. Letošní jedničkou je pro ČT zcela jistě osmiletý Forewer, valach po Caruso z Giny La Mexico po 

Grossadmiral, z chovu a majetku pana Václava Opatrného z Hořovic. Nejenže s Alešem, synem svého 

chovatele, zvítězil v seniorském skokovém MČR, ale vybojoval také druhou příčku ve Velké ceně Mnichova 

a následně se na osmiletého koně skvěle prezentoval i při olympijské kvalifikaci v Budapešti. Na závěr sezony 

se prezentoval také při Prague PlayOffs, a hlavně o týden později vítězstvím v hlavní sobotní soutěži při 

CSI2* v Budapešti. 

Otec Caruso je holštýnským hřebcem po Caretino ze slavné klisny Geste po Capitol I x Flamingo, 

příslušející k holštýnské rodině 1571. Caruso sám skákal parkury 160 cm, ještě před svým příchodem do ČR, 

kde kromě Aleše Opatrného vystřídal několik dalších jezdců, přinesl jim několik cenných kovů z MČR a 

navíc prokázal značnou tvrdost, když se na kolbištích prezentoval až do svých 21 let. Jeho pravý bratr AB 19 

Chianti dokázal s Rolfem-Göranem Bengtssonem mimo jiné vybojovat druhou příčku v prestižní Velké ceně 

Hamburku a do velkého sportu už se podíval další syn Geste, desetiletý hřebec Camall (po Casall), kterého 

jezdí David McPherson a Matthew Simspon. Celkem dala Geste 12 potomků včetně chovných klisen a její 

vnučka Venetia I (Con Air x Caretino), tedy dcera pravé sestry Carusa a Chiantiho, dala již 4 plemenné 

hřebce, včetně v ČR prémiovaného a dnes již mezinárodně sportujícího osmiletého hřebce Castelano 

(Castelan II).  

Caruso během svých prvních let v ČR více sportoval, než připouštěl, a tak Forewer patří k prvnímu 

ročníku, kdy se narodila jen tři hříbata právě v Hořovicích, a první silnější ročník byl 2016. Z předchozího 

připouštění v zahraničí se však na českých kolbištích představila celá řada potomků, potvrzujících dědičnost 

skokových vloh svého otce, například Belcanto Hradiště, Capriano Z, Crouch či Top Quality.  

Matka Forewera, Gina La Mexico sama dosáhla výkonnosti 130 cm, a v chovu dala mimo jiné také 

velmi zajímavého potomka Lotuse, slovenského teplokrevníka narozeného v roce 2007, který se již od osmi 

let prezentuje v mezinárodních parkurech až do 160 cm hned s několika jezdci, přičemž nejvyšší výkonnosti 

zatím dosáhl s Britem Bethem Vernonem. Také Lotuse odchoval Václav Opatrný. 

Gina La Mexico je dcerou vestfálského hřebce Grossadmiral po Goldlack I, z matky Farouche po 

dalším vestfálském hřebci Foxtrott po známém Frühlingovi. Čistě vestfálský rodokmen vzadu doplňují 

hřebci Debütant a Dirigent, ve vzdálenějších generacích tedy vždy najdeme návaznost na původní 

hannoverskou linii.  
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MČR SKOKY SENIOŘI 
Ve skokovém MČR seniorů se představili celkem tři čeští teplokrevníci, kromě vítězného Forewera 

ještě šestá Orida-M (Jiří Hruška) a sedmý Cool Paradise (Jan Chýle). Jediná z těchto tří je odchovaná z 

české klisny – Orida-M po Aristo z Oportunity M po Le Patron, z chovu pana Michálka z Příboru u Nového 

Jičína. Také Oportunity M je z české klisny, Ornely 1 po Grand Step z Odry po Shagya mimoňský-4.  Aristo 

Z patří k nejvýznamnějším tuzemským plemeníkům, tento hřebec s původem Artos Z x Carthago Z 

absolvoval pod Jiřím Hruškou parkury nejvyšší obtížnosti včetně Poháru národů a právem mu patří velká 

pozornost chovatelů, protože několik jeho potomků už dosáhlo výkonnosti stupně T, přestože se ti 

nejmladší narodili v roce 2009, stejně jako Orida-M. Aristův původ byl již mnohokrát rozebírán, tak jen v 

krátkosti. Artos Z i Carthago dosáhli v parkurech maximální výkonnosti 160 cm a holštýnská rodina 173, k 

níž Aristo náleží, vyprodukovala mimo jiné hvězdného Capitola I, který je pravým bratrem Aristovy prabáby 

U-Capitoly. Aristova matka Cartarise Z dala ještě dva potomky po Quidam de Revel s výkonností 140 cm a 

velmi nadějně se jeví její letos sedmiletý syn Excalibur SR Z (po Elvis ter Pute), který už dosáhl výkonnosti 

130 cm v mezinárodních parkurech. 

Matka Oportunity M dala zatím pouze Oridu-M a sama dosáhla skokové výkonnosti ZL. Její otec, 

hannoverský Le Patron po Laptop, sám dosáhl výkonnosti T** a působí v Mustangu. I jeho potomci už 

dosáhli výkonnosti T** ve skocích a T v drezuře.  

 

   
Orida M           Cool Paradise 

Třináctiletý plemenný hřebec Cool Paradise plemene český teplokrevník se s Janem Chýlem již 

několik sezon velmi úspěšně prezentuje v české sportovní špičce a v letošní sezoně obsadil na seniorském 

mistrovství sedmou příčku. Jeho původ jsem rozebírala v prvním čísle tohoto bulletinu v článku ČT na finále 

ČSP, tak jen dodám, že je potomkem Carthagova syna Colmana z vestfálské T skokanky Papayi po Phantom 

x Watzmann x Perser xx a odchoval ho Jan Vaňha.  

MČR SKOKY ŽENY 
V kategorii žen vybojovala „bramborovou medaili“ klisna českého teplokrevníka Garista po Aristo Z 

z Granady po Quoniam-145. Klisnu na kolbištích prezentuje její chovatelka Šárka Pospíšilová, kterou si 

mnozí pamatují v sedle Granady, s níž rovněž sbírala úspěchy v parkurech až do výšky 150 cm. Granada je 

dcerou Quoniama-145, který ač sám nesportoval, je otcem (například Granada, Idyla) a mateřským otcem 

(například Honto, Sheron, Grand Lord, Garista) řady koní s výkonností ST-T v parkurovém skákání. Také 

Garistina bába JČ 23 Gerona dosáhla výkonnosti ST a je dcerou Alarma-103 z matky JČ 656 Gréta po Furioso 

machovský. 
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Jako sedmý se na letošním MČR žen umístil devítiletý valach ČT Kyril, ježděný Hanou Pokornou a 

odchovaný firmou Agriprod s.r.o., Hluboká nad Vltavou. Kyril letos dosáhl výkonnosti T* a je synem 

hannoverského hřebce Federweisser, který sám dosáhl maximální výkonnosti v drezuře i skákání a také 

dával koně pro všechny tři olympijské disciplíny jezdeckého sportu, a to nejen u nás, ale i při předchozím 

působení v Německu a ve všech třech má potomky na stupni T. Federweisser má se svým krosem Feiner 

Graf x Lungau tradiční hannoverský původ tvořený liniemi Wendekreise a Lugana II.  

Matkou Kyrila byla Cedra po Veneur du Luc z Delicie po Gamar xx. Cedra sama dosáhla výkonnosti 

ST** a patřila k celé řadě hodně výkonných potomků francouzského Veneur du Luca po Double Espoir, 

jehož potomci rovněž dosáhli výkonnosti T v drezuře i ve skákání. Kyrilova bába Delicie po plnokrevném 

Gamarovi dosáhla výkonnosti L v parkuru i drezuře a prabába Děva po Diktant-35 dosáhla výkonnosti S ve 

skákání, stejně jako její dvě další dcera Báze (Chavtajm) a Denisa (Sextant). 

 

   
  Garista          Kyril 

Dalším úspěšným potomkem Federweissera, je s výkonností T** Grace Federica, která se letos 

umístila na MČR žen jako 12. s Michaelou Refkovou v sedle. Navíc se výborně prezentovala i na Prague 

PlayOffs, kde se v pátek umístila na 10. příčce a v sobotu i neděli velmi dobře absolvovala další soutěže. 

Desetiletou klisnu ČT odchoval Oldřich Bajer z Nového Jičína – Loučky a je z matky Gallera po Faraday x 

Gottward. For Pleasurův syn Faraday z matky po další hannoverské legendě Grafitovi patřil k prvním 

úspěšným hannoverským hřebcům importovaným stájí Mustang a skvěle se uplatnil nejen ve sportu, ale i v 

chovu, kde jeho potomci dosáhli výkonnosti T ve skákání a ST v drezuře i všestrannosti. Bába 67/326 Gréta 

po Gottward x Kordon-32 je dcery 23 Gracie, která kromě ní dala tří potomky do parkurů stupně S.  

Na 16. příčce se mezi ženami s Ing. Janou Kohoutovou v sedle umístila Holčina po Aristo Z z Horalky 

po Papillion, odchovaná Ing. Vondroušem z Chlumce nad Cidlinou. Někdejší šampionka KMK čtyřletých je 

dcerou klisny 41/162 Horalka po Papillion z 80 Harceny po 29 

– Quoniam II-69 (Quoniam VII), který byl zřejmě nejlepším 

plemeníkem mezi všemi Quoniamy a jeho potomci dosáhli 

výkonnosti T** v parkuru a T v drezuře. Holčina má ovšem 

výkonnost v genech v celé rodině, protože výkonnosti stupně 

S dosáhly jak matka Horalka, tak bába Harcena i prabába Č 112 

Zástava po Gidran Cholenický. Zástava je navíc bábou někdejší 

známe drezurní klisny Iluze (Dux Lipský x Quoniam II-69), 

podle níž její jezdkyně Lucie Marešová pojmenovala i svou 

sportovní stáj. Matka Holčiny Horalka dala ještě o rok mladší 

Horákyni po Radegast, která se úspěšně prezentuje v ST* s 

juniorkou Anetou Bartkovou.  

                      Grace Federica 
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Mezi 49 koňmi startujícími na letošním MČR žen se prezentovali ještě tito koně plemene český teplokrevník: 

Chiquita-LS po Lord Caletto z Nikita 3 po Nekoma odchovaná Liborem Stružinským z Děčína; 

Langar po Lancelot z Granada po Grand Step odchovaný Michalem Fojtou ze Zdounek; 

Sting 3 po Simplex ze Sosna po Sahib Kubišta odchovaný ŠCHK Kubišta v Měníku; 

Andiamo po Mio ze Sidonie po Dux odchovaný Janem Chýlem ze Zákup; 

Taktica po Cassilius z Tamary po Andiamo odchovaná Trimex Group z Moravské Ostravy;  

Coudy 4 po Cool Paradise z Citadela po North Star VIII-Top. odchovaný Ing. B. Kmochovou z Děčína  

Dita 11 po Balzac z Diany po Cattaro odchovaná Milošem Steinem z Chabeřovic. 

MČR SKOKY U25 
V letos premiérové kategorii U 25 se na MČR představil celkem 31 kůň, z toho 4 koně ČT. Devátou 

příčku obsadil Demont s Natálií Ulčovou. Devítiletý valach je potomkem Drosselklanga II z Emmy po 

Everden, odchovaný stájí Mustang Havířov. Hannoverskou legendu Drosselklanga II asi není třeba 

představovat, tento potomek Dona Carlose dal celou řadu špičkových mezinárodních skokanů, ještě, než se 

na sklonku života podíval na několik let do českého chovu a stihl i českým chovatelům nadělit řadu skokově 

velmi nadaných koní.  

