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ÚVOD 
 
Vážení chovatelé,  
 
chovatelská a závodní sezona roku 2020 byla bohužel poznamenána koronavirovou 
pandemií, a tak do posledních chvil nebylo jisté, zda zvládneme uspořádat všechny 
chovatelské akce, tak jak bylo naplánováno. Věřte že veškeré úsilí pořadatelů i vás účastníků 
stálo za to, a výsledkem je tato Ročenka českého teplokrevníka 2020. Přes opožděný začátek 
chovatelské sezony jsme se přenesli a téměř všechny akce proběhly ve stanovených 
termínech, bohužel někdy za nižší účasti, ale zato neméně kvalitní. 
Jako každý rok vám děkujeme za perfektní spolupráci, důvěru a hlavně vám chovatelům 
gratulujeme ke každému úspěchu ať už na poli sportovním, chovatelském, či rodinném. 
Protože bez vašeho nadšení, vaší spolupráce a vašich koní bychom nedosáhli takových 
úspěchů. Ne nadarmo se říká, že bez chovu není sport a bez sportu chov. V posledních 
letech je stále více patrné, že šlechtění koní je ovlivněno zejména trhem a sportovním a 
volnočasovým prostředím. V posledních letech také koní na trhu ubývá a ceny dobrého 
materiálu stoupají. Je to ku prospěchu vás všech chovatelů, že konečně jsou vaši odchovanci 
adekvátně finančně oceněni. Počty připouštěných klisen pomalu stoupají a čeští odchovanci 
již dokáží konkurovat i na těch nejvyšších úrovních. Velice se těšíme na příští rok, kdy vás 
chovatele budeme informovat o účasti koně Forewer na olympijských hrách. Toto je pro 
chov českého teplokrevníka velký milník a doufáme, že budou další špičkoví jedinci 
přibývat. Chov českého teplokrevníka ale není jen o sportu, dlouhodobě je toto plemeno 
vyhledáváno pro svůj výborný charakter a jezditelnost. Na toto prosím nezapomínejte při 
výběru hřebce pro vaši klisnu i při zařazení klisen do plemenitby, protože ne každý se touží 
stát olympionikem, a i pro amatérský sport a volnočasové aktivity jsou naši koně velice 
užiteční. Těšíme se na vás na chovatelských akcích a ať nám ti koně českého teplokrevníka 
jdou. 
 

Ing. Hana Civišová, Ph.D. 
Předsedkyně RPK ČT 
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KONTAKT 
 
 
 
 
 

 
WWW.CESKYTEPLOKREVNIK.CZ 

 
 

Kontaktní informace  - UCHS -  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 
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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. 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, Starý Jičín, 741 01    Tel.: 604 693 662  e-mail: klosroman@seznam.cz 
Ing. Jiří Holík, Bystřice, 257 51               Tel.: 777 964 490  e-mail: holik.kone@seznam.cz 
Karel Růžička, Velké Němčice, 691 63   Tel.: 775 077 641 - e-mail: ruzicka.kone@seznam.cz 
Stanislav Hošák, 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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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. 



 
STRANA 10 

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. 

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 
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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 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 
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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 SČT 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, s průměrnými sedmnácti tisíci kusy, nejpočetnějším plemenem v ČR. Jedná 
se tedy o početně dostatečnou základnu pro uplatňování nejmodernějších metod šlechtění. 
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Mírná stagnace a pokles stavů koní plemene ČT, a zároveň prudší pokles zapouštění klisen 
a produkce hříbat je v souladu se současnou celkovou situací chovu koní v ČR. Ta je dána 
ekonomickou situací v období současné hospodářské recese i nárůstem počtu koní bez 
plemenné příslušnosti. Dalším faktorem, který způsobuje pokles stavů koní plemene český 
teplokrevník je velmi liberální možnost zápisu do zahraničních plemenných knih přímo na 
území České republiky. V minulosti byla tato možnost spojená s výrazně vyššími finančními 
nároky na registraci hříbat, či zápis klisen do plemenných knih, toto se ale v současné době 
smazává a stává mnohem dostupnější a jednodušší, než v dobách minulých. 

V roce 2020 došlo k mírnému nárustu počtu hřebců zapsaných do PKH, hlavně díky zápisu 
zahraničních hřebců u kterých byly v roce 2020 využity inseminační dávky. Nelze tedy říci, 
že celkový počet 198 hřebců se nachází na území České republiky, ale aby chovatelé mohli 
využít inseminační dávky zahraničních hřebce pro zapuštění svých klisen, musí být takový 
hřebec schválen Radou plemenné knihy ČT a poté zapsán do PKH ČT. 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. 
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PLEMENNÍ HŘEBCI 
Jak je patrné z předchozího shrnutí, počty plemenných hřebců se drží v průběhu 
posledního desetiletí na téměř stejné úrovni. V roce 2020 to byl tedy celkový počet 198 
plemenných hřebců zařazených do PKH ČT. V roce 2020 bylo v plemenitbě aktivně 
využíváno 91 plemenných hřebců a dle statistik získaných z ÚEK tito hřebci zapustili 1097 
klisen v roce 2020, což je o 169 klisen více než v roce minulém. Velké oblibě se v roce 2020 
těšil hřebec Faustinus, který zapustil největší počet klisen a to 70, dále byli hojně využíváni 
hřebci Aristo Z (60), Come Undone (59), Quaid (58), Stalypso (47), Tallmann TN (43), 
Lamaze TN (41) a Heartbreak ZH (35). Těchto osm hřebců se dostalo nad hranici 35 
připuštěných klisen. Mezi 20 – 34 připuštěnými klisnami se pohybovalo celkem 11 hřebců a 
10 – 19 připuštěných klisen mělo celkem 17 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 55 hřebců připustilo v připouštěcí sezoně 2020 
méně než deset klisen a tito hřebci zapustili celkový počet 203 klisen, což je přibližně 19 % 
z celkového počtu zapuštěných klisen. Velmi potěšující je naopak informace, že osm 
nejintenzivněji využívaných plemenných hřebců připustilo 413 klisen což je 38 % z 
celkového počtu připouštěných klisen. Tento trend je velice příznivý pro další genetické 
hodnocení, protože četnost potomstva po jednotlivých hřebcích se tím pádem zvyšuje. 

 
Pro rok 2020 byli nově zařazeni do PKH pouze 4 starší hřebci (Come Undone, Catero, 
Carambol RS a Quinnus II) a po úspěšném absolvování 70denního testu byli zařazeni 
všichni čtyři dokončivší tříletí hřebci (Cantos FHP, Locardo-H, Cool Wonder a Impression. 

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 2020, stejně jako v roce minulém, bylo možné absolvovat svod 
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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 2020 bylo do plemenné knihy zapsáno celkem 316 klisen, z toho celkem 153 
jich po absolvování zkoušek výkonnosti splnilo podmínku zápisu do hlavního oddílu PK. 

 

SELEKCE A ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 
Selekce se provádí na základě informací a výsledků hodnocení. 
Hřebečci a hřebci jsou selektováni: 
- při registraci hříbat 
- 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 
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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 2020 bylo do PK ČT registrováno 223 klisniček a 205 hřebečků. 
 
PŘEHLÍDKY HŘÍBAT 
Na celostátní přehlídce hříbat bylo v roce 2020 předvedeno 7 hřebečků a 8 klisniček. 
Celková účast byla bohužel poznamenána covidovou situací, kdy v několika oblastech 
nebylo možné uspořádat oblastní přehlídky. 
 
TESTAČNÍ ODCHOVNY 
V roce 2020 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 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. 
 
ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 

V roce 2020 absolvovalo ZZV tříletých 162 klisen na celkem 14 místech. 122 klisen 
příslušelo k českému teplokrevníku a 40 k ostatním teplokrevným plemenným knihám. 
Vedle českého teplokrevníka byla druhou nejvíce zastoupenou PK slovenského 
teplokrevníka-CS. Zkoušky vykonalo 17 jejích zástupkyň. Na jarních svodech komisaři 
zapsali celkem 266 klisen. U českého teplokrevníka bylo testováno po zaokrouhlení 46% 
narozených klisen. Zkoušky v zápřeži proběhly v Blovicích a Slavíči u Hranic (29.9.) Celkem 
je absolvovalo 7 klisen (6x Slavíč, 1x Blovice). 5 klisen získalo za tyto zkoušky zápis do 
akceleračního programu. Zbylých 12 termínů patřilo sedlovým zkouškám výkonnosti. 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN 
První zářijový víkend roku 2020 se do píseckého hřebčince sjeli mladí koně a proběhl již 
tradiční chovatelský svátek v podobě Finále kritéria mladých koní v kombinaci s 
celostátními chovatelskými přehlídkami. V sobotu v ranních hodinách absolvovaly tříleté 
klisny posouzení na desce na nádvoří hřebčince, kde mohla komise ve složení Ing. Hana 
Civišová, MVDr. František Horník a Aleš Fiala detailně a v klidu posoudit exteriér 
předváděných klisen. Slovní hodnocení probíhalo vždy hned po předvedení klisny.  
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70DENNÍ TEST HŘEBCŮ 
Plemenná příslušnost hřebců byla v 70denním testu v roce 2020 velmi kompaktní a to 4 
hřebci plemene český teplokrevník. Vedoucí výcviku hodnotil tento ročník jako velmi 
vyrovnaný. 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, tudíž poměrný dostatek dat pro kontrolu dědičnosti. V průběhu 
sportovní sezony se testují užitkové vlastností vybraných mladých 

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

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. SČT 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 
SČT 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 
Skoková výkonnost koní se neustále zvyšuje. Aby bylo možné udržet konkurenceschopnost 
českého chovu sportovních koní se zahraničními svazy produkujícími sportovní koně, je 
potřeba vybírat pro plemenitbu pouze geneticky nejlepší jedince. Nejlepší lineární 
nevychýlená předpověď (Best Linear Unbiased Prediction = BLUP) je nejpoužívanějším 
modelem pro předpověď plemenných hodnot. Při předpovědi plemenných hodnot pomocí 
metody BLUP – Animal model není přihlíženo k vlastní užitkovosti, užitkovosti potomstva 
či užitkových vlastností předků odděleně, ale informace o všech zdrojích informací jsou 
zpracovávány současně, což vede ke zpřesnění předpovědi plemenných hodnot všech 
jedinců. 
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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. V současnosti je členem 
WBFSH ASCHK ČR, z. s. jakožto držitel UCHS ČT. 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. 
2020 sdružuje WBFSH 79 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. 
Chovatelské produkty náležící plemenné knize českého teplokrevníka začínají 

pomalu sbírat úspěchy na mezinárodní sportovní scéně, ať již jako koně pro juniorský 
skokový sport na úrovni ME, či na nejvyšší úrovni v rámci seniorských kategorií. V 
posledních letech jsme zaznamenali první vlaštovky na chovatelském MS mladých koní v 
Lanaken a čeští teplokrevníci tam podávali velmi pěkné výkony. 