Demontova matka Emma je dcerou Everdena, dalšího hannoverského hřebce po Eiger I, který sám 

dosáhl výkonnosti T** v parkurech a jeho potomci T v drezuře a ST** v parkuru. Bábou Demonta je pak 

hannoverská klisna Confetti po Carbid z matky po Waldeck, která dala mimo jiné také ST-skokana 

Lapenttiho po Le Patron a ST*-skokanku Anconu po Autonom.  

 
Ostatní startující koně plemene ČT skončili v druhé polovině výsledkové listiny a byli jimi: 

Magic Man Strojmotiv po Le patron z Mendy po Kornett odchovaný Otto Vinzensem z Libchav; 

Mana 3 po Manillon Rouge z Thália po Taarlo odchovaná ŠCHK Kubišta z Měníku; 

Lentilka 3 po Lord Caletto z Little Love po Cassilius odchovaná Janem Kubrickým z Kunína a  

Codroipo po Canturo z Carrery 1 po Carpaccio odchovaný Renatou Sittovou o Ostravy. 

Martina Kůstková 
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PRAGUE PLAYOFFS 2019 
Kromě Forewera a Grace Federicy se ještě 3 další koně ČT úspěšně představili na Prague PlayOffs. 

Nejvíce se dařilo Britanii, která s Terezou Svobodovou vybojovala 2. místo v sobotní 135 s rozeskakováním 

a 6 místo v nedělní 135 na čas.  

Letos devítiletá Britania je dcerou Beethowena ze Susi po Colman a také ji, stejně jako Cool Paradise, 

odchoval Jan Vaňha. Tento chovatel importoval rovněž jejího holštýnského otce Beethowena (Contender x 

Lavall) i matku, další holštýnku Susi (Colman x Sir Dancer xx). Ta pochází z veleúspěšné rodiny 18A2 a ze 

stejné větve této rodiny odchoval Lothar Völz několik ST a T skokanů. Také samotný Beethowen dosáhl 

výkonnosti T**a jeho potomci jsou do této úrovně úspěšní jak ve skocích, tak v drezuře.  

V pražské O2 aréně se představila také někdejší šampionka šestiletých klisen KMK April Z po Aristo 

Z z Aldy po Aldan, odchovaná Blankou Křenkovou. Arista jsme si již představili, proto se podíváme na 

matku. Alda je dcerou holštýnského Aldana Z po Athlet Z, který svým potomků předával velkou sílu i odraz, 

ale někdy také nadměrnou hrubost a horší jezditelnost. Toto riziko vyrovnává bába April Z, klisna Mamba 

po Mr. Cox (Cor de la Bryere), která s Ing. Mayerem vyhrála několik soutěží stupně ST** a bezpočet S 

parkurů. Také její matka Moon Santa dokázala s Ing. Mayerem zvítězit v několika S parkurech, a navíc 

přináší do rodokmenu dostatek plnokrevné krve. Kromě Mamby dala ještě dva potomky s výkonností S.  

   
    Britania      April Z 

Posledním českým teplokrevníkem, kterého si dnes představíme, je hřebec Quimero-M, který se 

rovněž velmi pozitivně představil při Prague PlayOffs, bohužel vždy se smolnou chybkou. Loňský účastník 

MS v Tryonu je potomkem Guidam Sohna z Mersi 2 po Porter a odchovala ho Lenka Čechová ze 

západočeského Osvračína. Šampion pětiletých hřebců v KMK Guidam Sohn se později představil i v 

mezinárodních parkurech pod Josem Lansinkem a je 

potomkem vynikajícího holandského hřebce Guidam (po 

Quidam de Revel), který dal například stříbrného 

olympionika a mistra Evropy v jednotlivcích, Ninju La Silla. 

Po návratu ze zahraničí patřil Guidam Sohn k 

nejvyužívanějším plemeníkům, protože jeho potomci ze tří 

úvodních sezon mezitím nasbírali hodně úspěchů na 

kolbištích po ČR i v zahraničí, v letošním roce Guidam Sohn 

bohužel chovatelskou scénu navždy opustil.  

Quimerova matka Mersi je dcerou holštýnského 

hřebce Portera (Cassini I x Königspark), který dosáhl 

výkonnosti ST** a dal i plemeníka Puerto Rica s výkonností 

T. Mersi sama absolvovala S**, její matka Modřinka po 

Diadém-94 skočila jen L, ale zato Quimerova prabába Morava po Quoniam II-69 má absolvované ST. 

Kateřina Hanušová 
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ROZBOR PŮVODU KLISEN GRACE FEDERICA A APRIL Z 

 

Za připomenutí stojí dvě klisny českého teplokrevníka, které se představily v doprovodných 

soutěžích Global Champions Tour v Praze. Přiblížíme si je rozborem jejich původu a posouzením způsobu 

plemenitby. Pro charakteristiku způsobu plemenitby je hodnocení tří generací otců dostatečně vypovídající. 

Z pohledu čistokrevnosti dostačující pro příslušnost otců ke známým liniím. A z pohledu dědičnosti – 

snižující se vliv předků v následujících generacích. 

 

67/114 GRACE FEDERICA 

Bělka narozená 23.3.2009 

Chovatel: Oldřich Bajer, Nový Jičín 

Majitel: Ondřej Refka, Praha 

 

Klisna je dcerou hannoverského ryzáka Federweisser, hřebce s dosaženou výkonností v drezuře i ve 

skákání stupně T a s potomstvem, které dosáhlo stejné výkonnosti.  Jeho otec hannoverský Feiner Graf dal 

skokové koně prověřené v T a drezurní s výkonností Grand Prix. Naprosto stejné výkonnostní hodnocení 

má i děd hannoverán Werther (po Wendekreis). 

Matka Gallera se narodila po hannoverském ryzáku Faraday, který měl výkonnosti T a dal potomky 

T. Jeho otcem byl fenomenální skokan For Pleasure (skoky 160), sklízející chovatelské úspěchy v 

hannoverské plemenné knize, s potomky s absolutní výkonnosti. Děd Furioso II (po Furioso xx) SF. Jeho 

potomci prokázali schopnosti na parkurech 160 cm a Grand Prix v drezuře. 

Babička Gréta byla po hannoverském bělouši Gottward s potomky na úrovni T. Syna famózního 

zakladatele hannoverské chovné linie Gotthard. Zase s potomky absolutní výkonnosti ve skoku i drezuře. 

Původ klisny Grace Federica je se třemi generacemi hannoverských otců v sestupné linii, u všech s 

dosaženou T výkonností. Doplněný stejnou výkonností ve druhé a třetí generací ze strany jejich otců. 

Jedná se tedy o klisnu pocházející z čistokrevné plemenitby, s vysokými výkonnostními parametry otců, 

dědičně zakotvenými do druhé, respektive třetí generaci otcovské strany rodokmenu. Cílem čistokrevné 

plemenitby je dědičné ustálení užitkových vlastností a jejich předávání na potomky. 

Rozbor rodiny klisny Grace Federica dále neuvádíme, není k uvedenému pojednání o způsobu 

plemenitby potřebný. Uvedeme jen matku Federweissera klisnu Lorinu, s vlastní výkonností stupně T.  V 

chovu dala mimo vlastního bratra Federweissera (prodaného do sportu do USA), dceru Corinu po Contendro 

I s potomkem výkonnosti T. Otcem Loriny byl hannoverský Lungau po Lugano II linie Der Loewe. Lungau i 

Lugano II měli potomky nejvyššího stupně obtížnosti ve skoku i drezuře.  

Docent Dušek uvádí, významný vliv matky otce na výkonnost jeho potomků a také že kvalita matky 

otce má v původu jedince vyšší vliv než kvalita děda ze strany matky. 

Z pohledu ustálení užitkových vlastností a jejich dědivosti je přisuzován čistokrevné stejnosměrné 

plemenitbě významnější vliv než u jiných způsobů plemenitby. Vyjma příbuzenské plemenitby, která je 

vlastně vyšším stupněm čistokrevné plemenitby.  

U klisny Grace Federica lze tak usuzovat nejen z pohledu současné výkonnosti, ale také z jejího 

hodnocení při výkonnostních zkouškách – za exteriér 8,2 a výkon 8,5 bodů. 

 

13/722 APRIL Z 

Tmavá hnědka, narozená 30.4.2011 

 Chovatelka: Blanka Křenková, Hlavatce 

 Majitel: HORSE RHYTHM Praha 

 

Otcem April Z je příslušník plemenné knihy Zangersheide Aristo Z s výkonnosti T vlastní i potomků. 

Děd z otcovy strany je hannoverský Artos, syn hřebce Alme plemenné knihy SF. Artos i Alme s výkonností 

160 cm. Matka April Z je po holštýnském Aldanovi s potomky T, ten pak je synem hannoverského Athleta 

(výkonnost 160) a třetí v řadě je zase SF Alme (160). Babička April Z je dcerou hannoverského Mr.Cox (T) po 

zakladateli holštýnské linie hřebci z plemenné knihy SF plemeníku Cor de la Bryere (potomci 160). 
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Původ April Z je se třemi generacemi otců různých plemen v sestupné řadě s nejméně T výkonností, 

doplněný stejnou výkonností u jejich otců a dědů.  

Právě vysoká výkonnost, z pohledu plemenitby, umožňuje plemenitbu s kombinaci hřebců – otců z 

různých plemenných knih. Podle některých hipologů nezbytná. Podle obecné zootechniky se jedná o 

zušlechťovací křížení prováděné připařování hřebců z jiných plemenných knih.   

Významu příslušnosti k jednotlivým plemenným knihám se v chovatelské a zejména v jezdecké 

veřejnosti mnohdy již nepřikládá takový význam, jaký po genetické stránce má. Také praxe zápisu do 

jednotlivých plemenných knih podle plemenné příslušnosti matek, ne podle plemene otce, dává rychle 

zapomenout na plemeno připářeného hřebce. 

Ve vyspělých plemenných knihách – hannoverské, holštýnské, SF, Zangersheide, KWPN, BWP – 

připouští plemeníky z jiných plemenných knih individuálně po zdůvodněném, důkladném a pečlivém 

výběru. 

Není také neobvyklý výběr klisen pod tyto hřebce. Z pohledu maximální výkonnosti se připařování 

výkonných hřebců různých plemenných knih osvědčuje. Ustálení a dědivost užitkových vlastností je nižší 

než u čistokrevné plemenitby.       

I u této klisny si to můžeme dokumentovat na výsledku výkonnostních zkoušek - 7,2 za exteriér a 

8,2 za výkonnost. 

Stanislav Hošák 

 

 

 
Grace Federica 
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MČR SKOKY DĚTI A JUNIOŘI 
Skoková sezona pro děti a juniory vyvrcholila ve dnech 14.-18.8.2019 ve Zduchovicích. Pořadatelé tam 

pro ně připravili MČR, které stavěl Petr Mašek. Zájem o účast byl ze strany jezdců obrovský. To potvrdily už 

týmové soutěže. 