V posledních letech je již na stabilní úrovni snaha chovatelů ČT zvýšit 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. 

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. 
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- 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 SČT (www.ceskyteplokrevnik.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. 

SČT 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 SČT 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.                         
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ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK V TEPLOKREVNÉM CHOVU 
 
Anglický plnokrevník 
 
Základní myšlenka: bez plnokrevníka není polokrevníka, je stále platná. Angličané ji 
používají rozšířenou: bez dostihů není plnokrevníka, bez plnokrevníka polokrevníka, bez 
polokrevníka koně. 
Hřebci A1/1 dali vznik nebo se podíleli na mnoha teplokrevných plemenech, liniích a 
kmenech. Na výkonnost má plnokrevník vliv u všech teplokrevných plemen. 
 
Původní rakousko-uherské kmeny Furioso, Przedswit, North Star, na kterých byl založen 
chov našeho teplokrevníka, založili angličtí plnokrevníci. Nebyli to jen vyjmenovaní 
plnokrevníci. V hřebčínech monarchie zařazovali do chovu desítky plnokrevníků. S jejich 
jmény se setkáváme na pozicích otců a matek u všech původních kmenů.  
 
Plnokrevník v teplokrevném – polokrevném chovu je zlepšovatel výkonnosti, konstituce, 
ranosti, typu a exteriéru. 
U plnokrevných plemeníků zařazovaných do teplokrevného (tehdy zvaného polokrevného) 
chovu byla požadována dostihová kariéra. Důraz byla kladen na rovinné dostihy (také z 
důvodu ranosti).  
 
Požadavky na původ nebyly formulovány, ale při hodnocení rodokmenů do chovu 
zařazených hřebců se setkáváme se zdůrazňováním vynikajících výkonných předků, 
příslušnosti k vybraným plnokrevným liniím a rozborům původu ve vztahu k příbuzenské 
plemenitbě. 
 
Plnokrevného Furiosa (Privateur – Miss Furey po Whalebone), nar. 1836, popisuje  Lerche 
jako plemeníka s množstvím vynikajících dostihových jedinců v původu (mj. vítězové 
epsomského Derby Sir Percy, Whalebone, Waxy), prochovaností na linie Herod (IV-V-V) a 
Eclipse (IV-IV-V), a dokonce se zdůrazňováním příslušnosti linií až k zakladatelům 
anglického plnokrevníka Berley Turca u Heroda a Darley Arabian u Eclipse.  Hřebci Herod 
a Eclipse byli v té době v plnokrevném chovu jako dnes Norther Dancer či Mr. Prospector.      
 
Plnokrevný Przedswit (Knight the Garter – The Jewel po Stockwell), nar. 1872, příslušel z 
otcovy strany přes slavného dědu Melbourna k třetímu zakladateli anglického plnokrevníka 
hřebci Godolphin.  Przedswit měl v původu také špičkové dostihové koně, také vítěze Derby 
Whalebona a Plenipotentiary. Przedswit sám byl vítězem rakouského Derby. 
 
Plnokrevný The North Star (Jaques – Ringler po Whisker), zakladatel kmene North Star, 
byl vynikající dostihový kůň importovaný do hřebčína Mezöhegeis z Anglie, měl v původu 
také derby vítěze Whalebona a byl z obou stran původu prochován na Eclipse. 
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V hodnocení významných plnokrevných v polokrevném chovu bylo následně 
zdůrazňována jejich dlouhověkost. Matka Furioso klisna Miss Furey dala ještě v 26 letech 
zdravé hříbě a otec Furiosa Privater zplodil na dráze úspěšného syna Waltona ve svých 26 
letech. Nebyl jediný, Lerche uvádí dalších devět plnokrevníků, kteří ještě v 25 letech 
připouštěli. Byl mezi nimi i Eclipse. 
    
U plnokrevníků zařazovaných do polokrevného chovu hřebčínů později, až po vzniku 
původních kmenů a hlavně až po vzniku Československa, se přihlíželo v původu i k liniím 
a jedincům produkujícím překážkové dostihové koně.  
Byla to například linie Djabel – Astyanax, Korok, Častuě, linie Deux pour Cent - Cent, linie 
Prince Bio – Sicambre, Spalato, Časpal, Lincoln (přes matku).    
 
Zajímavé myšlenky souvisely s distančním optimem zařazovaných plnokrevných 
plemeníků.  
Již v historii se setkáváme s názorem hipologa Oetingena, který se přimlouvá za tzv. 
„Flieger“, vynikající běhouny, proti tzv. „Steher“, vytrvalcům, tj. dává přednost hřebcům, 
kteří dovedou vyvinouti na krátkou vzdálenost větší rychlost, před těmi kteří běží sice 
pomaleji, ale za to vytrvaleji, na delší vzdálenosti. 
(Qetingen se svým názorem v tu dobu příliš neprosadil, protože armáda potřebovala hlavně 
koně vytrvalé). 
   
Názor Oetingena našel své zastánce u chovatelů zaměřených na chov skokových 
parkurových koní. Pro zařazení sprinterů hovořil i jejich kratší tělesný rámec s pevnou horní 
linií. Také byla připomínaná jejich cvalová akce. Tyto názory nacházely podporu i u našich 
výkonných armádních jezdců a byly publikovány v učebnicích jezdectví (mjr. Dobeš). 
Potomky sprinterů úspěšné parkurech najdeme i v nedávné době – například po 
motěšickém Fillipy.   
 
Vhodnost sprintérů pro produkci skokových koní se dostala na přetřes i s výzkumem 
významu jednotlivých druhů svalových vláken u plnokrevníků v souvislosti s jejich určením 
a zařazením podle distančního optima, prováděné prof Hanákem. 
 
Angličtí plnokrevníci, významní v evropském teplokrevném chovu, prostupují prakticky 
všemi chovatelskými svazy. Podmínky jejich výběru se příliš nelišily od zásad chovatelů v 
rakousko-uherských hřebčínech. Stejně jako v c. k. hřebčínech založili plnokrevníci linie –
například v hřebčinci Celle to byl plnokrevný Adeptus (1880), dnes pokračující hannoverská 
linie E nebo Devil´s own (1887), dnes pokračující hannoverská linie D.  
 
Obecný požadavek na zařazení plnokrevníka do teplokrevného chovu za účelem zlepšení 
výkonnosti, konstituce, ranosti, typu a stavby těla byl hodnocen i z pohledu zvýraznění 
pohybu potomků plnokrevníka.  
V období přesunu významu koně z hospodářského na sportovního se do popředí dostává i 
zdůrazňovaní jezditelnosti. Jezditelnost byla u armádních koní sledována již dříve v 
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souvislosti s chovem takzvaných odborných jezdeckých koní pro důstojníky a 
poddůstojníky, kteří byli jakousi nadstavbou jezdeckých a tažných koní pro mužstvo.  
 
Obě vlastnosti – pohyb a jezditelnost – se podílely na rozšíření účelnosti a vlivu anglického 
plnokrevníka v teplokrevném chovu.  
Plnokrevníci založili „drezurní“ linie – například v hannoverském chovu to byli plemeníci 
Prince Thatch, Laurise Grusador, Sunglihgt, Black Sky. Ale i před těmito hřebci se v 
drezurních žebřících plemeníků plnokrevníci sporadicky objevovali (Rantzau, Furioso). 
 
Skokové schopnosti potomků plnokrevných otců byly sledovány ve všech evropských 
plemenných knihách. Zde se hlavními představiteli zakladatelů linií stali plnokrevní hřebci 
Furioso, Ladykileer a Rantzau. V německých chovatelských svazech – plemenných knihách 
– byly skokové schopnosti od roku 1928 hodnoceny jako součást vícestranných 
výkonnostních zkoušek, později v bodovém hodnocení – drezurní a skokové – v rámci 
celých výkonnostních zkoušek. Ve Francii vznikly mimo vícestranných i samostatné 
„skokové“ výkonnostní zkoušky již v roce 1947.   
 
Vznik a existence chovných linií založených plnokrevnými plemeníky spočívá v 
polokrevných – teplokrevných pokračovatelích. Sportovní výkonnost linií je již spojena s 
kvalitou rodiny a otců matek. Zůstává jen název linie podle jména zakladatele.  
 
Optimální podíl plnokrevníka v teplokrevném chovu se pohybuje v širokém rozmezí od asi 
20 do asi 50 %.  Důležité v chovu je udržení „hladiny plnokrevné krve“. Výběrem 
rodičovského páru s optimálním podílem A1/1 u obou partnerů lze toho dosáhnout. Dodání 
plnokrevné krve připářením přímo plnokrevníka je v některých situacích nutné, ale je pro 
chovatele někdy i nevděčné. Hříbě po plnokrevníku nenaplňuje představy špičkového 
„sportovce“. Narozený hřebeček není proto žádaný. Klisnička již parametry pozdější chovné 
klisny má. I když sama je přímý potomek plnokrevníka s nejméně 50 % plnokrevníka, její 
potomci již budou po ní vykazovat nejméně jen 25 %.  Ideálem je přítomnost plnokrevníka 
ve třetí a dalších generacích původu. 
Připáření plnokrevného hřebce se stává úspěšným zapuštěním kvalitní klisny s podílem 
A1/1 v původu a s určitou dosaženou výkonností.    
 
Zařazení plnokrevného hřebce bez dostihové výkonnosti, nahrazené jeho dosaženou 
sportovní výkonnosti, nese s sebou prokazatelně nízkou dědičnost sledovaných vlastností 
plnokrevníka (nebyl na ně testován) a stejně tak i sportovních vlastností (není pro ně 
chován), Netrénovaný plnokrevník ztrácí charakteristické vlastnosti plnokrevného 
plemene. Profesor Václav Michal, náš významný hipolog, ve vztahu k anglickému 
plnokrevníku uváděl, že po tři generace netrénovaný plnokrevník se stane koněm bez 
možnosti jakéhokoliv uplatnění. 
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Pokud se v plnokrevném chovu uplatňují hřebci bez prokázané vlastní výkonnosti (z 
důvodu např. zranění), jejich úspěšnost v chovu je přisuzována vynikajícím jedincům v 
původu.  
 
Na dostihové dráze výkonný plnokrevný plemeník, který vlastnil skokové schopnosti, byl 
vždy vyhledáván a maximálně využíván. Skokovými vlohami disponovali potomci zejména 
či hlavně v F1 generaci. V dalších generacích potomků svou úlohu plní v pozici otce matek, 
již převážně v roli zvyšování obecné výkonnosti a užitkových vlastností plnokrevníka.  
 