Družstva 

Do družstev dětí odstartovalo 11 týmů (110 +110 cm). Pouhé 4 trestné body v konečném zúčtování 

přinesly zlato týmu Prahy 1. Jeho polovinu tvořily klisny českého teplokrevníka. Karolína Dvořáková 

vybojovalo zlato v sedle tmavé hnědky 2/16 Roulette (Cesano II, 5/399 Rozinka po Rosario) odchované 

společností Lauro Praha, v majetku Ladislava Arienta. Druhou zlatou byla Emma Sophia Španko s ryzkou 

48/649 Donely (Veneur du Luc, 48/198 Noel po Przedswit XVI) chovatele Rudolfa Skřivana z Litomyšle, 

v majetku firmy Maison Development z Prahy. Jak Donely, tak Roulette se u výchovy jezdců velmi dobře 

osvědčily. V sedle Donely se dosud vystřídalo 11 jezdců. Nejvíce startů měla s Taťánou Studničkovou, která 

s ní chodila soutěže Amateur Tour. Roulette už startovala pod dalšími pěti jezdci, má výkonnost 145 cm a 

nejvíce byla vidět pod Kristýnou Nechanickou. 

 

   
           Roulette       Donely 

Stříbrné družstvo dětí obsadily Střední Čechy 2.  Dva koně rovněž patřili k české mu teplokrevníku. 

Adéla Dvoranová má stříbro díky 7/501 Balantýnce (Ballast, 503 Samota po Lumen I) odchované Danou 

Jiskrovou z Mnichova Hradiště, v majetku Venduly Dvoranové z Příbrami. Balantýnka už prokázala 

výkonnost ve skákání stupně S a v drezuře stupně L.  Druhý kůň stříbrného družstva valach 19/617 Quido-

M (Guidam Sohn, 17/455 Merid po Rif du Madon) se narodil u chovatele Josefa Slance v Záboří. Dříve jej 

jezdil Jakub Novotný, s nímž absolvoval ST*. Následně ho v sedle vystřídal Jaroslav Kůst z Domažlic. Roku 

2018 byl zakoupen pro Lucii Pavlečkovou.  Souboj o bronzové medaile ovládlo družstvo Plzeňsko 1, opět 

s dvěma koňmi českého teplokrevníka. Kateřina Kolísková sedlala valacha 16/583 Carboš (Carbido, 16/400 

Carevna po Caesar), odchovaného rodinou Hrnčířových z Proseče pod Křemešníkem. Valach má výkonnost 

stupně S*, největší počet startů absolvoval pod Alenou Hrnčířovou. Jako kůň učitel však sloužil třeba Tereze 

Vernerové. Nyní Carboš patří otci aktuální jezdkyně, Richardu Kolískovi z Tachova. Stejnou výkonnost ve 

sportu, skok S měl i druhý český teplokrevník za oblast Plzeňska, valach 2/22 Carosselo (Cascavello, 1/823 

Enny po Ramiro-47). Narodil se u Ing. Pavla Chlistovského v Bystřici a patří společnosti 3Dpoint ze Sušice. 

Tato společnost podpořila celou Plzeňskou oblast ČJF tím, že zajistila na všechna MČR dečky s logem oblasti. 

Carosselo startoval na MČR pod Valerií Janouškovou, dříve jej jezdila Petra Březinová, nebo Pavel Březina. 

Juniorských družstev nastoupilo do dvoukolové soutěže (120+120 cm) celkem čtrnáct. První dvě 

místa si vyměnila družstva Středočechů a Prahy, bronz bralo Karlovarsko. Jediným českým teplokrevníkem 

mezi nejúspěšnějšími týmy zde byla klisna 5/711 Lola (Veneur du Luc, 31/564 Lady Diana po Taarlo Kubišta) 

chovatelky Gabriely Macečkové z Říčan, v majetku Tomáše Kneissla z Karlových Varů. Bronz získala se svou 
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stálou jezdkyní Karolínou Pavlů, která už s ní šla ST*. Dříve klisnu jezdila Sára Kosmáková, nebo jezdci stáje 

Abík. 

 

Jednotlivci 

Kategorie dětí 12-14 let (115+115+120 cm) přinesla další medaili, tentokrát bronzovou Emmě Sophii 

Španko. Ta vsadila na zkušenou klisnu 48/697 Elis (Przedswit XVI-64, 52/504 Libra po Genius-4) od 

chovatele Rudolfa Skřivana z Litomyšle, v majetku firmy Maison Development. Klisna je známá zejména ze 

soutěží skokového poháru, má výkonnost T** pod Václavem Studničkou. Na kolbištích také startuje 

v soutěžích ST** její polosestra Hilary (Federweisser) pod Kateřinou Bardonovou. 

 
Elis 

Bramborovou medaili obsadil v mladších juniorech 14-16 let (120+125+130 cm) Oliver Písařík 

s matadorkou českých kolbišť 73/291 Donou (Aramis, 73/62 Doxa po Lombard-3 (Agent). Klisna 

s výkonností 140 cm se narodila u MVDr. Víta Holého z Bolatic a patří Kateřině Mandysové ze Žáravic. 

V jejím sedle už se vystřídalo na závodech 10 jezdců, stylové soutěže absolvovala s Tomášem Navrátilem a 

ty nejvyšší pak s Kateřinou Veselovskou.  Jezdila ji také Zuzana Tyšerová, Sára Dvořáková, Petr Kuba a další 

jezdci, pod kterými podávala stabilní výkony. Zajímavostí u ní je, že celá její kariéra potvrzuje dobrou 

jezditelnost a charakter, přestože ve zkouškách výkonnosti dosáhla nízkého výsledku 6,9 bodu. 

Mezi staršími juniory 17-18 let tři kola (125+130+130 cm) absolvovalo 30 dvojic. Bronz brala po chybě 

v rozeskakování Kateřina Svěráková s 61/431 Arven (Aristo Z, 61/671 Fair Play po Fou D´Amour) chovatele 

ZP Hvězdlice, v majetku Hany Svěrákové ze Šlapanic. Arven už má na svém kontě titul z roku 2017. Je 

zapsaná v akceleračním programu českého teplokrevníka, stejně jako její matka, která chodila parkury 

úrovně S a dala 8 hříbat. Čtvrtá mezi staršími juniory skončila Tereza Markusková s plemenným hřebcem 

1961 Quentino Donth-M (Guidam Sohn, 21/407 Caroline po Carol) chovatele Petra Kadlece z Chudenic, 

v majetku Daniely Donthové. 
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   Dona                 Quentino Donth – M 

 

Jak je z celkového výčtu umístěných koní patrné, koně českého teplokrevníka stále velmi dobře 

slouží dětem jako koně-učitelé. Už několik let to prokazují třeba klisny z chovu Rudolfa Skřivana. 

 

Dvojice, které dokončily celé MČR: 

DĚTI    

Jméno   Kůň    Otec   Chovatel  

T. Korábová  Gilmé 34/710   Cesano II  P. Bendová, Praha 

F. Štěpán  Garibaldi Sohn 4/777  Guidam Sohn  J. Abík, Zásmuky 

K. Pulchartová Careta 17/768   Catango Z  ZH Písek 

 N. Libichová  Korina 67/820   Corsár   MVDr.F.Horník, Nový Jičín 

 

MLADÍ JEZDCI    

Š. Tomíčková  Tara –FG 67/827  Le Patron  J. Ševčík, Fulnek 

T. Očenášková Lady    Loutano´s Orion J. Václavík, Český Krumlov 

K. Poláková  Caleta 21/811   Lord Caletto  Z. Pittner, Hostouň 

B. Richtrová  Mameha 11/347  Lordano  S. Richtrová, Třebčice 

    

STARŠÍ JUNIOŘI    

M. Míková  Turbo 6/909   Aristo Z  JK Mělník 

V. Špačková  Landia 44/135    Landia   Ing. J. Konečný, Jaroměř 

T. Lipavská  Lord Licca 44/354  Lord Caletto  R. Tošovská, Vysoké Mýto 

K. Hofmeisterová Apollo    Aristo Z  MVDr. J. Šindelář, Staňkov 

N. Kodadová  Amarillo-I 24/170  Amarillo   R. Janda, Zdeslav 

A. Pokorná  Zaira Caletta 65/298  Lord Caletto  Stáj Accom, Praha 

N. Kráslová  Brooklyn 30/760  Beethowen  LAVYS CZ 

A. Bartková  Horákyně   Radegast  Ing. O. Vondrouš 

 

Martina Kůstková 
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KONĚ ČT ÚSPĚŠNÍ PŘI MČR DREZURA 
Ve dnech 10. až 14. 7. 2019 se sjela česká drezurní špička do Královického dvora, aby se utkala o 

několik sad medailí v rámci Mistrovství české republiky v drezuře. O bezproblémový průběh se postarali 

zkušení pořadatelé v kombinaci se zodpovědným sborem rozhodčích. Spolu s českými, posuzovali jezdce i 

zahraniční rozhodčí zvučných jmen, jako například: Elke Ebert, Slawomir Pietrzak či Orsolya Hiller. Hlavní 

rozhodčí Vít Čmolík měl pod patronátem dále: Simonu Fialovou, Katarínu Hlavovou, Ivu Schützovou, 

Gabrielu Valeriánovou, Kamilu Vaňkovou a Helenu Žižkovou. Celým mistrovstvím slovem provázel 

funkcionář ČJF Martin Blažek. 

V nejvyšší soutěži (Střední runda na úrovni TT), ve které se prezentovalo celkem 6 jezdců, neměl 

bohužel český teplokrevník žádného zástupce. Jediným koněm ČT, který stabilně závodí na této úrovni, je 

klisna Mary Lou (Beethowen x Ballast) chovatelky Dany Holíkové a majitele MUDr. Josefa Kopečného. Tato 

klisna měla splněnou kvalifikaci, ale díky pravidlu účasti pouze v jedné seniorské kategorii jednotlivců si její 

jezdkyně Petra Miki Civišová vybrala jiného koně do Malé rundy a klisnu Mary Lou zapůjčila své sestře do 

soutěže družstev. 

Leontýna úspěšná v malé rundě 

V malé rundě dosáhla na stupně vítězů klisna Leontýna v sedle s Marketou Vášovou. Tato 

jedenáctiletá tmavá hnědka je po hannoverském hřebci Le Patron, který disponuje kompletním skokovým 

původem. Matkou Leontýny je pak sportovní veřejnosti známá klisna Ori po Frühesch Měník, která chodila 

drezury stupně T. Chovatelem této klisny je Vladimír Burda a její majitelkou je Miroslava Mráčková. 

Leontýna byla po třech kolech hodnocena průměrným procentuálním výsledkem 68,845 % a získala tak 

bronzovou medaili. Druhé kolo na úrovni IM1 se jí velmi vydařilo a s výsledkem přes 69 % v tomto kole 

zvítězila. Ze všech 11 účastníků malé rundy byla klisna Leontýna jediným příslušníkem plemene český 

teplokrevník. Vítězkou se stala Kamila Kotyzová na klisně slovenského teplokrevníka jménem Radula po 

otci Carismo z matky Ruby po Rubicell, chovatele a majitele Adama Kotyzy. 

 

 
Leontýna 
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Zlatá medaile pro plemennou knihu ČT – Worman zvítězil v U25 

Nově rozšířená kategorie mladých jezdců na U25, tedy jezdce do 25 let, čítala v porovnáni s roky 

minulými, rekordní počet dvanácti účastníků. S více než procentuálním náskokem zvítězil dvanáctiletý 

valach českého teplokrevníka Worman v sedle s Laurou Liškovou. Tento figurantní tmavý hnědák byl 

odchován ve Vyšším Brodě u Ladislava Umlaufa a je potomkem hannoverského hřebce Workington z matky 

Madonna po plnokrevném Markus Deak. Worman je jediným potomkem klisny Madonna, ale její matka 

Donna Akzenta dala ještě dalšího potomka s výkonností stupně T. Workington sám dosáhl výkonnosti 

stupně T a jeho potomstvo je velmi všestranné a prezentuje se i v dalších disciplínách jako parkur a 

všestrannost.  