V našem chovu z celkové počtu 125 plnokrevných hřebců zařazených do teplokrevného 
chovu (od roku 1970) dalo 35 potomky úrovně T ve všech disciplínách jezdeckého sportu. 
Stupně T v parkurech dosáhli potomci po Anno, Belendek, Biskaj, Corvet, Court Gift, Cent, 
Fallada, Filippy, Hviezdar, Chiavari, Iris Pride, Litograf, Orkán, Parcel, Silvaner, Spring 
Haven, Valdštejn. Všichni s dostihovou kariérou, někteří až „hvězdnou“. Řada z nich se 
uplatnila v plnokrevném chovu. Chovnou linii v teplokrevném chovu nezaložil žádný.          
           Stanislav Hošák st. 
. 
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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. 
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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  
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 - Český teplokrevník, z. s. (dále jen SČT) 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. 
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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 

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. 
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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. 
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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. 
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  
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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. 
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 
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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 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 
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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. 
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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 
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 
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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. 

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. 
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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) 

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 
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• 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 
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• 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 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“ 
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• 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. 
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: 
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• 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. 
 
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 
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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 %. 
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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 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 
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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. 

 
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. 
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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 

mailto:falea@seznam.cz
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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 
 

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) 
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• 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. 
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 
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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 

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 
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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. 
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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. 
 

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 
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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 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 
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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 
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 



 
STRANA 52 

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 
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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 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. 
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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. 
 

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 
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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 
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: 
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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. 
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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. 

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 
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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: 
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 
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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: 
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. 
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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 
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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: 

• 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). 
 

 



 
STRANA 62 

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.ceskyteplokrevnik.cz 
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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 
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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 
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. 
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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 2020 
 
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 8 1 7 
6179 Age of Jape(POL) 1 1 4 1 4 
1471 Al Cambero 1 1 10 1 9 

2997 Aristo Z 18 18 7,6 17 7,7 
5289 Baggio 1 1 10 1 10 
5295 Brantzau 1 1 8 1 8 
2009 Caesar 1 1 7 1 8 
2235 Calox 1 1 10 1 8 
2559 Cannon Reuvekamp's Z 12 12 7,9 11 8 
2608 Cantesini 15 15 7 15 7,6 
2315 Capibara 3 3 8,2 3 8,3 

2076 Carebis 10 10 8,3 10 8 
2765 Cassilius 2 2 7,3 2 8 
1992 Cento Lano Arcus 2 2 7,3 2 8,5 
2497 Clive 5 5 7,8 5 7,8 
2480 Cody  5 5 7,6 5 8 
1478 Cool Paradise 4 4 8,6 4 8,4 
2468 Cornessini 1 1 10 1 10 
5283 Cornet de Semilly 1 1 8 1 8 
1015 Cyril 4 4 8 4 7,5 
3015 Damon 1 1 8 1 8 
270 Diktant slatiňanský s.v. 1 1 7 1 8 
793 Doven 1 1 9 1 8 

2890 Eibisch II 1 1 8 1 7 
2905 Erik 2 2 9 2 8 
2592 Faustinus 10 10 7,6 10 7,7 
2495 Firestone 4 4 8,3 4 8,8 
2483 Gaboo Insprav 2 2 8,5 2 7 
1558 Galandro ZH 2 2 7,3 2 8 
2825 Genius Lysák 3 3 8,5 3 8,5 
2494 Global Champion TN 6 6 8,4 6 8,7 
2049 Go-On T.S. 1 1 9 1 9 
1053 Guidam Sohn 7 7 8,2 7 8,8 
1345 Heartbreak ZH 4 4 8,8 4 9 
5218 Hickstead White 1 1 8 1 8 
1746 Chico's Boy 4 4 8 4 8,6 
2316 I'm Jaguar 2 2 9,5 2 9 
1187 Lacaux 2 2 8,8 2 8,8 
2631 Lamaze TN 11 11 8,3 11 8,5 
757 Lambadero 1 1 8 1 7 
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1232 Landini ZH 1 1 6 1 7 
2806 Ligoretto 3 3 8 3 8 
1028 Manillon Rouge 3 3 8,5 3 7,8 
2810 Mistrál 1 1 10 1 8 
2595 Noowanda Semilly 2 2 9 2 8,5 
2228 Porthos M 3 3 7,7 3 7,8 
1231 Przedswit Lionel 1 1 8 1 8 
5181 Quaid 6 6 7,9 5 8,1 
1154 Quick Lauro Z 2 2 8 2 8,3 

2707 San Schufro 1 1 8 1 8 
1768 Sandro Classic 2 2 7,5 2 7,5 
1977 Stalypso 12 12 8,6 12 8,4 
2359 Statis Conti 1 1 8 1 8 
2496 Tallmann TN 4 4 8,4 4 8 
5021 Thurin 1 1 7 1 8 
2091 Veles 1 1 8 1 8 
5101 Visconsin 1 1 7,5 1 8 
1942 Warness ZH 2 2 7,5 2 8,3 
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KATEGORIE HŘEBEČKŮ 
 

PŘEHLÍDKY KLISEN S HŘÍBATY 
  Již podeváté proběhla celostátní přehlídka klisen s hříbaty ročníku 2020. První 
zářijový víkend se do píseckého hřebčince sjeli mladí koně a proběhl již tradiční chovatelský 
svátek v podobě Finále kritéria mladých koní v kombinaci s celostátními chovatelskými 
přehlídkami. Posouzení hříbat měla na starosti hodnotitelská komise ve složení Ing. Hana 
Civišová, Aleš Fiala a MVDr. František Horník. 
 
 
 

1. MÍSTO 
GRAND ASTOR HT – M – 14. 4. 2020 – 
Grand Step Koláček x Astorie (Amon), 
chovatel: ZH Tlumačov, s. p. o. 

 
Hřebeček s velmi dobrým pohlavním 

výrazem a v dobrém typu, delšího rámce, 
dobře osvalený. Korektní fundament, 
výrazně suché klouby. 
 

2. MÍSTO 
WALLS MER – 15. 4. 2020 – Volonter-T x 
Samba (Mr.Bid xx), chovatel Jaroslav 
Merunka-MERKO 

Souladný hřebeček, dobře narostlý a 
osvalený. Ušlechtilá hlava a výborný hřebčí 
výraz a temperament. Mírně kratší krk. 
Korektní fundament. Velmi aktivní pohyb. 

3. MÍSTO 
GLOBAL DIAMOND – 10. 5. 2020 – Global 
Champion TN x Gája (Carismo), chovatel 
Kateřina Křížová 

Velmi souladný hřebeček s velmi 
dobrou horní linií, v dobrém typu, s dobrým 
pohlavním výrazem a dobře osvalený, šikmá 
lopatka. Korektní fundament. Pružný 
vznosný pohyb. 
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SLOVNÍ HODNOCENÍ HŘEBEČKŮ DLE KATALOGOVÝCH ČÍSEL 

16. Skywalker – IN – 20.2.2020 – Stalypso x Greibi (Eibisch II), chovatel Petr Zajíček.  
Rámcový hřebeček, dostatečně kostnatý, v dobré kondici a dobře osvalený. Mírně kratší krk 
a klínová hlava, mírně strmější spěnky. Pohyb velmi prostorný. 

17. Come to me – SL –1.3.2020 – Cornessini x La Staluna SL (Stalypso), chovatel 
Susanne Leuchter, Velmi dobrý rámec a dobrý typ, ale v tuto chvíli bohužel v ne úplně 
ideální růstové fázi. Ušlechtilá hlava a níže nasazený krk. Korektní fundament. Hřebeček 
byl velmi nadprůměrný co se týká mechaniky pohybu, krok byl uvolněný a velmi prostorný. 
Klus byl velmi dobře předvedený, prostorný, aktivní a velmi pružný. 

19. Sephesini – 21.4.2020 – Cantesini x Sephine Royal (Canturino), chovatel Tomáš 
Bartl.  Narostlý, dostatečně kostnatý hřebeček, v dobrém typu, mírně delšího rámce, delších 
linií a s velmi ušlechtilou hlavou a s dobře nasazeným krkem. Méně prostorný, ale pružný 
pohyb. 

21. Nobel – 9.5.2020 – Cannon Reuvekamp´s Z x Noemi (Quick Lauro Z), chovatel 
Milan Mrzena. Hřebeček v dobrém typu, lehce přestavěný, s krásnou ušlechtilou hlavou, 
dobrou horní linií a silnou zádí. Velmi dobrý, aktivní pohyb. 

      Sephesini                        Nobel 

                          Skywalker – IN                       Come to me – SL 
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KATEGORIE KLISNIČEK 
 

   

 
1. MÍSTO 
PRIME POPPY – 10.5.2020 – Cantesini x Peli 
(Lord Caletto) chovatelka Jana Vymětalová 

 
Velmi souladná, harmonická, korektní 

klisnička, velmi dobrá horní linie s výrazně 
ušlechtilou hlavou a korektní fundament. Velmi 
dobrý aktivní a prostorný pohyb. 

2. MÍSTO 
FIGHTER – 27.4.2020 – Firestone x Argemma 
(Aristo Z) chovatelka Dana Svobodová 

Klisnička ve výborném typu, souladná, 
harmonická s velmi dobrým pohlavním výrazem, 
velice korektní ve všech ohledech. Pohyb by 
mohl být více prostorný. 

 

3. MÍSTO 
VICTORIA´S HEART – 8.4.2020 – Heartvit ZH x 
Valencia (Volonter-T), chovatel Michaela Petrů 

Klisnička ve velmi dobrém typu, delšího 
rámce, dobře vázaná, výrazná hlava s dobře 
nasazeným krkem. Velmi dobrý pohlavní výraz a 
suchá konstituce.  

 
 

SLOVNÍ HODNOCENÍ KLISNIČEK DLE 
KATALOGOVÝCH ČÍSEL 
     
 
23. Nina Rici – 16.4.2020 – Guidam Sohn x Niké 
(Flyinge Garibaldi), chovatel Milan Kůla. 
Kostnatá klisnička, dobrého rámce, dostatečně 
narostlá, s níže nasazeným krkem, korektní 
fundament. Pohyb aktivní. 
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25. Kolette de la Bolt – 12. 5. 2020 – Chico´s Boy x Kayla In (Silvio II), chovatel Josef Drška. 
Klisnička ve velmi dobrém typu s dobrou horní linií, souladná, se silnou zádí. Korektní 
fundament. Pohyb byl pravidelný a prostorný. 
 
27. Mystery of Dream - M – 20. 5. 2020 – Chico´s Boy x Mocca (Catango Z), chovatel 
Monika Matoušková.  Souladná klisnička menšího rámce, jemnější konstituce s ušlechtilou 
hlavou a dobře osvalenou zádí.  
 
30. Crazy Comet – 26. 5. 2020 – Cannon Reuvekamp´s Z x Cocaila (Cocain), chovatel: 
Michaela Králová. Velmi souladné hříbě s ušlechtilou hlavou a dobrého temperamentu a 
dobrých proporcí, Strmější postoj hrudních končetin. Pohyb aktivní. 
 