 
Worman 

 

Dalším úspěšným koněm, umístěným na pátém 

místě, je valach plemene ČT Fénix, po všestranném 

hřebci Federweisser z matky Doris po Walzerkönig. 

Chovatelem je Petr Vančura a majitelkou je Marcela 

Zourková, matka současné jezdkyně Barbory Zourkové. 

Federweisser prokázal, že byl velice všestranným 

hřebcem s vlastní výkonností stupně T v drezuře i ve 

skocích, ale i výkonnost potomstva je na výborné úrovni: 

drezura T, parkur T**, všestrannost S a spřežení TT. 

V současné době se na českých kolbištích výborně 

prezentují T skokani: Grace Federica a Kyril. Matka Doris 

má vlastní výkonnost stupně S a dala plemenného hřebce 

Leonidas po Lord Weingard. Šestým umístěným v této kategorii byl valach Letkiss B po hřebci Landino 

v sedle s dcerou majitelky Annou Chmelařovou. Letkiss se narodil u Zdeňka Babora jako první hříbě klisny 

Alexis B po hřebci Ballast z matky Atlanta po Ramiro – 47. Dalším potomkem klisny Alexis je klisna Alexa 

Arista B, která v roce 2015 zvítězila ve finále skokového KMK šestiletých klisen, v sedmi letech dosáhla 

výkonnosti 140 cm a byla prodána do Polska. Na deváté příčce se umístil valach Flop, kterého sedlala Pavlína 

Svobodová. Tento třináctiletý valach je po hřebci Frühesch – 2 z matky Peggy po Ronald, chovatelem je Pavel 

Studnička a současným majitelem Milan Svoboda. 
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Junioři 

V juniorské kategorii se výborně prezentovala klisna 

Janne a spolu s Janou Táboříkovou vybojovali bronzovou 

medaili mezi mladšími juniory. Klisna Janne je po hřebci 

Lancelot z matky Erotika po Falun, narodila se ve Dvoře Vondrov 

patřící firmě Agriprod a.s. a je v současném majetku paní Ivety 

Biňovské. Janne má na svém kontě již několik úspěchů: v roce 

2013 zvítězila ve Finále KMK v drezuře čtyřletých, v pětiletém 

ročníku byla při finále čtvrtá a jako šestiletá získala zlatou 

medaili na MČR v drezuře družstev a na Finále KMK se umístila 

na druhém místě. Od začátku kariéry byla v jejím sedle Petra 

Miki Civišová. V roce 2017 zvítězila na MČR dětí v sedle se svojí 

nynější jezdkyní Janou Táboříkovou, ke zlaté medaili přidala 

v roce 2018 medaili stříbrnou již ale v juniorské kategorii a v roce 

2019 cennou sbírku kovů doplnila o medaili bronzovou.    Janne 

Děti 
Nejúspěšnějším koněm českého teplokrevníka 

v kategorii dětí se stal valach Lambrusco z chovu MUDr. Josefa 

Kopečného, v majetku Šárky Drahošové. Lambrusco je po hřebci 

Lopez – 17 z matky Scarlet po Baladin de Loir. Klisna Scarlet dala 

v chovu tři potomky Carbon (Carbido), Salome (Loutanos 

Orion) a Lambrusco (Lopez-17) a všichni dosáhli v drezurním 

sportu výkonnosti stupně S a velmi dobře se prezentovali 

v soutěžích pro mladé koně, nebo při mistrovstvích dětských a 

juniorských kategorií. 

                 Lambrusco   

Družstva 

Na medailových pozicích se v této soutěži umístili na druhém místě v rámci jihočeského družstva 

klisna Mary Lou a valach Bohém. O těchto koních jste se mohli dočíst v prvním čísle Bulletinu ČT, kdy byli 

finalisty Národního poháru ČJF v drezuře. Klisnu Mary Lou po hřebci Beethowen z matky Ballast tentokrát 

sedlala Hana Civišová. Veronika Gajdolínová s Bohémem absolvovali nejtěžší obtížnost v soutěži družstev a 

na úrovni ST získali více než 62 %. Bohém je po hřebci Ballast z matky Casablanca po Continue. 

 
První zprava Mary Lou, druhý Bohém 

Hana Civišová 
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KONĚ ČT ÚSPĚŠNÍ PŘI MČR VŠESTRANNOST 

Všestrannost v extrémních podmínkách 

Ve dnech 1.-4.8. probíhalo v Borové u Chvalšin (okr. Český Krumlov) MČR ve všestrannosti. Areál 

rodiny Kamírových byl na tuto událost rok systematicky připravován. Zatímco drezury ve čtvrtek a pátek 

probíhaly bez problémů, sobotní krosy zasáhlo extrémně nepříznivé počasí s obrovskými přívaly deště. Sbor 

rozhodčích pracoval pod manažerkou této disciplíny Danielou Diringerovou. Musel řešit, zda závody zrušit, 

nebo neodjeté disciplíny přeskládat.  

Vedoucí oblastí, pořadatelé i sbor rozhodčích se nakonec dohodli na pokračování závodů. Část 

jezdců tedy odjela v sobotu parkury, a naopak některé dvojice absolvovaly kros až v neděli. Skvělou volbou 

pořadatele byl rakouský stavitel tratí Andreas Riedl, který sám v této disciplíně startoval na OH a dokázal se 

s extrémními podmínkami vypořádat. 

 

Děti 

Nejméně startujících měla soutěž dětí, celkem tři na čtyřech koních. S přehledem zvítězila Nikola 

Bártová v sedle jedenáctiletého valacha 73/695 Garant (Gaspari I, 793 Morava II po Granat) chovu hřebčína 

Albertovec, v majetku JK Markéty Bártové. Tento český teplokrevník se narodil po holštýnském plemeníku, 

který působil v pronájmu ERC Mnětice. Matka dala v chovu 13 potomků, třeba dceru Maravilla (skok S), 

která už má na kolbištích potomstvo potvrzené se stejnou výkonností. Babička Garanta, klisna 652 Morava 

je matkou několika plemenných hřebců, například: Duellano I-14, Topas-22 a Grand. 

 

 
Garant 

Mladší junioři   
Mezi mladšími juniory (14-16 let) byl souboj o medaile napínavější. Jen 5 dvojic dokázalo dojet kros 

bez penalizace. Zvítězila Zuzana Švarcová v sedle moravského teplokrevníka Scyris-MT. Druhá se umístila 

Anna Havlová v sedle valacha cs Dexter. Třetí místo patřilo Tereze Látalové s českým teplokrevníkem 67/971 

Pedro (Porter, 67/771 Zorka po Everden) chovu Václava Trčky, v majetku Martina Nekla z Dolan. Čtvrtý se 

umístil Richard Horáček s klisnou 41/733 Moda (Montreal, 41/732 Dadla po Duellano I) chovu a majetku 

Václava Volfa z Všestar. Pátá skončila Michaela Neumannová s klisnou 17/85 Natali (Colato R, 17/286 Nelly 

po Landruf) chovu a majetku Milana Mrzeny z Milevska. Šesté místo obsadila Betty Richtrová s další klisnou 

11/348 Mameha (Lordano, 25/213 Moulin po Monseigneur) chovatelky Svatavy Richtrové z Třebčic. Sedmá 
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skončila Julie Medikusová s klisnou 49/347 Tercie Aha (Tiznit, 41/656 Týtý po Dormane du Puy) chovatelky 

Adély Horáčkové, v majetku Štěpána Medikuse z Hostinné.  

Mezi dvojice, které MČR dokončily, patřila ještě Petra Adámková s 24/144 Sindy (Calanthano, Silva 

po Furioso XV) chovatelky Evy Marečkové, v majetku Ing. Olgy Borošové. 

 

     
     Pedro    Moda            Natali 

 

Starší junioři 

Starší junioři (17-18 let) zmokli jak v sobotu, tak v neděli. Zvítězila Michaela Haderková s českým 

teplokrevníkem 49/844 Mr.Míša (Meander, 49/590 Vanilka po Varadero) chovu Jiřího Cipry, v majetku Mgr. 

Lenky Haderkové z Prahy. Valach Mr. Míša byl v drezuře hodnocen na druhém místě, v krosu měl jen 

zanedbatelnou penalizaci a čistým parkurem donesl jezdkyni k mistrovskému titulu. Otec Meander s vlastní 

dostihovou kariérou se v chovu českého teplokrevníka dokázal uplatnit, jeho potomstvo dosáhlo výkonnosti 

ST ve skákání a TT v military. Matka Vanilka sama absolvovala soutěže ve všestrannosti na úrovni S, babička 

Denisa dosáhla ve stejné disciplíně úrovně T.  

 

 
Mr. Míša  
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Stříbrná medaile patřila Veronice Petráčkové v sedle valacha 45/214 Viktor (Toy de Maziere, 45/826 

Vzpomínka po Corsár) chovu Soni Hanušové, v majetku Lenky Neumannové.  Bronz patřil Natalii Tarabini 

v sedle valacha 49/240 Ryko (Rock´n Roll, 49/939 Mata po Mineral) chovatelky Hany Mlatečkové v majetku 

Dariny Tarabini. Čtvrtá skončila Diana Lochmanová se 48/818 Simonem (Scyris, 50/516 Lada po Landos) 

chovu Jaroslava Adamce a v majetku Diany Lochmanové z Černíkovic. Do finálové desítky se vešla ještě 

sedmá Jana Kopecká s klisnou 9/192 Fany (Vulkán, Franceska po Harlow) chovatelky Aleny Srbové a 

majitelky Jany Kopecké z Mukařova. Desítku uzavřela Kristina Šmejkalová s valachem 10/76 Persi 

(Przedswit XVI-64, 17/160 Pepsi po Frühesch-2) chovatelky Ing. Jany Mazancové. 

 

   
          Viktor                   Ryko 

U25 

Z mladých jezdců U25 dokončily MČR bez penalizace za kros jen 2 jezdkyně. Zlatou medaili 

vybojovala Anežka Lexová s klisnou 57/649 Buena Vista (Eibisch II, Berenis po Baxte de Quettehou) 

chovatelky Hany Lexové z Chlumce nad Cidlinou. Otec Eibisch II ukončil působení v chovu 2019 a měl 

výkonnost ve skákání TT. Matka Berenis dosáhla ve všestrannosti úrovně ST. Babička Bueny Visty pocházela 

z Albertovce, dala třeba valacha Topik (ST), nebo plemenného hřebce Grand Step Koláček. Do rodiny náleží 

také plemeník Quoniam III.  
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Stříbrná skončila Vladimíra Pechanová s vlastní klisnou 49/104 Rosou-P (Rock´n Roll, Perlas po 

Lagunas). Rosu-P odchoval Jiří Cipra z Pilníkova. Na šestém místě se umístila Michaela Kadlecová a 13/345 

Zeo (Jasmin, 15/384 Zorka po Amon) chovatele Jana Nováka, v majetku jezdkyně. Sedmá skončila Šárka 

Douchová s klisnou 43/536 Cofi (Cartouche, Fidji-K po Blatec I-2) chovu Petra Vančury a v majetku 

jezdkyně. Osmé místo patřilo Kateřině Benediktové v sedle koně 57/740 Přemek (Przedswit XVII-31, 57/457 

Karolina po Furioso XVI). Valacha odchoval Lubomír Hájek a patří Janě Benediktové z Hulína. 

   
          Rosa-P            Zeo 

Senioři 

Seniorským mistrem ve všestrannosti pro rok 2019 se stal Pavel Březina, sedlající klisnu 1/41 Cona 

Cia (Conway-T, 1/717 Citera po Cyril) chovu a majetku VOŠ a SZeŠ Benešov. Conway-T byl do ČR importován 

roku 2003 s výkonností T. Patřil Olze Plaché a jeho inseminační dávky nabízel Tarpan Odolena Voda. 

Připouštěcí sezonu 2007 jej nabízelo ERC Mnětice. Matka Citera dala v chovu 3 potomky, Cona Cia je z nich 

nejstarší. Bába Tečka skákala parkury L** a do stejné úrovně dala i potomky.  

 
Cona Cia 
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Stříbrná medaile z MČR patřila Veronice Příhodové v sedle valacha 41/661 Expresso-EV (Cesano II, 

Expectation Ren po Distinctly North) chovu Miroslava Příhody, v majetku jezdkyně.  

 

 
Expresso-EV 

 Čtvrtý skončil Radim Toman a 46/125 Easy Jump (Eibisch II, 50/318 Kora po Obvod slatiňanský-2) 

chovu Michaely Durchánkové, v majetku jezdce. Tato dvojice také dokázala zvítězit při 54.ročníku Zlaté 

podkovy v Humpolci.  Pátou příčku obsadila Miriam Záveská s klisnou 41/705 Expectancy Lucy (Lord 

Caletto, Expectation Ren po Distinctly North) chovatele Miroslava Příhody a majitele Petra Vančury. 

Plnokrevná matka této klisny měla v první pětce na MČR dva potomky. Šesté místo vybojovala Adéla 

Císařová a 3/630 Chesterton (Comics, Gräfin Glen po Glenfiddich) chovu Aleny Vasilieva.  

Z jedenácti koní, kteří dokázali kategorii seniorů dokončit, patřilo 9 k českému teplokrevníku. 

Sedmou pozici obsadil Radko Heidereich s valachem 68/324 Battalion (Lordano, 71/233 Bellevue po 

Meander) chovu Nadace při SOUZ Loštice v majetku jezdce. Osmý byl Jaroslav Abík a 74/229 Madock 

(Manillon Rouge, 47/491 Glorie L po Silvio II) chovu Dobroslava Kubišty mladšího, v majetku Dany 

Rosůlkové a jezdce Jaroslava Abíka. Deváté místo patřilo dvojici Roman Falta a 50/151 Kokoska (Veneur du 

Luc, 73/176 Korina po Boruschkin) chovu a majetku jezdce. Na desátém místě se umístil Petr Lacina s klisnou 

svého chovu 67/208 Kamikatze (Campbel, 67/67 Korsica po Silvio II). 

 

Družstva 

V soutěži 11 týmů se nejlépe dařilo Východočechům, kteří získali zlato a bronz. Mezi ně se dokázalo 

vklínit pouze družstvo Vysočiny. Cenné kovy vybojovaly tyto dvojice: 

 

Zlato: L. Hlavatá a 44/341 Kai (Durmane du Puy, 44/728 Kaila po Varadero) chovatel a majitel M. Brát 

Stříbro: R. Vaněk a 20/867 Ratina S (Gin Fizz IV, 49/453 Romy po Ramiro-47) chovatel J. Poledne, majitel 

Farma u lesa  

Stříbro: M. Kadlecová a 49/345 Terezka (Tiznit, 49/126 Růženka po Rock´n Roll) chovatel K. Skutil, majitel 

M. Kadlec 

Bronz: J. Hlávka a 45/285 Farha-K (Fetyš, 287 Wendy Alba po Walzerkönig) chovatel a majitel NH Kladruby  
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Bronz: G. Slavíková a 58/955 Grant (Aristo Z, 63/467 Clea po Drak) chovatel Claustra 

Olomouc, majitel G. Slavíková 

Bronz: J. Kabelka a 45/247 Welington (Werbespot, 43/118 Vinnie po Varadero) 

chovatel M. Záveská, majitel J. Kabelka 

 

Nedělní program na Borové pečlivě sledoval člen předsednictva Jaroslav Malý. 

Ten pečlivě vybíral nejlepšího koně českého chovu, pro kterého Svaz českého 

teplokrevníka připravil krásný pohár.  Nejúspěšnějším českým teplokrevníkem MČR 

ve všestrannosti se stala klisna 1/41 Cona Cia chovu VOŠ a SZeŠ v Benešově. Pohár 

převzala ředitelka zmíněné školy, Ivana Dobešová. 

                    Martina Kůstková 

1/40 Cona Cia (po Conway-T, z matky 1/717 Citera po 1015 Cyril) 

 

Rodina této klisny je „ryze“ česká, a to i podle 

dřívější československé terminologie český a moravský 

teplokrevník.  Jako zakladatelku rodiny v rodokmenu 

lze uvézt zemskou klisnu českého teplokrevníka Lenku 

po hřebci 1003 Eskulín, který byl již ze čtvrté generace 

potomků oldenburských importovaných plemeníků, v 

tomto případě hřebce Essexe. 

V dalších generacích původu klisny Cona Cia 

zaujme vysoký počet plnokrevných otců. Podíl 

plnokrevníka v původu klisny Cona Cia je přes 53 %.  

Pokud to vezmeme od nejvzdálenějších plnokrevných 

předků tak je to nejdříve napajedelský Mohykán 

(Árkász – Mamuška), polobratr legendárního Masise. Dalším pak je plnokrevný bělouš maďarského chovu 

Belendek (Bontur – Levendula), který jako vynikající dvouletek patřil k favoritům Československého derby 

v roce 1971. To sice nevyhrál, ale vyhrál u našich chovatelů sportovních koní. Jeho potomci dosáhli 

výkonnosti T v parkurových soutěžích. 

Další plnokrevníci v rodokmenu jsou již ve vazbě na československé hřebčíny.  Otcem báby klisny 

1/659 Tečka je motěšický odchovanec polokrevný plemeník Hugben-49 (Hugben – 753 Astaanax-41). Syn z 

Anglie do Motěšic importovaného plnokrevníka Hugben (Behistoun – Hughbilu), dovezeného do republiky 

dříve, než přišel jeho otec Behistoun (O´Gray – Boetie).  Behistoun vítěz také DC International Washington 

přišel do Napajedel na tu dobu za neuvěřitelnou cenu pět milionů korun.  Pro chovatele sportovních koní je 

důležité, že všichni tři jmenovaní hřebci dali potomky na úrovni ST až T.  

U hřebčína Motěšice a jeho plnokrevníků si připomeneme matku Hugbena II, kterou byla vynikající 

polokrevná steeplerka běhající od jménem Alexandra. Jejím otcem byl plnokrevný Astyanax po Djebel (po 

Tourbillon), chovné linie produkující špičkové překážkové koně. Nejznámějším hřebcem u nás byl z této 

linie Korok (Astyanax – Cosýria) trojnásobný vítěz Velké pardubické s jezdcem Václavem Chaloupkou.  V 

teplokrevném chovu zanechal Korok významnou stopu. Do chovu bylo po něm zařazeno 64 dcer a licenci 

pro jednu z plemenných knih teplokrevníka v ČR má v současné době Korokův vnuk hřebec 1465 Drak (syn 

plnokrevného Draka – také úspěšného Chaloupkova steeplera). Potomci Koroka vyskákali ST a jeho 

charakter a konstituční tvrdost potvrdili potomci s T výkonností ve vozatajských soutěžích. 

Teprve teď se dostáváme k matce Cyrila (výkonnost T), klisně 76 Cent (Norma) kladrubského chovu. 

Norma přísluší ke kladrubské rodině hannoverské klisny 332 Alltag. K rodině příslušel i hřebec Dukát, 

nezapomenutelného dr. Matouška. Plnokrevný Cent (Deux pour Cent – Cetina) byl vítězem 

československého Derby, stejně jako bratr Cejlon. Oba bratři působili úspěšně i v teplokrevném chovu. Otec 

Deux pour Centa hřebec Deiri byl zakladatelem linie prezentující se jmény jako Tantiéne či Tanerko (syn a 

vnuk Deux pour Centa). Tanerka si musíme připomenout jeho synem hřebcem Calé, který byl otcem klisny 

Heraldiky matky Heraldika (Caramel).                    Stanislav Hošák 
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ČT PŘI FINÁLE ČSP 
Pro plemeno českého teplokrevníka je skvělou vizitkou, že se již podruhé za sebou do finále čtyř 

nejlepších jezdců se střídáním koní kvalifikoval jeho zástupce, letos desetiletý valach Abdulah „B“ po Aristo 

Z z klisny Bara po Calato, odchovaný panem Zdeňkem Baborem z Těšan. Nepřehlédnutelnou skokovou 

schopnost a potenciál nepodědil tento Aristův syn pouze po svém sportovně a dnes již i chovatelsky velmi 

prověřeném otci, protože velmi kvalitní geny najdeme i na straně jeho matky. Holštýnská klisna Bara po 

Calato x Landlord x Raimond je pravou sestrou ST skokanky Chiary a také chovné klisny F-Calato Girl, jež 

dala velmi úspěšného skokana Colberta GTI (Cantus), který krom výkonnosti na úrovni 160 cm s Markusem 

Renzelem v sedle dal také celou řadu potomků úspěšných ve vysokých skokových soutěžích, a to navzdory 

poměrně krátkému působení v chovu.  

 

 
Abdulah B 

Člen RPK českého teplokrevníka a také komisař KMK Jan Chýle dokázal v letošním roce bodovat v 

ČSP hned se třemi českými teplokrevníky – kromě Abdulaha „B“ také osvědčeným Cool Paradisem a 

osmiletou Larou 13.  

Třináctiletý plemenný hřebec Cool Paradise je odchovancem nezapomenutelného Jana Vaňhy z 

Českolipska. Otcem Cool Paradise je fenomenální holštýnský hřebec Colman (Carthago x Lord), který dal 

již celou řadu potomků do nejvyššího světového sportu, v neposlední řadě vítěze Velké ceny Cách L. B. 

Convalla (P. Weishaupt). Také matku Papayu si většina z nás pamatuje pod sedlem Jiřího Pecháčka a pro 

chovatele jen dodám, že v jejím tradičním vestfálském původu najdeme kros vynikajících hřebců Phatom x 

Watzmann, doplněný v další generaci plnokrevníkem Perser xx. Cool Paradise letos obsadil skvělou sedmou 

příčku na MČR seniorů a vybojoval pro svého jezdce páté místo při VC Brna. V závěrečné martinické Velké 

ceně byl čtrnáctý a zde ho trumfla skvělým třetím místem další svěřenkyně Honzy Chýleho, výše zmíněná 

Lara 13. U této příslušnice ČT konečně najdeme i malé procento původní české krve, klisna odchovná Petrou 

Charvátovou z Mohelnice nad Jizerou je potomkem Lordanose, z klisny Lena po Lopez x Admetos x Vagram. 

Holštýnský Lordanos (Landos x Ahorn) se prosadil zejména v holštýnském a oldenburském chovu a dal 

celou řadu špičkových koní, zejména pro skokový sport, ale také pro chov – jen v Německu má pětačtyřicet 

körovaných synů! Příliš představovat však nemusím ani matku Lary, klisnu Lenu. Patří k nejlepším klisnám 

v chovu ČT – dala plemenného hřebce Leonardo (Lombard), který dosáhl vlastní výkonnosti T ve skákání i 

drezuře, dále T skokana Leona (Lombard), ST skokany Laramona, Letoru, a v neposlední řadě valacha Colet 

(Comero) s výkonností T v drezuře. Dodejme tedy, že u Leny hannoverská krev Lopeze a Admetose výborně 



 
STRANA 153 

navázala na plnokrevné geny někdejšího vítěze Ceny tříletých hřebců Vagrama (po Wiesenklee) a v dalších 

generacích klisny Leny pak najdeme plemeníky Luk žlutavský a Przedswit Medek.  