33. Carmine – 11. 6. 2020 – Guidam Sohn x Caph (Cassilius), chovatel: Pavlína Lelková. 
Velmi narostlá klisna, kostnatá, čtvercového rámce s dobře tvarovaným a nasazeným 
krkem, silnou zádí. Korektní fundament. Vznosný pohyb. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Kolette de la Bolt                                                    Mystery of Dream 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Crazy Comet                                               Carmine           
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TESTAČNÍ ODCHOVNY 

SEZNAM A ADRESY PROVOZOVATELŮ ODCHOVEN PRO TESTACI HŘEBEČKŮ 
V ROCE 2020 
 
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   +420382214121 
    http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/                   
                                           hrebcinec.pisek@quick.cz 
 
Zemský hřebčinec Tlumačov    Dolní 115, 76362 Tlumačov   +420577929085 

         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 RPK ČT.  
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 2020 
Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem schváleným UCHS. Tento 

řád upřesňuje předepsanou evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu. 
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. 

Tyto odchovny zahájily svoji činnost v roce 2001. Zásady pro činnost odchoven jsou 
uvedeny ve ŠP a ZŘ ČT. 

V roce 2020 fungovaly pro plemennou knihu českého teplokrevníka čtyři odchovny: 
TO Nový Dvůr v rámci Zemského hřebčince Písek s.p.o., TO Buňov v rámci Zemského 
hřebčince Tlumačov s.p.o. TO Měník pro  ŠCHK Kubišta s.r.o. a TO v Suché u Litomyšle. 

 
 

http://www.hrebcin-menik.cz/
http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/
http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/
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POČTY HŘEBEČKŮ V TESTAČNÍCH ODCHOVNÁCH 
 
Odchovna 

 

ročník Počet hřebců ČT Ostatní plemena Celkem ČT 

TO Nový Dvůr u 
Písku 

2017 11 (vyřazeni 2) 1 

42 
2018 7 (vyřazeni 2) 3 

2019 12 1 (vyřazen) 

2020 11 2 

TO Buňov – 
Tlumačov 

2017 14 (vyřazeni 2) 0 

55 
2018 14 (vyřazeni 2) 0 

2019 14 0 

2020 13 0 

TO Měník 

2017 11 0 

60 
2018 13 0 

2019 20 0 

2020 16 0 

TO Suchá u 
Litomyšle 

2017 9  3 

20 
2018 3 7 

2019 6 (vyřazeni 2) 4 (vyřazen 1) 

2020 4 10 

 
Celkem bylo tedy v roce 2021 naskladněno 177 koní ČT. 45 jich bylo připravováno k ZZV, 
absolvovalo jich 38 (vyřazovalo se, kromě úhynů a utracení, komisionálně ze zdravotních 
důvodů). V testačních odchovnách proběhla bohužel v roce 2020 třídění s omezením 
návštěv chovatelů a diváků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hřebeček Giacomo (Guidam Sohn x Cassilius) v odchovně Nový Dvůr u Písku 
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POČET TESTOVANÝCH POTOMKŮ PO JEDNOTLIVÝCH PLEMENÍCÍCH ČT 
V ROCE 2020 
 
TO Nový Dvůr u Písku p

oč
et 

TO Buňov – 
Tlumačov 

poč
et 

TO Suchá u 
Litomyšle 

poč
et 

TO Měník poč
et 

Guidam Sohn 9 Cola 15 Cola 4 Sir Bento 21 
Cassini’s Son-T 5 Stalypso 6 Cento Lano Arcus 3 Manillon Rouge 17 
Heartbreak ZH 4 Monaco 5 Aristo Z 1 Armando B 6 
All Star 3 Cassilius 3 Bernay 1 Radegast 4 
Capibara 3 Compliment 2 Caruso 1 Damon XX 2 
Warness ZH 3 Grand Step Koláček 2 Cassini's Son - T 1 Aristo Z 1 
Cannon Reuvekamp's Z 2 Hickstead White 2 Compliment 1 Caesar 1 
Cool Paradise 2 Chico's Boy 2 Cool Paradise 1 Candilord 1 
Lamaze TN 2 Lord Weingard 2 Go-On T.S. 1 Cassini’s Son-T 1 
Go-On T.S. 2 Quidamo 2 Heartbreak ZH 1 Desperados 1 
Caro ZH 1 Volonter T 2 Hickstead White 1 Empire 1 
Heartvit ZH 1 Aristo Z 1 Chico's Boy 1 Chico's Boy 1 
I'm Jaguar 1 Cantesini 1 Lord Weingard 1 Lord Weingard 1 
Iniesta 1 Casual 1 Origi D'O 1 Lord Weingard 1 
Noowanda Semilly 1 Clin d'Or ČT 1 Portos M 1 Origi D'O 1 
Przedswit Jung 1 Cody 1 

    

Stalypso 1 Fetyš 1 
    

  
Guidam Sohn 1 

    
  

Lordanos 1 
    

  
Przedswit Rufa 1 

    
  

Quaid 1 
    

  
Sahib Kubišta 1 

    
  

Tiznit 1 
    

 
42 

 
55 

 
20 

 
60 

JARNÍ TŘÍDĚNÍ 2020 
 
ZH Písek 
Testační odchovny opouštěl ročník 2017. Z TO Nový dvůr u Písku bylo ke zkouškám 
výkonnosti připraveno celkem 10 hřebců, z toho devět českých teplokrevníků. Všichni však 
ještě před svou zkouškou dospělosti absolvovali jarní třídění a ti nejnadějnější i předvýběry 
hřebců. Na jaře je posuzovala komise ve složení pan Zdeněk Hrnčíř, Ing. Hana Civišová, 
Ph.D. a pan Petr Vančura. V souhrnném hodnocení komise vyhodnotila nejlépe potomka 
hřebce Cool Paradise z matky po Beethowen, jménem 91/489 Cool Wonder, který byl již v 
té době i předvybrán do 70denního testu. Hřebec pochází z chovu pana Jana Chýleho ze 
Zákup. Tento velmi charakterní hřebec prošel celou testační odchovnou s vyrovnanými 
výkony a zároveň vysokými známkami za exteriér. Stejně tak tomu bylo i při jeho posledním 
jarním třídění, kde obdržel od komise známky 8 a 8.  Za exteriér obdrželi vysokou známku 
také Cayman N (Cassini’s Sohn – T z matky po Catango Z) a druhý syn Cassini‘s Sohna – T 
v tomto ročníku, Chaming Caesar (z matky po Carismo) z chovu Ing. Velachové z Českých 
Budějovic.  Výše jmenovaný Cayman N z chovu pana Nováka z Našiměřic obdržel při jarním 
třídění i nejvyšší známku za skok.  Co do hodnocení ve vztahu k otcům předváděných koní, 
kladně byli posouzeni všichni tři potomci Cassini’s Sohna - T, naopak určitým zklamáním 
byli synové All Stara (Arko II x  Griseldi L). 
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Cayman N (Cassini’s Sohn – T z matky po Catango Z) z chovu pana Nováka z 

Našiměřic 
 
Písecký ročník 2018 je početně slabý. Byli zde zařazeni dva potomci Guidam Sohna 

(bohužel jeden musel být pro zranění vyřazen), dva potomci I´m Jaguar (I’m Special de 
Muze x Burggraaf), ale ten byl v roce 2017 vybrán pouze pro PK CS a po jednom potomkovi 
zde mají  Heartbreak ZH, Go-On T.S., Iniesta TN (Star, Przedswit Jung a Capibara (CS). 
Posouzení bylo bodově velmi vyrovnané, žádný hřebec nebyl hodnocen výrazně vysoko. 

 

  
Gift (Guidam Sohn x Lopez) z chovu pana Jiřího Ferbase 
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Hamlet (Heartbreak ZH x Amarillo) z chovu pana Hrnčíře z Proseče pod 

Křemešníkem 
 
Ročník 2019 je již o něco početnější, zařazeni byli samozřejmě opět potomci po 

oblíbených píseckých plemenících. Jsou zde tři potomci Capibary (Clarcon x Canto) a tři 
potomci Heartbreaka ZH (Heartbreaker x Darco). Po dvou potomcích mají I‘m Jaguar a  
Guidam Sohn (Guidam x Zeus). Jediný říslušník plemenné knihy CS, potomek hřebce Cool 
Paradise, byl vyřazen pro zdravotní komplikace. Poslední dva testovaní jsou synové 
Heatvita ZH (Heartbreak ZH x Caesar) a Warnesse ZH (Warrant x Larino). Hodnocení 
exteriéru bylo opět velmi vyrovnané, ve skoku ve volnosti vynikl Maroko po I’m Jaguar, z 
matky po Guidam Sohn z chovu ZH Písek s.p.o. 

 

 
Maroko (I’m Jaguar x Guidam Sohn) z chovu ZH Písek s.p.o. 
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ZH Tlumačov 
V Tlumačově bylo v nejstarším ročníku 14 hřebců ČT, z nichž nejpočetnější 

potomstvo patřilo hřebci v majetku hřebčína Sprehe - Cola (Contender x Lasino). Původně 
byli potomci čtyři, jeden byl vyřazen. Při jarním třídění byli poměrně vysoko hodnoceni za 
exteriér. Dva potomky měl původně i na jihu Čech působící Cassilius (Cassini I x Landgraf 
I), ovšem jeden ze synů byl také vyřazen. Po dvou synech měli v tomto ročníku ještě Monaco 
(Millenium x Fidermark) a Lord Weingard (Lordanos x Landadel). Všichni rovněž dostali 
vysoké známky za exteriér. Stinky (Lord Weingar x Couleur Rubin) z chovu paní Toušové z 
Tušovic, dostal velmi vysoké známky i za skok. Vůbec nejvyšší hodnocení měl hřebec 
Locardo - H (Lordanos x Scyris), kterého odchoval MVDr. Horník, a který byl později na 
předvýběru v Písku vybrán, aby již v roce 2020 mohl působit v plemenitbě.  Nutno říci, že 
co do porovnání samotných hodnocení, použila tato komise vůbec nejvyšší známky v 
celoročním porovnání. 

Ročník 2018 byl v TO ZH Tlumačov opět ve znamení potomků po hřebci Cola – jsou 
tam celkem čtyři. Tři hřebci jsou po Monaco, dva po Compliment a po jednom hřebci zde 
zařadili po otcích Guidam Sohn, Cassilius, Fetyš a Hickstead White. Nejlépe byl hodnocen 
Serpentin Guidam (Guidam Sohn x Couleur Rubin) z chovu paní Toušové z Tušovic. Dostal 
známku 8 za exteriér i skok.  