Při finále ČSP v Martinicích se ve Velké ceně úspěšně představili ještě dva čeští teplokrevníci – osmá 

umístěná Stakata (J. Papoušek) a třináctá Britania (T. Svobodová).  

 

   
  Lara       Stakata 

Osmiletá Stakata je zřejmě nejlepším potomkem holštýnského Colata R (Carthago), který několik 

sezon působil v chovu ČT a chovatelé si ho velmi oblíbili zejména díky prokázané tvrdosti a vysoké 

výkonnosti pod H. Frischeisem. Stakatu odchoval Luboš Marek z Poříčí nad Sázavou a je jedinou dcerou 

hannoverské Stakkaty Biofaktory (Stakkato x Gloster x Gotthard), kterou si všichni ještě dobře pamatujeme 

v nejvyšších parkurech s P. Doležalem a Jiřím Papouškem. Plemeník Stakkato léta vévodil německému 

žebříčku plemeníků a také sám dosáhl absolutní výkonnosti pod Evou Bitter, která se s ním opakovaně stala 

mistryní Německa v kategorii žen. 

Letos devítiletá Britania je dcerou Beethowena ze Susi po Colman a také ji, stejně jako Cool Paradise, 

odchoval Jan Vaňha. Tento chovatel importoval rovněž jejího holštýnského otce Beethowena (Contender x 

Lavall) i matku, další holštýnku Susi (Colman x Sir Dancer xx). Ta pochází z veleúspěšné rodiny 18A2 a ze 

stejné větve této rodiny odchoval Lothar Völz několik ST a T skokanů. Také samotný Beethowen dosáhl 

výkonnosti T** a jeho potomci jsou do této úrovně úspěšní jak ve skocích, tak v drezuře.  

Martinické ST** při finále ČSP dokázala vyhrát Nikola Bielíková s ČT klisnou Veporou po Porter z 

Venice v/d Dwerse Hagen, chovatele Karla Růžičky z Velkých Němčic. Holštýnský hřebec Porter (Cassini x 

Königspark xx) dosáhl výkonnosti ST, jeho potomci se posunuli ještě od 10 cm výš. Matka Vepory, holandská 

klisna Venice v/d Dwerse Hagen, je dcerou Regilia (Heartbreaker x Burggraaf), který sám dosáhl výkonnosti 

140 cm. Představit si však musíme především její neuvěřitelnou matku – Mystery v/d Dwerse Hagen (Eoghan 

du Mervaux), která kromě Venice dala také fenomenálního Cento Lana i Cardiffa Dwerse Hagen Z. Oba 

hřebce prezentuje Ondřej Zvára na nejvyšších mezinárodních parkurech.  

Dva úspěšné české teplokrevníky najdeme také na sedmém, resp. devátém místě finále ČSP mezi 

jezdci do pětadvaceti let. Sedmý umístěný s Natálií Ulčovou, devítiletý Demont, se narodil ve Stáji Mustang 

a je potomkem skvěle prověřeného hannoverána Drosselklanga II z hannoverské matky Emmy po Everden 

x Carbid x Waldeck. Bába Confetti je zároveň matkou Ancony po Autonom (skok ST*). 

Jako devátá se s Terezou Svobodovou ve finále U25 umístila osmiletá April Z, která před dvěma lety 

zvítězila s Václavem Horkým ve finále KMK šestiletých klisen. April Z se narodila u Blanky Křenkové v 

Hlavatcích a je dcerou vynikajícího skokana a plemeníka Arista Z z Aldy po Aldan x Mr. Cox. Bábou April Z 

je klisna Mamba po Mr. Cox, která s Ing. Mayerem zvítězila v početných ST a S parkurech a řadu vítězství 

na úrovni 130 cm vybojovala také její matka Moon Santa.            Kateřina Hanušová 
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EXTRALIGA S ČESKÝMI KOŇMI – KVALIFIKAČNÍ KOLA 
 

Zvýšení atraktivity parkurového ježdění a zajištění vysoké sportovní úrovně, to je cíl pořadatelů 

sdružených pod hlavičkou Českého skokového poháru. Ten měl v letošním roce 11 kol s finále pro nejlepší 4 

dvojice, které se odehrálo v Martinicích u Březnice. Seriál funguje od roku 2002, později se k němu přidala 

soutěž Czech Junior Cup, určená výhradně pro děti a juniory do 18 let a Amateur Tour pro jezdce od 18 let, 

kteří nemají vyšší sportovní výkonnost a jezdí jen pro zábavu. Od roku 2016 obohatily ČSP také soutěže U25, 

určené mladým jezdcům do 25 let. 

 

Hořovice 

Ve dnech 17.-21. dubna hostily středočeské Hořovice úvodní kolo Českého skokového poháru.  

Pohled na startovní listiny nebyl z hlediska počtu českých koní příliš optimistický, ale i tak dokázali zástupci 

plemene českého teplokrevníka uspět.  V pátek vybojoval prvenství v soutěži S* Ondřej Pospíšil s valachem 

Adular (Al Campo, Prérie po Merian)) chovu Jana Chýle, v majetku Petry Soukupové. Ve finále Czech Junior 

Cupu se dařilo Oliveru Písaříkovi, který získal třetí místo v sedle valacha Rain Man (Gelidus-T, Rozárka po 

Rock´n Roll)) chovu Ing. Vladimíra Mestanhausera, v majetku firmy Bohemia Energy Club.  Další součástí 

programu skokového poháru byla soutěž ST* pro jezdce do 25 let. Mezi 32 dvojicemi zvítězila Natálie Ulčová 

s valachem Demontem (Drosselklang II, Emma po Everden)) chovu stáje Mustang, reprezentující stáje 

Fresta Brno. Do Velké ceny Hořovic T* odstartovali dva koně plemene český teplokrevník. Lépe se dařilo 

hřebci Cool Paradise (Colman, Papaya po Phantom) s Janem Chýlem, který absolvoval čistý základní parkur 

a po rozeskakování skončil desátý. Hřebec pochází z chovu Jana Vaňhy 

a patří jezdci a Zuzaně Pecháčkové. Finále Amateur Tour ovládli koně 

plemene český teplokrevník, protože zvítězila Dominika Tesárková s 

vlastní klisnou Viní (Drosselklang II) od chovatele Romana Ciancialy. 

Druhá se umístila Martina Svobodová s Dorcou (Catrick Orion, Doris 

Kalek po Amon-2), odchovanou společností In-Expo Group a patřící 

manželům Paličkovým z Českého Brodu. Třetí skončila Daniela 

Kryspínová s valachem Drossel Topas (Drosselklang II), kterého 

odchovala Ing. Eva Rašková z Ostravy a patří Lence a Kamilovi Košťálovým.                      Viní 

 

Brno  

Moravská metropole Brno hostila ČSP ve dnech 4.-5.5. Ve finále Amateur Tour se dostala na třetí 

místo Sandra Petkovič s klisnou Jacqueline (Cyril, Žakelina po Libero-6) chovu Pavlíny Saňákové v majetku 

Kateřiny Pitrové. Czech Junior Cup v kategorii dětí ovládla Tereza 

Procházková s klisnou Liberty (Simplex, Lítavka po Falun) chovatelky 

Terezy Tučkové v majetku Karla Procházky. V celkovém pořadí se 

dvojice umístila třetí. V U25 zabojovala Lucie Kumarová v sedle valacha 

Athos (Armando B, Lunetta po Roy Boy) chovu Ilony Vokolkové, v 

majetku firmy OCEAN GLOBAL. Hlavní soutěž, T* Velká cena Brna 

přinesla páté místo pro dvojici Jan Chýle-Cool Paradise a do finálové 

desítky se stejný jezdec ještě probojoval s Larou (Lordanos, Lena po 

Lopez) chovatelky a majitelky Petry Charvátové.             Athos 

 

Ostrava 

Ve dnech 17.-19.5. pokračoval Český skokový pohár na Moravě, 

třetí kolo proběhlo v Ostravě.  V CJC zvítězila Tina Láryšova s klisnou 

Cardela (Carpalo, Delicia po Časpal-10) z chovu Kvatro-Ekostatek, v 

majetku Grande Furioso s.r.o. Finále Amateur Tour přineslo druhé 

místo Olze Janáskové s Armanim (Oscar, Arvita po Arras) chovu firmy 

Pam Market, v majetku jezdkyně. V U 25 ze tří bezchybných        Cardela 
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dvojic obsadili první tři místa čeští teplokrevníci. Zvítězila Natálie Ulčová v sedle Demonta a druhý se 

umístil Václav Staněk v sedle valacha Codroipo (Canturo, Carrera po Carpaccio) chovu Renaty Sittové, v 

majetku Václava Staňka. Závody uzavírala hlavní soutěž T* Velká cena Ostravy, kterou tradičně stavěl Pavel 

Hudeček. S jedinou chybou v základním kole se do finále dostal Jan Chýle s klisnou 7/640 Larou. Osmiletá 

klisna absolvovala finálový parkur bezchybně a ve Velké ceně Ostravy získala druhé místo. 

 

Hradišťko u Sadské 

Na konci května se seriál přesunul do Hradišťka u Sadské, kde se závodilo 23.-26.5. Mezi amatéry 

zaujala druhá Daniela Kryspínová s valachem Drossel Topas 

(Drosselklang II, Topi po Topas) chovu Ing. Evy Raškové v majetku 

Lenky a Kamila Košťálových. Finále CJC dětí přineslo třetí místo 

Nikole Egrové s Alexií-L (Alex, Lentilka po Diadém-94) odchované 

Milanem Šebekem, v majetku Jaroslava Egra. Soutěž pro mladé jezdce 

přinesla třetí místo Tereze Svobodové s April Z (Aristo T, Alda po 

Aldan) chovu Blanky Křenkové v majetku firmy HORSE RHYTHM. 

Stejnou pozici v ST** obsadila jezdkyně Michaela Refková s klisnou 

Grace Federica (Federweisser, Gallera po Faraday) chovatele Oldřicha   Alexia – L 

Bajera, v majetku Ondřeje Refky.         

Závody vyvrcholily Velkou cenou Prahy T* Do ní také nastoupil mezi 38 dvojicemi lídr žebříčku Jan 

Chýle s dvěma koňmi plemene český teplokrevník. Oba se dostali do finále a dokončili s výsledkem 0+4 

trestné body. Šesté místo obsadil valach Abdulah B (Aristo Z, Bara po Calato) chovu Zdeňka Babora z 

Havířova, v majetku Anny Novákové z Čáslavi a sedmé plemenný hřebec Cool Paradise. 

 

Litomyšl 

K pátému kolu Českého skokového poháru se sjeli jezdci ve dnech 6.-9. června do Litomyšle. Na 

kolbišti v Suché se českým teplokrevníkům dařilo, nejprve Jaroslav Jindra s klisnou Gina (Drosselklang II, 

67/949 Gallera po Faraday) z chovu Oldřicha Bajera, v majetku Milana Zyky vyhrál, generálku ST**.  Druhý 

skončil Ladislav Vachutka s další klisnou plemene český teplokrevník Vanillou Rose-H (Cesano II, 73/98 

Viola po Topas-23) chovu Lenky Vachutkové a čtvrté místo přidala Kateřina Kubrická s 67/423 Lentilkou 

(Lord Caletto, 67/373 Little Love po Cassilius) chovu Jana Kubrického z Kunína. Dobrou formu potvrdili Jan 

Chýle s hřebcem Cool Paradise a Jiří Hruška s klisnou Arven (Aristo 

Z, Gery po Gidran XXIII), kteří absolvovali bezchybně jak základní 

parkur, tak rozeskakování. Klisna Arven pochází z chovu Zdeňka Jarky 

z Hulína.  Nedělní Velká cena Litomyšle T* přinesla dvojici Jan Chýle 

a Cool Paradise třetí místo po výsledku 1+0 trestných bodů v 

základním kole i finále. Šestou pozici obsadil komisař KMK Jan Chýle 

ještě s klisnou Lara. V menších soutěžích pro amatéry se blýskl třetím 

místem Libor Stuchlý s klisnou Caty Catanga-O (Catango-T, Táňa po 

Agadir) z chovu stáje El Halem v majetku autodopravy Stuchlý. 