I ročník nejmladší jarní ročník 2019 je v Tlumačově bohatý na potomstvo plemeníka 
Cola a opět byli všichni vysoko hodnoceni. Codet (z matky po Časpal-10), který pochází z 
chovu Kvatro – Ekostatek s.r.o., obdržel za skok dokonce známku 8,5. Stejnou známku 
obdržel i potomek Chico’s Boye, hřebec Chinaski (z matky po Edminton), který měl zároveň 
i vysoké hodnocení za exteriér. Toho odchoval Zemský hřebčinec Tlumačov. 
Měník 

Na Měníku proběhlo jarní třídění v testační odchovně 28. 5. 2020. Komise pracovala 
ve složení Ing. Markéta Kvapilová, paní Gabriela Slavíková a pan Petr Vančura. Tato 
odchovna je velmi bohatá na potomstvo po otci 1028 Manillon Rouge (Papillon Rouge x 
Zortin), nebo z matek po otci 1028 Manillon Rouge. Dlouhodobě jsou zde vysoko hodnoceni 
jak v exteriéru, tak v pohybu a skoku ve volnosti.  

Při jarním třídění, kdy byl naposledy tímto způsobem hodnocen ročník 2017, obdržel 
nejvyšší známku za exteriér hřebec Mustafa (Manilon Rouge x Radegast Kubišta), ale 
vysoko byli opět hodnoceni i ostatní potomci po tomto hřebci. Za skok ve volnosti dostal, 
krátce před ZZV, nejlepší hodnocení Richard (Radegast), který má Manilon Rouge pro 
změnu na straně matky. 

V ročníku 2018 je hřebců zařazeno 13 a na straně otce zde dominuje Armando B 
(Acord II x Gothard). Jeden z jeho potomků, Antonín (z matky po Manilon Rouge), má i v 
porovnání ročníku nejvyšší hodnocení za exteriér. Známky za skok jsou velice vyrovnané. 

V ročníku 2019 byli do odchovny nejčastěji zařazováni pro změnu potomci plemeníka 
Sir Bento (po plnokrevném Sir Schostakovich, z matky po Ronald). V tomto ročníku je jich 
celkem 13! Přesto nejvyšší hodnocení za exteriér opět obdržel potomek Manillon Rouge. 
Suchá u Litomyšle 

Na Suché hřebci ročníku 2017 známky neobdrželi, byli hodnoceni komisí až v rámci 
ZZV. 
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PODZIMNÍ TŘÍDĚNÍ 2020 
 
ZH Písek 

V Písku se 15. října naskladňovalo a třídilo stejně jako na jaře, za přísných 
hygienických opatření. Celkem bylo naskladněno 11 hřebečků ČT a dva v rámci plemenné 
knihy CS. Nejvíce potomků měl tentokrát Guidam Sohn (4) a po dvou synech byli 
zastoupeni Lamaze TN, Cannon Reuvekamp‘s Z a Noowanda Semilly. Kolekci ČT ještě 
doplnil jeden potomek Warnesse ZH a jeden po Stalypso. Hodnocení bylo poměrně 
vyrovnané, snížená známky za exteriér většinou znamenala problém v postoji předních 
končetin a utváření kopyt. 

V ročníku 2019 byl nejlépe - stejně jako na jaře hodnocen hřebec Maroko (I’m Jaguar 
z matky po Guidam Sohn), kterého odchoval Zemský hřebčinec Písek. Velmi vysoké 
hodnocení za skok však obdržel také mladý Guidam Sohn (z matky po Limited) z chovu 
pana Petra kříže z Hrbova.  

Z ročníku 2018 doporučila komise ve složení Ing. Hana Civišová, Ph.D., pan Zdeněk 
Hrnčíř a Ing. Blahoslav Políček na únorový předvýběr exteriérově vyrovnaného Hamleta 
(Heartbreak ZH x Amarillo), a Imagine Dragon (I’m Jaguar x Cannavaro) z chovu paní 
Fišrové z – ten je ale v TO zařazen v rámci plemenné knihy CS.  
 
ZH Tlumačov 

Do testační odchovny Buňov v rámci ZH Tlumačov bylo zařazeno 13 hřebců ročníku 
2020. Nejpočetnější skupinu hřebečků vybrali tlumačovští po zde působícím plemeníkovi 
Stalypso (Stakkato x Calypso II). Z této skupiny pocházel i hřebeček s nejvyšším 
ohodnocením za exteriér a zároveň i za pohyb - Stalydo (z matky po Le Patron) z chovu 
MVDr. Lysáka. 

Celý ročník 2019 byl na podzim vysoko hodnocen zejména za skok – velmi dobře se 
předvedli třeba Quantanamo (Quidamo x Cannavaro), Chinaski (Chico’s Boy x Edminton), 
nebo Wall Street-MER (Volonter – T x Mr Bid). V ročníku 2018 vynikl při skákání jeden z 
Colových synů Cristelo – P (z matky po Al Campo. 

 
 

Suchá u Litomyšle 
Na Suché byli v ročníku 2020 naskladněni pouze čtyři hřebci ČT a jejich hodnocení 

bylo velmi nízké. Jedinou vyšší známku za exteriér obdržel potomek hřebce Centolano 
Arcus. V ročníku 2019 jsou také hřebci ČT pouze 4 s pouze jedním hodnocením, které 
přesáhlo 8 bodů a to u Olympic Format – KL (Origi d’O x Darco de Revel).  

V ročníku 2018 zbyli na hodnocení ČT hřebci pouze dva Cassian (Cassini’s son – T x 
Lupicor) testační odchovnu dočasně opustil kvůli přípravě na předvýběr. 
 
Měník 

Na Měníku zařadila komise ve složení pan Jan Chýle, Ing Kvapilová a paní Slavíková 
16 hřebců. Osm potomků v tomto ročníku bylo po Sir Bento a obdrželi souhrnně velmi 
vysoké hodnocení za exteriér. Lépe hodnocen byl jen Jeden z potomků Manillon Rouge (z 
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matky po Caro), který byl hodnocen dokonce známkou 8,79. Za pohyb byl nejlépe 
hodnocen hřebeček Dark Leaf (Desperados x Ladinos). 

V ročníku 2019 byl na podzim za exteriér nejlépe vyhodnocen hřebec Mint (Manillon 
Rouge x Silvio II), a i v pohybu komisi přesvědčil potomek po stejném hřebci, z matky po 
Rdegast. 

Nejstarší ročník 2018 byl na podzim hodnocen komisí velmi vyrovnaně, výrazně lepší 
hodnocení obdržel pouze hřebec Aaron (Armando B x Manilon Rouge). 

ZZV V TESTAČNÍCH ODCHOVNÁCH 
 
ZZV Písek 

V Písku nastoupilo k ZZV celkem 11 hřebců z toho 10 v rámci plemenné knihy ČT. 
Hodnocení se ujali Ing. Hana Civišová, Ph.D., pan Zdeněk Hrnčíř a pan Václav Horký. Co 
do otců předvedených hřebců, tři z předvedených byli potomky Cassini’s Sohna -T – ti 
získali v průměru i nejvyšší hodnocení a tři byli potomky All Stara. Po jednom synovi měli 
v tomto ročníku písečtí plemeníci Warness ZH, Caro ZH a Go-On. Jediný hřebec Cool 
Wonder (v soukromém majetku), byl po hřebci Cool Paradise a byl i jediným předvybraným 
do 70denního testu. I on obdržel velmi vysoké hodnocení při ZZV, 8, 05 bodu. 

 

 
All Paco (All Star x Majáles) 7,73b 
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Chaming Caesar (Cassini’s Sohn – T x Carismo) 7,47b 

 

 
Cool Wonder (Cool Paradise x Beethowen) 8,05b 
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Cayman N (Cassini’s Son – T x Catango Z) 8,29b 

ZZV Tlumačov 
Ve středu 3. 6. se konaly Základní zkoušky výkonnosti hřebců ročníku 2017 v 

Tlumačově. Hřebci byli hodnoceni dle platného šlechtitelského řádu Svazu chovatelů ČT. 
Komise byla složena z hodnotitelů Stanislav Hošák, Ing. Petr Rydval a Jan Míček. 

Základní zkoušky výkonnosti se jako vždy skládaly z 3 částí. V první části zkoušky 
hodnotila komise exteriér hřebce a jeho další vlastnosti při předvedení na ruce na pevném 
podkladě. Hřebci se zároveň předvedli v kroku a klusu. Ve druhé části se hodnotil skok ve 
volnosti. V poslední části zkoušky se hodnotila jezditelnost, kavaletová řada a skoková řada 
pod sedlem. Zkoušek se zúčastnilo celkem 13 hřebců, z toho 10 hřebců bylo v majetku ZH 
Tlumačov a 3 hřebci soukromých majitelů. Nejlépe hodnoceným se z ročníku 2017 stal 
Garsius II, potomek hřebce Cassilius z matky po Silvio II, druhý nejlepší skončil hřebec Colt 
(Cola x Edminton) a na pomyslné třetí příčce se ještě před nástupem do 70denního testu 
umístil vybraný Locardo – H (Lordanos x Scyris). 

 
TO Suchá u Litomyšle 

Na suché končilo s testací hřebců 9, z toho 2 neabsolvovali zkoušku celou. Nejlépe 
skončil syn Lorda Weingarda z matky po Rafinad, ale hodnocení bylo velmi vyrovnané a v 
porovnání s ostatními testačními odchovnami velice nízké. 