Vítězství ve finále CJC získala Nikola Egrová s Alexií-L.  

                    Gina 

 

Zduchovice 

Konec června 27.-30.6. patřil Velké ceně Zduchovic. Nejprve 

třetí místo v ST** získala Tereza Svobodová s Británíí (Beethowen, 

Susi po Colman) chovu Jana Vaňhy v majetku firmy HORSE RHYTHM.  

U 25 opět ovládla dvojice Natálie Ulčová a Demont. Ve finále amatérů 

se umístila druhá Daniela Kryspínová v sedle Drossel Topase. 

 

    Drossel Topas 
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Olomouc 

V Olomouci se soutěžilo 11.-14.7.  Druhým místem v Amateur Tour zaujala Martina Soukupová s 

valachem Mr. Catrick (Catrick Orion, Marlen Kalek po Lombard-3) chovu IN-EXPO GROUP, v majetku 

KMD Parcours Teamu. V Junior Cupu zvítězila Emma Sophia Španko na klisně Elis (Pzedswit XVI-64, Libra 

po Genius-4) chovu Rudolfa Skřivana, v majetku společnosti Maison Development.  Stejně jako ve 

Zduchovicích i v Olomouci patřila soutěž mladých jezdců Natálii 

Ulčové s Demontem. Vítězství ve Velké ceně Olomouce po obou 

bezchybných kolech získal Jiří Hruška s Oridou-M (Aristo Z, 

Opurtunity M po Le Patron) chovatele Robina Michálka v majetku 

Magdaleny Hruškové. Stejná dvojice se umístila předtím druhá v ST*. 

Velká cena Olomouce však přinesla i další zisky pro české 

teplokrevníky.  Abdulah B a Jan Chýle skončili šestí, Lentilka s 

Kateřinou Kubrickou sedmá a na deváté místo se ještě dostal Jiří 

Hruška se svojí druhou klisnou Arven.      Orida – M 

 

Opava 
K osmému kolu se sjeli jezdci do Opavy ve dnech 8.-11.8. Třetí místo 

ve Finále Tour zopakoval z Litomyšle Libor Stuchlý s klisnou Caty 

Catanga-O. V Junior Cupu druhá skončila Tereza Procházková s 

klisnou Liberty a třetí Tina Láryšová s Armanim. Velká cena Opavy 

přinesla třetí a čtvrté místo domácímu Jiřímu Hruškovi v sedle již 

zmíněných klisen Orida-M a Arven.  

           Armani 

Ptýrov 

Deváté kolo patřilo Velké ceně Ptýrova ve dnech 21.-24.8. V CJC třetí místo mezi dětmi získala Nikola Egrová 

s Alexií-L.  Velká cena se jela tradičně jako jediná za nočního osvětlení. Do finálové desítky se probojoval 

Jan Chýle se dvěma koňmi. Abdulah B skočil šestý a Lara osmá. 

Frenštát pod Radhoštěm 

Na začátku září, 6.-8.9. se sešli jezdci ve Frenštátu pod Radhoštěm. Mezi amatéry se prosadila Olga 

Janásová s Armanim (Oscar), která soutěž vyhrála. Druhé místo patřilo Daně Pinkavové s klisnou La Cora 

(Color of Love, Lassy po Catango Z) z chovu Lubomíra Pinkavy. Junior Cup ovládla Tina Laryšová v sedle 

Armaniho (Aristo Z, Chanel po Chambertin) chovu Lucie Strnadlové. Druhá se umístila Kateřina 

Matušková s Carristou (Aristo Z, Corrada po Askari) chovatele Romana Mikliše, v majetku Zuzany 

Matuškové. Parkur U25 vyšel nejlépe Lindě Portychové s dvojnásobnou šampionkou KMK, klisnou Juliett 

(Jimtown, Phill Green po Phill) chovu Jana Třísky a v majetku Lindy Portychové. Druhá se umístila Kateřina 

Kubrická s Lentilkou. Velká cena měla na startu 18 dvojic. Oba parkury bezchybně absolvoval Jan Chýle s 

Larou a v celkovém pořadí skončili třetí. Pátou pozici obsadila Natálie Ulčová s Demontem, šestá byla 

Michaela Fojtová s Langarem (Lancelot, Granada po Grand Step) chovu rodiny Fojtových a na umístění v 

první desítce dosáhl i Jiří Hruška s klisnou Arven. 

Martinice 

Poslední kolo skokového seriálu hostily Martinice ve dnech 18.-22.9.  Velkou cenu s jediným 

trestným bodem za čas dokončil Jan Chýle v sedle Lary, který si tímto výkonem udržel místo ve finálové 

čtyřce. V seriálu Amateur Tour obsadily prvních pět míst koně českého teplokrevníka.  Zvítězila Daniela 

Kryspínová s Drossel Topasem a druhá skončila Dominika Tesárková s klisnou Viní. Třetí byl Martin Brát 

s klisnou Page, čtvrtá byla Jana Košťálová s Artym a pátá Olga Janásová s Armanim. Ve finále Junior Cupu 

dětí třetí místo patřilo Oliveru Písaříkovi s Donou (Aramis, Doxa po Lombard-3) chovu MVDr. Víta Holého, 

v majetku Kateřina Mandysové. Do samotného finále Českého skokového poháru pro nejlepší 4 jezdce se 

střídáním koní si Jan Chýle vybral Abdulaha B. Valach z chovu Zdeňka Babora absolvoval parkury pod Lucií 

Strnadlovou a Rudolfem Doležalem bezchybně. Po jedné chybě měl se svým jezdcem a s Janem Štětinou. 

Martina Kůstková 
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ČT PŘI FINÁLE ČDP 
 

Ve dnech 13. – 15.9. 2019 se v Nebanicích konalo finále drezurního Národního poháru ČJF v 

seniorských kategoriích. V průběhu roku proběhlo celkem devět kvalifikačních kol a zájem ze strany jezdců 

byl enormně velký, například v kvalifikačních soutěžích kategorie S bodovalo celkem 66 jezdců, přičemž 

někteří předváděli i více koní. Letošní velmi prozřetelný počin rozšířit kategorii mladých jezdců na U 25 

vylepšil každoroční bilanci zúčastněných na 18 dvojic. V malé rundě na úrovni ST/T se kvalifikací zúčastnilo 

celkem 42 drezurních jezdců a nejobtížnější kategorie čítala celkem 12 dvojic. Podmínkou pro účast ve finále 

byly tři kvalifikační výsledky ze dvou míst.  Deset nejlepších dvojic z každé kategorie dostalo pozvánku k 

účasti a zde bohužel ne všechny dvojice využily svého práva, a tak nebyly kategorie zcela naplněny. 

 

Sedmiletí koně ČT ve finále kategorie S 

Klisna Chelsie V, v sedle s Markétou Vášovou, byla nejúspěšnějším koněm plemene český 

teplokrevník, když se po těsném boji umístila na třetím místě s procentuálním ziskem 65,039 %. Tato 

sedmiletá klisna je dcerou francouzského hřebce 1028 Manillon Rouge z matky Čiperka po Adsent. 

Majitelkou je sama jezdkyně a chovatelkou této klisny je paní Jana Vaníčková z Nového Jičína. Tato klisna 

již v minulém roce prokázala své kvality, když zvítězila ve finále KMK v drezuře šestiletých. Dalším koněm 

plemene ČT v první „pětce“ byl taktéž sedmiletý Cassanova, z chovu Petra Kříže z Hrbova po hřebci 2765 

Cassilius z matky Tarantule po Boston. Majitelkou tohoto koně je Martina Nováková a v této soutěži ho 

sedlala Dominika Nevolová.  

             
  Chelsie V                    Cassanova  

U25 – Bohém zazářil 

Jediným koněm plemene český teplokrevník na 

dekorovaných pozicích v kategorii U25 byl tlumačovský 

odchovanec Bohém. Tohoto valacha po hřebci Ballast z matky 

Casablanca po Continue, v majetku Dagmar Gajdolínové, 

předváděla v obdélníku její dcera Veronika. Bohém v 

minulosti působil jako plemenný hřebec, dosáhl předních 

umístění v soutěžích KMK a startoval v drezurních soutěžích 

až do stupně T. V letošním roce byl se současnou jezdkyní 

členem stříbrného jihočeského družstva při MČR v drezuře. V 

tomto finále se s celkovým procentuálním výsledkem 63,289 

umístili na pěkném čtvrtém místě. 

          Bohém 
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Pěkný výsledek v malé rundě pro Markétu Vášovou 

Výkony v této finálové soutěži byly na předních pozicích 

velmi vyrovnané a na pátém místě se s celkovým výsledkem 66,057 

% umístila jedenáctiletá klisna Leontýna. Další svěřenkyně 

Markéty Vášové je v majetku paní Miroslavy Mráčkové z Brna a 

jejím chovatelem je Vladimír Burda ze Strakonic. Tato dcera velmi 

úspěšné drezurní klisny Ori po Frühesch Měník je po 

hannoverském skokovém hřebci Le Patron. V letošním roce se 

této dvojici podařilo získat bronzovou medaili na MČR v seniorské 

kategorii. 

 

                    Leontýna 

Mary Lou úspěšná ve střední rundě  

Nejúspěšnějším koněm plemene český teplokrevník se v rámci celého finále stala druhá umístěná 

klisna Mary Lou. Tato dvanáctiletá klisna je v majetku Josefa Kopečného z Českých Budějovic a odchovala 

ji Ing. Dana Holíková ze Zbožnic. Mary Lou po hřebci 1069 Beethowen z matky Christine po Ballast zvítězila 

v prvním finálovém kole a pak díky stabilním výsledkům v rámci zbylých dvou kol dokončila tuto soutěž s 

celkovým hodnocením 64,591 %. Tato klisna se spolu se svojí jezdkyní Petrou Miki Civišovou účastní 

nejtěžších soutěží na stupni TT teprve druhým rokem. Mary Lou již v minulosti prokázala, že je velmi 

výkonnou všestrannou klisnou, když do svých šesti let dosáhla výkonnosti stupně S (130 cm) ve skákání a od 

čtyř let se každoročně umístila na Finále KMK jak ve skocích, tak v drezuře vždy do třetího místa.

 Závěrem lze jen srdečně pogratulovat všem majitelům, chovatelům a jezdcům výše uvedených koní, 

že se jim podařilo prosadit produkty domácího českého chovu v tak silné konkurenci zahraničních koní a 

popřát jim mnoho úspěchů do dalších let.                               Hana Civišová 

 

 
Mary Lou 
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ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY – SKOKOVÉ INDEXY 
 

Chovatelské svazy by měly každý rok zveřejňovat chovatelům nové předpovědi plemenných hodnot 

(PH) na svých internetových stránkách nebo v ročenkách. U nás v České republice takto zveřejňuje 

předpovědi PH prozatím jen pět chovatelských svazů, mezi které patří i Svaz chovatelů českého 

teplokrevníka. Předpovědi PH se provádí u skokové výkonnosti (zaveden pojem skokové indexy) a nově i u 

lineárního popisu. Zjednodušeně lze říci, že skokové indexy (SI) jsou předpovědi genetického založení 

jedince pro skokovou výkonnost. Je důležité zmínit, že skokové indexy se vztahují pouze k těm vrstevníkům 

a k té dané populaci, ve které byly vypočteny. Tyto indexy nelze automaticky přebírat při importu koní z 

jiných populací a jiných zemí! Nelze je přebírat z toho důvodu, že v každé zemi je konkrétní populace koní, 

která se genetickým složením odlišuje od populace jiné.  