 
TO Měník pro šlechtitelský chov Kubišta  

Na Měníku ukončilo své působení v testační odchovně celkem 10 hřebců, pouze jeden 
ZZV neabsolvoval. Komise ve složení pan Chýle, Ing. Kvapilová a paní Slavíková hodnotila 
velmi vysokými známkami zejména potomky hřebce Redgast a Manillon Rouge. 
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VÝSLEDKY ZV HŘEBCŮ V TO V CELKOVÉM SOUHRNU 

Jméno Otec Otec matky Narozen 
ZZV celková 

známka Komisař 1 Komisař 2 Komisař 3 Odchovna 
Richard Radegast Manilon Rouge 2017 8,46 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 

Cayman N 
Cassini’s 

Son-T Catango Z 2017 8,29 Hrnčíř Civišová Horký Písek 
Robbie Radegast Manilon Rouge 2017 8,24 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 
Garsius II Cassilius Silvio II 2017 8,17 Hošák Rydval Miček Tlumačov 

Cool Wonder 
Cool 

Paradise Beethowen 2017 8,05 Hrnčíř Civišová Horký Písek 

Metoděj 
Manilon 

Rouge First Bride 2017 8,04 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 

Mustafa 
Manilon 

Rouge 
Radegast 

Kubišta 2017 8,03 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 
Colt Cola Edminton 2017 8 Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Locardo-H Lordanos Scyris 2017 7,99 Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Casino Cola Cola Cassilius 2017 7,95 Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Coly Cola Acord II 2017 7,93 Hošák Rydval Miček Tlumačov 

Rocky Radegast Concerto du 
Semnoz 2017 7,88 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 

Matrix 
Manilon 

Rouge Carismo 2017 7,83 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 
Moon 

Walker Monaco Catango HT 2017 7,81 Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Ceron Clin d'Or ČT Everden 2017 7,8 Hošák Rydval Miček Tlumačov 

Stinky 
Lord 

Weingard Couleur-Rubin 2017 7,79 Hošák Rydval Miček Tlumačov 

Universe 
Lord 

Weingard Nobility 2017 7,77 Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Mattoni ZF Monaco Topas 14 2017 7,7 Hošák Rydval Miček Tlumačov 

Labyrint 
Lord 

Weingard Rafinad 2017 7,7 Vondrouš Jílek Hupka Suchá 

Matěj 
Manilon 

Rouge Sahib Kubišta 2017 7,68 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 
Cola Laargo Cola Lantaan 2017 7,61 Hošák Rydval Miček Tlumačov 

Cassius 
Cassini’s 

Son-T Taarlo 2017 7,5 Hrnčíř Civišová Horký Písek 
Chaming 

Caesar 
Cassini’s 

Son-T Carismo 2017 7,47 Hrnčíř Civišová Horký Písek 
Esprit Nike Empire Veneur du Luc 2017 7,44 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 
Pilatus All Star Fetyš 2017 7,41 Hrnčíř Civišová Horký Písek 

Centýno 
Cento Lano 

Arcus Carismo 2017 7,4 Vondrouš Jílek Hupka Suchá 
All Right All Star Catango Z 2017 7,37 Hrnčíř Civišová Horký Písek 
Monte Caro Caro ZH Reverend 2 2017 7,31 Hrnčíř Civišová Horký Písek 
Woody Warness ZH Manilon Rouge 2017 7,29 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 

Gaspero - S 
Cassini’s 

Son-T Faraday 2017 7,17 Chýle Kvapilová Slavíková Měník 
Gerry M Go-On T.S. Frühesh 2 2017 6,99 Hrnčíř Civišová Horký Písek 
All Paco All Star Majáles 2017 6,98 Hrnčíř Civišová Horký Písek 
Conthedo Cola Almhirt týnský 2017 6,7 Vondrouš Jílek Hupka Suchá 

Olicento 
Cento Lano 

Arcus Caribik 2017 6,4 Vondrouš Jílek Hupka Suchá 
Accarat Cruso Aloube - Z 2017 6,4 Vondrouš Jílek Hupka Suchá 

Harry 
Heartbreak 

ZH Santos 2017 6,3 Vondrouš Jílek Hupka Suchá 
Comacchio Cola Ray of Light 2017 6,3 Vondrouš Jílek Hupka Suchá 
Tallin Tiznit Corleograf 2017 6,18 Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Winchester Warness ZH Taarlo 2017 0/Vyřazen Hrnčíř Civišová Horký Písek 

Cormit 
Cassini’s 

Son-T Cascavello 2017 0/Vyřazen Hrnčíř Civišová Horký Písek 
Cola Go Cola Quaid 2017 0/Neabsolvoval Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Angelo II Cassilius Aldan 2017 0/Neabsolvoval Hošák Rydval Miček Tlumačov 
Cadarco Cola Renome Z 2017 0/Neabsolvoval Vondrouš Jílek Hupka Suchá 
Blues Bernay Furioso XXI - 24 2017 0/Neabsolvoval Vondrouš Jílek Hupka Suchá 
Richie Radegast Equteur Diode 2017 0/Neabsolvoval Chýle Kvapilová Slavíková Měník 

 
Ing. Hana Štěrbová, Ph.D. 
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KLISNY 
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SVODY KLISEN 
Vzhledem k situaci v posledních letech, kdy majitelé stále častěji nechávají zapsat své 

klisny v domácím prostředí, je pořádání svodů na tradičních svodových místech již 
minulostí. V roce 2019 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.ceskyteplokrevnik.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. 

 

V následující tabulce vám předkládáme počty klisen zapsaných do PK ČT 2020 po jednotlivých 
otcích spolu s průměrným bodovým hodnocením; označení „n“ před hodnoceným ukazatelem: 

počet měření, ze kterých se počítá výsledná známka. 

 
 

http://www.ceskyteplokrevnik.cz/


Hodnocení zapsaných klisen dle otce 2020 
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Acobat II 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 
Acordino-T 2 2 7,2 1 7,2 2 7 2 7,5 2 7,5 2 7,3 2 7,4 2 6,8 2 6,8 2 7,5 2 7,3 
All Star 10 10 7,8 6 7,8 10 8,2 10 8,1 10 7,8 10 7,8 10 7,6 10 7,5 10 7,6 10 7,6 10 7,5 
Arezzo VDL 2 2 8 0 0 2 8,4 2 7,7 2 7,8 2 8,6 2 7,1 2 7,9 2 7,6 2 7,9 2 7,8 
Aristo Z 5 5 7,7 3 7,7 5 8 5 7,9 5 7,9 5 7,9 5 7,7 5 7,7 5 7,6 5 7,7 5 7,4 
Arras 1 1 7,5 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 1 8 1 7 1 7,5 
Ballast 1 1 8,2 0 0 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8,5 1 8 1 8,5 
Baloubet du Rouet 1 1 8,7 1 8,1 1 8,9 1 9,2 1 8,5 1 9 1 8,8 1 8 1 7,5 1 8,7 1 8,7 
Balous Belini 1 1 6,9 0 0 1 7 1 6,5 1 7 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 6,5 1 7,5 1 6,5 
Beau Dream 2 2 8,3 0 0 2 8,3 2 8,3 2 7,5 2 8 2 7,8 2 7,8 2 7,3 2 9 2 8,8 
Bell Ami 1 0 0 0 0 1 6,5 1 6,5 1 7 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 
Blue Coral(IRE) 1 1 7,6 0 0 1 8 1 7,5 1 8,5 1 7,5 1 7 1 7 1 8 1 8 1 6,5 
Calido I 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 
Calmiro JW 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 6 1 7,5 1 7 1 7 
Caluca Z 2 2 7,5 2 7,8 2 7,5 2 7,5 2 7,3 2 7,3 2 7,3 2 6,8 2 7 2 7,5 2 8 
Campbel 1 1 7,6 0 0 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 
Cannavaro 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7 1 7,5 
Canturino 4 4 7,5 3 7,8 4 7,5 4 7,4 4 7,8 4 7,8 4 7,1 4 7,6 4 7,1 4 7,3 4 7,6 
Cape Coral RBF Z 1 1 8 1 8,2 1 8 1 9 1 8 1 8 1 7 1 8 1 7,5 1 8 1 8 
Caprini 1 1 8,1 1 7,9 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 
Cardiff Dwerse 
Hagen Z 

1 1 7,6 1 7,8 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8 1 7,5 

Cardino 1 1 8,2 0 0 1 8,5 1 9 1 9 1 9 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 



 
STRANA 88 

Carebis 2 2 7,7 1 7,9 2 7,8 2 7,8 2 8 2 8 2 6,8 2 7,8 2 8 2 7,5 2 7,8 
Carismo 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,2 1 7,5 1 7,5 
Cartier vd Heffinck 1 1 8,1 0 0 1 8 1 8,5 1 8 1 9 1 7,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8 
Caruso 8 7 7,6 4 8,2 8 7,6 8 7,9 8 7,4 8 7,4 8 7,5 8 7,5 8 7,4 8 7,6 8 7,8 
Casall's Ahorn 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8,5 1 8,5 
Casino Grande 2 2 8,1 2 8,1 2 8,5 2 8,3 2 8 2 8,3 2 7,8 2 7 2 7,3 2 8,3 2 8 
Cassilius 4 4 7,6 3 7,3 4 7,9 4 7,8 4 7,8 4 7,4 4 6,8 4 7 4 7,1 4 7,5 4 7,5 
Cassini's Son-T 7 7 7,8 6 7,7 7 8,1 7 7,8 7 7,6 7 7,5 7 7,5 7 7,1 7 7,1 7 7,7 7 7,8 
Castelano 2 2 7,9 1 8,1 2 8 2 7,7 2 8,3 2 7,8 2 8,3 2 7,6 2 7,7 2 8 2 7,5 
Catalin IV - 33  1 1 7 0 0 1 7 1 6,5 1 7,5 1 7 1 6,5 1 7 1 7 1 7 1 7 
Catalin XIV Nubuck 1 1 7,7 1 7,7 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 8,5 1 7,5 
Cento Lano Arcus 3 3 7,6 3 7,8 3 7,7 3 7,7 3 7,3 3 7,5 3 7,5 3 7,2 3 7 3 8,2 3 7,7 
Clin d'Or ČT 7 7 7,7 6 7,5 7 7,9 7 8 7 7,9 7 7,8 7 7,4 7 7,8 7 7,8 7 7,3 7 7,5 
Cocain 1 1 7,5 0 0 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 5 1 6,5 1 7 1 7,5 
Coeur de Cachas D.S 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 9 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 
Cola 19 18 7,6 14 7,7 19 7,7 19 7,9 19 7,7 19 7,9 19 7,3 19 7,4 19 7,5 19 7,5 19 7,6 
Comics 2 2 7,6 0 0 2 7,8 2 7,5 2 7,5 2 7,3 2 7 2 7,8 2 7,3 2 7,8 2 7,8 
Compliment 2 2 7,7 2 7,9 2 7,8 2 7,8 2 7,8 2 8 2 7 2 7,3 2 7,5 2 7,8 2 8 
Con Cosmos 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 
Con Sherry 1 1 7,8 0 0 1 8,2 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8 
Contendro I 1 1 7,7 1 8,9 1 7,5 1 8,5 1 7 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 
Conway-T 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 
Cool Paradise 1 1 7,3 1 7,1 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 6,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 
Cornet de Lux 1 1 7,9 1 8,2 1 8 1 8 1 8,5 1 8,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 
Corrado II 1 1 8 0 0 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 
Coupe Gold 1 1 7,8 1 8 1 8 1 8 1 8,5 1 8 1 6 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8,5 
Coupie 1 1 7,9 1 7,6 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 8 1 8 
Crawfordastral 2 2 7,4 1 7,9 2 7,5 2 7,5 2 7,5 2 7 2 7 2 6,8 2 6,8 2 7,3 2 7,8 
Crunch 1 1 8,1 1 8,1 1 8,2 1 8,5 1 7,6 1 8 1 7,9 1 8 1 8 1 8,2 1 8 
Cry For Me 1 1 7,7 1 8,1 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 6,5 1 7 1 7,5 
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Danehill 
Dancer(IRE) 

1 1 7,1 0 0 1 7 1 6,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7 

Dařbuján Bono 2 2 7,7 2 8,1 2 8 2 7,8 2 7,8 2 7,5 2 8 2 7,3 2 7,5 2 7,5 2 7,3 
Denver (Ma-5) 1 1 7,7 0 0 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 
Desperados FRH 1 1 8,1 1 7,8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8,5 1 8,5 
Destano 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 8 1 8 1 7 1 7 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 
Diamond Hit 1 1 7,6 1 8,4 1 7,5 1 6,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 
Diarado 1 0 0 0 0 1 8 1 7 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 
Distant Music(USA) 1 1 7,1 0 0 1 6,8 1 7,1 1 8,5 1 7,8 1 7,2 1 6,5 1 6,8 1 7,5 1 7 
Don Index 1 1 8,4 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 9 1 8,5 
Doyen(IRE) 1 1 6,7 0 0 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 6 1 6 1 6 
Dream Ahead(USA) 1 1 7 0 0 1 7 1 6 1 8 1 7,5 1 7,5 1 6 1 7,5 1 7,5 1 6,5 
Dubel 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7 1 8 
Dylano-R 1 1 7,3 0 0 1 7 1 6,5 1 8,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 
E.Bondurant Sledge 
(ex.Falkence) 

1 1 7,8 1 8,4 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 8 

El Paso II 2 2 7,6 0 0 2 8 2 7,8 2 8,3 2 7,8 2 7,3 2 7,3 2 7,5 2 7,3 2 7,3 
Elvis ter Putte 1 1 8,4 1 8,3 1 9 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 8 
Empire 4 4 7,4 4 7,9 4 7,5 4 7,1 4 7,4 4 7,4 4 7,5 4 7,1 4 7,4 4 7,4 4 7,6 
Esprit Royal 1 1 7,6 1 7,6 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 6,5 1 7 1 8 1 7,5 
Evžen (dř.Euros) 1 1 7,4 0 0 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 6,5 1 7,5 1 7,5 1 7 
Fetyš 2 2 7,4 0 0 2 7,2 2 7,1 2 7,7 2 7,4 2 8,3 2 6,8 2 7 2 7,3 2 8 
Fly To The Stars(GB) 1 1 7,9 0 0 1 8 1 7,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 
Flyinge Garibaldi 901 1 1 7,7 0 0 1 8,3 1 8,5 1 7,8 1 7,9 1 8,2 1 7,9 1 7,7 1 7 1 6,6 
Foundation 1 1 8,2 0 0 1 8,3 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 9 
Franziskus 1 1 8 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 
Furioso XII - 13 (3354) 1 1 8 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 
Fürst Fohlenhof 1 1 8,3 0 0 1 8,5 1 9 1 8,5 1 9 1 7,5 1 8,5 1 8 1 8 1 8 
Galandro ZH 3 3 7,8 1 7 3 8 3 7,8 3 8,2 3 7,8 3 7,7 3 7,3 3 7,2 3 7,8 3 7,8 
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General 
Assembly(USA) 

1 1 6,8 0 0 1 6,5 1 7,5 1 8 1 6 1 6,5 1 6,5 1 7,5 1 7 1 7 

Glamourdale 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 7,5 1 6 1 6 1 7 1 8 1 8 
Glenfiddich VDL 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 9 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8,5 
Global Express 1 1 8,5 0 0 1 9 1 8 1 8,5 1 8 1 9 1 8 1 8 1 8,5 1 8 
Goodman 1 1 7,9 0 0 1 7,8 1 8 1 7,6 1 7,6 1 7,8 1 7,8 1 7,8 1 8 1 8 
Go-On T.S. 3 3 7,4 3 7,6 3 7,5 3 7,3 3 7,5 3 7,3 3 7,7 3 7 3 7,2 3 7,7 3 7,3 
Guidam Sohn 2 2 7,8 0 0 2 8 2 7,5 2 7,8 2 7,8 2 7,8 2 7,5 2 7 2 7,8 2 8 
Heartbreak ZH 6 6 7,6 4 7,9 6 7,9 6 7,5 6 7,5 6 7,5 6 7,4 6 7,1 6 7,2 6 7,8 6 7,6 
Heartvit ZH 1 1 7,6 1 8,3 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 6,5 1 7 1 7,5 1 7,5 
Hickstead White 4 4 7,8 4 7,9 4 8 4 7,9 4 7,9 4 7,9 4 7,1 4 7,3 4 7,4 4 7,8 4 7,6 
Christen 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 8 1 7 
I'm Special de Muze 1 1 7,8 0 0 1 8,2 1 7,5 1 7,1 1 7 1 7 1 7 1 7,6 1 8 1 7,8 
Iniesta 1 1 7,8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 8 1 8 
Jimtown 2 2 8 0 0 2 8 2 8,3 2 7,8 2 7,8 2 7,8 2 8 2 7,8 2 8 2 8,3 
Kasr El Nil - 20 1 0 0 0 0 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7 1 6,5 1 6,5 1 8,5 1 7 
Landino 2 2 7,3 0 0 2 7,3 2 7 2 7,5 2 7 2 7 2 6,5 2 6,5 2 7,8 2 7,3 
Le Vivaldi 1 1 8,1 0 0 1 7,5 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 6,5 1 8 1 7,5 1 9 1 9 
Lefroy Kinský 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 8 1 8 
Lopez - 17 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 6,5 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 
Lord Leatherdale 1 1 8 0 0 1 8,1 1 7,9 1 8,2 1 8 1 7,3 1 7,5 1 6,1 1 8,5 1 8,3 
Lord Weingard 12 12 7,8 11 7,8 12 8,1 12 7,8 12 8 12 7,9 12 7,6 12 7,3 12 7,4 12 7,5 12 7,7 
Lordano 2 2 8 0 0 2 8,3 2 8,5 2 8,3 2 8,3 2 8 2 7 2 7 2 8 2 8 
Lordanos 1 1 7,6 1 8,4 1 8 1 7 1 9 1 8,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 
Ludwig von Bayern 2 2 7,4 0 0 2 7,8 2 8 2 8 2 7,5 2 6,8 2 7 2 6,5 2 7,3 2 7,5 
Lyjanero 1 1 8 0 0 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 8 1 8,5 1 9 
Magnus (POL) 1 1 7,8 0 0 1 8,5 1 9 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 6,5 1 7,5 
Magnus(POL) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 8,5 1 8 1 7 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 
Manillon Rouge 2 1 7,8 2 8,2 2 8 2 7,8 2 8 2 7,5 2 8,5 2 7,5 2 7,5 2 8,3 2 8,3 
Millennium 1 1 8,5 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8,5 1 9 
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Mineral 1 1 7,5 1 7,4 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 
Monaco 7 7 8 5 8,3 7 8,1 7 8,1 7 8,3 7 7,8 7 8,1 7 7,7 7 7,6 7 8,1 7 7,9 
Negro 1 1 8,3 0 0 1 8 1 8,5 1 8 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 9 1 9 
Obvod 1 1 7,9 0 0 1 8,5 1 9 1 9 1 8 1 8 1 7 1 8 1 7 1 7 
Ocean of Wisdom 1 1 6,4 0 0 1 6 1 7 1 7 1 6 1 5 1 7,5 1 7 1 7 1 6,5 
Orido 1 1 7,5 1 7,6 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 7 1 7 1 6,5 1 7,5 
Oscar 1 1 7,4 1 7,8 1 7,8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8 1 8 1 7,2 1 7,5 1 6,5 
Poor Boy 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 
Quaid 9 9 8,3 7 8,2 9 8,6 9 8,2 9 8,5 9 7,9 9 8,2 9 8,2 9 8,3 9 8,4 9 8,3 
Quick Lauro Z 7 7 7,6 5 7,6 7 7,7 7 7,6 7 7,8 7 7,6 7 7,3 7 7,1 7 7,4 7 7,6 7 7,4 
Quincy 1 1 7,8 1 8,1 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 8,5 1 8 
Quintero's Cassiny 1 1 7,9 1 7,4 1 8 1 8,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8 
Quirado 1 1 7 1 7,1 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 
Radegast 5 5 7,9 3 7,8 5 8,1 5 8 5 8,1 5 8,1 5 7,9 5 7,8 5 7,3 5 7,6 5 7,6 
Rektor s.v. 1 1 7,5 0 0 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8,5 
Rhodium 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 8,2 1 7,5 1 8,3 1 8,2 1 7,8 1 8 1 8 1 7,8 
Rico - HF 2 2 7,9 2 8,2 2 8,3 2 8 2 7,5 2 7 2 7,8 2 8 2 8 2 8 2 7,8 
Rock'n Roll 1 1 7,9 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 8 1 7,5 
Rocky Lee 1 1 8,3 0 0 1 8,5 1 8,5 1 9 1 8,5 1 6,5 1 7,5 1 7 1 8,5 1 8,5 
Russel II 6 6 7,7 3 8 6 7,8 6 7,9 6 7,8 6 7,9 6 7,8 6 7,7 6 7,1 6 7,5 6 7,7 
Sable Rose 
(Calvados) 

1 1 7,9 0 0 1 8 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7,5 

Sagitta 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 
Sandro Classic 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 
Sarkozy 1 1 8,1 0 0 1 8 1 8 1 7,8 1 8 1 7,8 1 7,8 1 7,6 1 8,5 1 7,8 
Scyris (POL) 1 1 7,7 1 7,1 1 8 1 7,5 1 8,5 1 8,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 
Semiramis B (HUN) 1 1 7,1 0 0 1 6,5 1 7 1 8 1 7 1 7 1 7 1 6 1 7,5 1 7 
Silvio II 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 
Sir Bento 1 1 7,5 1 7,8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 
Spartacus(IRE) 1 1 6,7 0 0 1 6,5 1 7 1 7,5 1 6,5 1 7 1 7 1 6,5 1 7 1 6,5 
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Stakkato 1 1 8,5 0 0 1 9 1 8,5 1 9 1 9 1 8,5 1 7,5 1 8,5 1 8,5 1 7,5 
Stalypso 1 1 7,9 1 7,6 1 8,5 1 8,7 1 9 1 8,8 1 8,5 1 8,4 1 8,2 1 6,8 1 6,4 
Sterling 1 1 7,6 1 7,6 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 
Swarovski 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 
Tarzan 2 2 7,7 2 8,1 2 7,6 2 8,3 2 7,3 2 7,4 2 8,3 2 7,9 2 8,3 2 7,5 2 7,9 
Tiger Cafe (JPN) 1 1 7,1 0 0 1 7 1 6,5 1 8,5 1 6,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 7 
Tiznit (FR) 4 4 7,2 2 8,1 4 7,1 4 7,4 4 7,1 4 7,1 4 7,3 4 6,6 4 6,9 4 8 4 6,9 
United Touch S 1 1 7,4 1 7,6 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 6,5 1 7 1 7 1 7,5 
Vagabond dl Pomme 1 1 7,1 1 7,8 1 7 1 6 1 7,5 1 7 1 6 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 
Valát - 12 1 1 7,4 0 0 1 8 1 8,2 1 8 1 7,2 1 6,5 1 6,3 1 6,4 1 7,2 1 7 
Volonter-T 2 2 7,5 1 7,3 2 8 2 7 2 7,3 2 7,3 2 6,5 2 6,8 2 6,8 2 7,8 2 7,3 
Wallace(GB) 1 1 7,3 0 0 1 8 1 9 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 5,2 1 5,6 
Warness ZH 9 9 7,7 4 7,9 9 7,8 9 7,7 9 7,8 9 7,5 9 7,4 9 7,3 9 7,4 9 7,5 9 7,7 
Wilawander 1 1 7,1 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7 1 5 1 6 1 6 1 7 
Zapatero VDL 1 1 8,2 0 0 1 8,4 1 8,3 1 8,6 1 7,9 1 7,9 1 8,5 1 8 1 7,5 1 8,5 
Zilverstone M 1 1 7,5 0 0 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 1 8 1 7,5 1 7 
Zirocco Blue VDL 1 1 7,7 0 0 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 