Každá země má rovněž trochu odlišný způsob vyhodnocení skokových indexů, který odpovídá 

podmínkám daným v konkrétní zemi. Například pokud má holštýnský hřebec v Německu skokový index 140 

bodů, neznamená to, že ho bude mít automaticky i v Nizozemsku nebo u nás v ČR.  

Důležitým doplňkovým ukazatelem ke skokovým indexům je i spolehlivost skokového indexu. 

Spolehlivost skokového indexu nám říká, kolik informací ve výpočtu o daném jedinci máme. Zda jsou známy 

pouze rodokmenové informace, nebo zda jsou do výpočtu zahrnuty i informace o vlastní výkonnosti či 

výkonnosti příbuzných jedinců.  

Pro výpočty skokových indexů je velmi důležité mít rodokmenově dobře provázanou populaci a mít 

dostatečné množství informací o konkrétním koni. S kvalitními vstupními informacemi pro výpočty jsou i 

přesnější informace výstupní. U importovaných koní se tak můžeme setkat s nižší spolehlivostí skokového 

indexu, neboť importovaní koně nemusejí být rodokmenově dostatečně provázaní na naši populaci.  

Při správném použití skokových indexů ve šlechtění sportovních koní se bude trvale zvyšovat 

genetická úroveň chovaných zvířat, která bude následně přetrvávat do dalších generací. Krásným příkladem 

toho, že „to funguje“, jsou sportovní koně chovaní v Nizozemsku. Například vedení plemenné knihy KWPN 

si to velmi dobře uvědomilo již před 30 lety, a proto má dnes toto plemeno jedny z nejlepších sportovních 

koní na světě, ať už skokových, drezurních nebo koní využívaných v zápřahu.    

V novém žebříčku plemeníků (Tabulka 1) naleznete nejlepší plemeníky za rok 2019 se spolehlivostí 

skokového indexu alespoň 30 %. Plemeníci musejí mít zároveň alespoň pět hodnocených potomků s vlastní 

skokovou výkonností a omezení věku plemeníka je maximálně 25 let. Celkem je takto vyhodnoceno 307 

plemeníků. Plemeníci, kteří mají hodnotu SI 140 bodů a více spadají do 2,1 % nejlepších jedinců v populaci.  

Na prvním místě v žebříčku se shodně umístili plemeníci Padinus a jeho syn Pandrhola (nyní 

přejmenovaný na Tiger). Oba tito plemeníci mají velmi vysoký SI 148,2 bodů se spolehlivostí více než 60 %. 

Padinus zde má hodnocených 27 potomků, Pandrhola prozatím jen 7. 

Plemeník s nejvyšší spolehlivostí ze všech plemeníků (95 %), umístěný na 13. místě v žebříčku, s 

hodnotou SI 142,1 bodů, je Aristo Z. U tohoto plemeníka je k dispozici mnoho vstupních informací – Aristo 

Z sportoval až do stupně T** (informace o vlastní výkonnosti), jeho potomci mají hodnocenou vlastní 

výkonnost (informace o výkonnosti příbuzných jedinců) a rodokmenově je tudíž dobře provázán na naši 

populaci sportovních koní. 
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Plemeník Caruso má stanovený SI 138,4 bodů s vysokou spolehlivostí 77 %. Celkem má 21 

hodnocených potomků s vlastní skokovou výkonností a sám Caruso v ČR sportoval také až do stupně T**. 

Máme tedy informace jak o vlastní výkonnosti, tak i o výkonnosti potomků i příbuzných jedinců. Otec 

Carusa – Caretino má v databázi zaznamenaných přes 100 potomků. Rodokmen Carusa je tedy rovněž velmi 

dobře provázán na naši populaci a je zde dostatek informací o všech příbuzných jedincích. Caruso dokáže 

své vynikající skokové schopnosti předat i potomkům neboť 55 % potomků soutěží ve stupni 140 cm a výše. 

 

 
Caruso 

TABULKA 1: ŽEBŘÍČEK NEJLEPŠÍCH PLEMENÍKŮ ZA ROK 2019 (ŘAZENO DLE SI) 

 Jméno koně 

Rok  

nar. Plemeno 

Skokový 

index  

Spolehlivost 

skokového 

indexu 

Počet 

potomků 

1 Pandrhola 2010 slovenský teplokrevník (CS) 148,2 61 % 7 

2 Padinus 1997 holandský teplokrevník (KWPN) 148,2 66 % 27 

3 Concerto II 1997 holštýnský kůň 147,4 40 % 11 

4 Lupicor 1995 holandský teplokrevník (KWPN) 146,3 57 % 20 

5 Cicero Z  2000 Zangersheide 145,1 48 % 7 

6 Lancelot 2002 holštýnský kůň 144,9 79 % 32 

7 Autonom 1994 holštýnský kůň 144,7 81 % 33 

8 Contact Me 2002 holštýnský kůň 144,4 59 % 11 

9 Manillon Rouge 2000 francouzský jezdecký kůň 143,3 87 % 70 

10 Cachas 2004 holštýnský kůň 142,8 59 % 12 

11 Mermus R 1994 holandský teplokrevník (KWPN) 142,4 48 % 12 

12 Cartoon 2001 oldenburský kůň 142,4 56 % 8 

13 Aristo Z 2001 Zangersheide 142,1 95 % 191 

14 Cassini's Son-T 1997 holštýnský kůň 142,1 61 % 5 

15 Quasimodo Z 1999 Zangersheide 141,9 55 % 11 

16 Harley VDL 2001 holandský teplokrevník (KWPN) 141,3 55 % 10 

17 Toulon 1996 belgický teplokrevník (BWP) 141,3 59 % 19 

18 Con Air 1997 holštýnský kůň 141,3 71 % 29 

19 Cascar 2002 český teplokrevník 140,7 65 % 7 

20 Lord Pezi 1995 oldenburský kůň 140,6 45 % 8 

Pozn. V žebříčku uvedeno jen prvních 20 plemeníků, celý žebříček plemeníků je dostupný na internetových 

stránkách www.aschk.cz 
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V Tabulce 2 – žebříčku koní českého teplokrevníka a koní zapsaných do plemenné knihy českého 

teplokrevníka (PK ČT) – jsou zařazeni pouze koně, kteří sportovali v roce 2019 ve skokových soutěžích. 

V tomto žebříčku jsou zahrnuti nejen koně plemene českého teplokrevníka, ale i koně jiného plemene, kteří 

jsou však zapsáni v PK ČT (poslední sloupec označen Příslušnost k PK ČT).  

Není to vyhodnocení nejlepších skokových koní, ale je to žebříček koní vhodných do chovu, kteří 

zároveň sportovali v roce 2019. V tomto žebříčku jsou vyhodnoceni pouze hřebci a klisny, pokud však majitel 

hřebce neposkytne na UEK informaci o jeho kastraci, je valach pořád veden jako hřebec a bude v tomto 

žebříčku vyhodnocen. 

Na závěr je důležité znovu připomenout, že u skokové výkonnosti nelze brát projev na parkuru jako 

hlavní kritérium výběru koně do plemenitby. Při tomto projevu na parkuru se promítá i mnoho dalších 

faktorů ovlivňujících daný výkon koně, jako jsou zejména jezdec, úroveň tréninku a trvalé prostředí koně. 

Proto je pro chov koní skutečně potřeba využívat hodnocení pomocí SI, neboť jinak nelze zjistit, jaký 

genetický potenciál je konkrétní kůň schopen předat svým potomkům.                  Alexandra Novotná 

TABULKA 2: ŽEBŘÍČEK NEJLEPŠÍCH KONÍ S VLASTNÍ VÝKONNOSTÍ V R. 2019 PLEMENE ČT 

A KONÍ ZAPSANÝCH V PK ČT 

Jméno koně 

Rok 

nar. 

Po

hl. Jméno otce 

Skok

ový 

index 

Spol

ehliv

ost SI 

Nejvyšší 

dosažená 

výkonnost 

v r.2019  

Plemen

o 

Přísluš

nost k 

PK ČT 

Philadelphia 2006 K Balou du Rouet 159,7 55 % T* OLD ANO 

Arisco-M 2009 H Aristo Z 155,0 58 % ST** ČT NE 

CentoLano Arcus 2004 H Cento Lano 153,1 49 % T** sBs ANO 

Melody 2010 K Cassius 149,6 54 % ST** ČT ANO 

Anabel v.t. Kathof 2006 K Kashmir v. Shuttershof 148,7 54 % T* sBs ANO 

Lolla 2008 K Obourg 147,7 48 % S** DSP ANO 

Elise S 2004 K Burggraaf 145,8 54 % L** BWP ANO 

Clear Jolie 2005 K Clearway 143,1 49 % T** HOLST ANO 

Asile de Paix P 2009 K Aristo Z 143,0 55 % T** BAVAR ANO 

Aron 2002 H Autonom 142,6 55 % ST** ČT NE 

Elusa W 2009 K Mermus R 142,5 48 % T* KWPN ANO 

All Inclusive 2014 K Aristo Z 141,5 52 % ZZ ČT NE 

Sandrina 2011 K La Campo 141,4 55 % S* ČT NE 

Lotus 2009 H Aristo Z 141,4 57 % ST** ČT NE 

Dona 1999 K Aramis 141,1 54 % S* ČT ANO 

Zaida 2004 K Mermus R 141,0 48 % ZM KWPN ANO 

Scarabea 2013 K Conux 140,9 52 % ZL CS ANO 

Ivanja 2013 K Heartbreak ZH 140,9 50 % L* KWPN ANO 

Vanilla Rose-H 2009 K Cesano II 140,8 57 % ST** ČT ANO 

Cascar 2002 H Cassini I 140,7 65 % S** ČT ANO 

Pozn. V žebříčku je uvedeno jen prvních 20 koní, celý žebříček je dostupný na www.aschk.cz 
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WBFSH ŽEBŘÍČEK SVĚTOVÝCH PLEMENÍKŮ 
Světová chovatelská federace pro sportovní koně (WBFSH) zveřejnila na svých stránkách dlouho 

očekávané žebříčky nejlepších plemeníků světa. Tento rok se v drezurní TOP 10 objevili 4 nováčci. Mezi nimi 

byl hřebec Fidertanz, který poskočil z 24. místa, dále Quaterback z 22. místa a Vivaldi z 18. místa. Plemenný 

hřebec Jazz potvrdil své umístění z loňského roku na vrcholu žebříčku, sekundován svým synem, hřebcem 

Johnson. Umístění na prvních třech pozicích z roku 2018 se mezi skokovými hřebci nezměnilo. Na prvním 

místě je meklenburský Chacco-Blue a za skokana roku by se dal považovat hřebec Mylord Carthago, který 

se vyšplhal z 25. místa na místo 10. Žebříček všestrannosti již pět let vede hřebec Contendro I. 

Detailní informace naleznete zde: http://www.wbfsh.org/GB/Rankings/Sire%20Rankings/2019.aspx 
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