PŘEHLÍDKY KLISEN 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN – PÍSEK – 4. – 6. 9. 2020 
 
První zářijový víkend se do píseckého hřebčince sjeli mladí koně a proběhl již tradiční 
chovatelský svátek v podobě Finále kritéria mladých koní v kombinaci s celostátními 
chovatelskými přehlídkami. V sobotu v ranních hodinách absolvovaly tříleté klisny 
posouzení na desce na nádvoří hřebčince, kde mohla komise ve složení Ing. Hana Civišová, 
MVDr. František Horník a Aleš Fiala detailně a v klidu posoudit exteriér předváděných 
klisen. Slovní hodnocení probíhalo vždy hned po předvedení klisny. Dále byly klisny 
předvedeny před diváky na hlavním kolbišti a všichni zúčastnění obdrželi čestné uznání a 
floty za předvedení svých chovatelských produktů na celostátním finále.  
 
Vítězkou finále přehlídky tříletých klisen ČT se stala Mona Lisa (o: Monaco, m: Fürstin 
Wilma po Fürst Wilhelm), jejímž chovatelem je Radek Křídlo a majitelkou Markéta 
Doležalová. Komise hodnotila klisnu jako velmi souladnou, ve výrazně moderním typu s 
ušlechtilou hlavou, výbornou horní linií, velmi dobře nasazeným krkem, výrazným 
kohoutkem, s dobrými bedry a silnou zádí. Zaujme ideálním rámcem, hloubkovými i 
šířkovými rozměry a silnou kostrou. Krok byl velmi uvolněný a prostorný, v klusu ukázala 
pravidelný, prostorný pohyb s dobrým odrazem vzadu.  
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Druhou nejlépe hodnocenou klisnou byla Calife (o: Cocain, m: Sweet Girl G po Cyrano) 
chovatele Zdeňka Hrnčíře a v majetku Jitky Jonášové. Tato sympatická ryzka je středního 
rámce, velmi suché konstituce, dobrého temperamentu, dobrých šířkových rozměrů s 
dostatečně dlouhým krkem. Má velmi dobrý fundament. V pohybu předvedla velmi 
prostorný a uvolněný krok i prostorný aktivní klus.   

 
 

Třetí místo obsadila další dcera plemenného hřebce Monaco, klisna Mionetta (o: Monaco, 
m: Saphira AC po Acordino-T) z chovu a majetku Martiny Kotrbové. Tato vítězka 
západočeské oblastní přehlídky byla hodnocena následovně jako typická klisna, velmi 
ušlechtilá, souladná s dobrou horní linií, dlouhým krkem a lehce kratší zádí. Má velmi dobře 
tvarovaná kopyta a předvedla se ve velmi dobré kondici. Mechanika pohybu byla výrazná, 
krok byl velmi uvolněný a klus vznosný, dostatečně prostorný. 
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Čtvrtá byla vyhlášena klisna Goldie (o: 2049 Go-On T.S., m: 14/786 Limetka po 1054 
Limited) chovatelky Magdaleny Vackové a majitele Františka Farky, páté místo pak obsadila 
San de Sheynne (o: Heartbreak ZH, m: Santa Clara "B" po 2666 Porter) chovatelky a 
majitelky Dominiky Balkové. 
 

 

HODNOCENÍ KLISEN DLE KATALOGOVÝCH ČÍSEL 
 
2. Darina – 23. 5. 2021 – Canturino x Dareba (Dantes), chovatel: Hana Valtová, Majitel 
ZH Tlumačov. Klisna v moderním typu, velmi dobrého rámce, dobře navazující horní linie, 
ale s vystouplou kostí křížovou a mírně sraženou zádí. Klisna byla ve slabší kondici s 
mírnými nedostatky ve fundamentu. Její velkou devizou byl kmihuplný kadencovaný klus 
a prostorný uvolněný krok. 
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3. Ciara-D – 11. 3. 2017 – Cola x Cofila-D (Beethowen), chovatel:Radka a Jaroslav 
Domkářovi, majitel: Danila Jurová. Klisna středního rámce s velmi dobrou horní linií, 
vysoko nasazeným dobře tvarovaným krkem, s delším kohoutkem a silnou záďí. Méně 
hluboká. Mírné nedostatky ve fundamentu, především hrudních končetin. Klisna disponuje 
průměrným pohybem. 
 

 
 
5. Esence – 9. 6. 2017 – Cassini´s Son – T x Escape Tara (Jazz Dancer), chovatel: Eva 
Smrčková, majitel: Aneta Šiková. Klisna v dobrém typu, s dobrým pohlavním výrazem, 
dostatečně kostnatá s delší, ale ušlechtilou hlavou, výrazným kohoutkem a delším hřbetem, 
mírně sraženou záďí. Klisna má velmi dobře tvarovaná kopyta. Pohyb byl velmi pravidelný, 
korektní a dostatečně prostorný. 
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6. San de Sheynne – 7. 7. 2017 – Heartbreak ZH x Santa Clara “B“ (Porter), chovatel: a 
majitel: Dominika Balková. Velmi ušlechtilá, souměrná klisna středního rámce, ve velmi 
dobré kondici, harmonických linií, s ušlechtilou hlavou a dostatečně hluboká. Dobře 
tvarovaná a zaúhlená kopyta. Pohyb byl pravidelný a dostatečně prostorný. 
 

 
 
7. Pumarilla Emily – 21. 4. 2017 – Esprit Royal x Pumarilla (Lisco), chovatel a majitel: 
Věra Havlová. Velmi ušlechtilá klisna, krásných dlouhých linií, delšího rámce, dobrý 
pohlavní výraz, ale bohužel drobné nedostatky ve fundamentu, především u hrudních 
končetin nesouměrná kopyta. Pohyb byl prostorný a kmihuplný. 
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8. Hermina –25. 4. 2017 – Heartbreak ZH x Casilia (Casino Berlin), chovatel a majitel 
Zdeněk Hrnčíř.  Klisna středního rámce v dobrém typu, dobrá horní linie a lehce kratší krk. 
Šířkové rozměry na spodní hranici, Drobné nedostatky ve fundamentu, zejména hrudních 
končetin. Klisna disponuje velmi výrazným pohybem, krok byl prostorný, korektní a klus 
velmi dynamický. 
 

 
 

 
Vítězka přehlídky tříletých klisen – Mona Lisa s hrdou majitelkou Markétou Doležalovou 
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ZPRÁVY Z OBLASTNÍCH PŘEHLÍDEK KLISEN 

JIHOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN A KLISEN S HŘÍBATY – 20. 8. 2020 
 
Dne 20. 8. 2020 proběhly již tradičně v ZH Písku jihočeské oblastní přehlídky klisen s 
hříbaty, přehlídky tříletých klisen a základní zkoušky výkonnosti (ZZV) tříletých klisen. 
Nejprve se na krásném venkovním kolbišti představila teplokrevná hříbata ČT. Komise pro 
všechny kategorie teplokrevných koní pracovala ve složení: předsedkyně Ing. H. Civišová, 
členové p. V. Horký a p. K. Lacina. Z předvedených tří hřebečků byl nejlépe hodnocen 
WALLS-MER, hd., narozen 15. 4. 2020 po otci 996 Volontér-T z maminky 20/397 Samba po 
667 Mr. Bid, chovatele a majitele p. J. Merunky z Hybrálce. Pan J. Merunka obhájil loňské 
prvenství, kdy pravý bratr WALL STREET MER je ryzé barvy a je o trošičku arioznější než 
letošní exteriérově velmi korektní hnědák. Ze čtyř předvedených klisniček komise vybrala 
jako nejlepší klisničku CRAZY COMET, hd., narozena 26. 5. 2020 po otci 2559 Cannon 
Reuwenkamps‘Z z maminky ČT 91/11 Cocaila po 1946 Cocain, chovatelky a majitelky 
Michaely Králové. 

  
                Wall Street Mer                                                   Crazy Comet 
Hříbata na kolbišti vystřídaly tříleté teplokrevné klisny při oblastní přehlídce. Z 
předvedených dvanácti klisen zvítězila klisna 91/632 PUMARILLA EMILY, hd., narozena 21. 
4. 2017 po otci 1346 Esprit Royal z maminky po Lisco, chovatelky a majitelky Věry Havlové 
z Lhenic. Druhou umístěnou klisnou byla 91/522 HERMINA, hd., narozena 25. 4. 2017 po 
1345 Heartbreak ZH z maminky 16/936 Casilie po oldenburském 5277 Casino Berlin, 
chovatele a majitele p. Z. Hrnčíře z Proseče pod Křemešníkem. Třetí umístěná klisna 91/507 
ALEGRIA WHITE MV, č. hd., narozena 27. 4. 2017 po hřebci 5218 Hickstead White z ČT 
maminky 21/751 Abonney po holštýnu 1166 Gaspari I, chovatelky a majitelky 
M.Vondrovicové z Újezdu u Domažlic, nemohla postoupit za jihočeskou oblast. Dalšími 
postupujícími z naší oblasti byla čtvrtá umístěná klisna 91/670 GOLDIE, hd., narozena 
15.4.2017 po otci 2049 GO-ON T.S. z maminky 14/786 Limetka po holštýnu 1054 Limited, 
chovatelky Magdalény Vackové a majitele p. F. Farky. Na pátém místě skončila klisna91/519 
CALIFE, ryz., narozena 29. 3. 2017 po ČT otci 1946 Cocain z maminky Sweet Girl G. po 
holštýnském Cyráno, chovatele Z. Hrnčíře a majitelky J. Jonášové ze Žirova.  
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                     Pumarilla Emily           Hermina 

  
                     Alegria White MV                Goldie 
 
Poté se klisny odebraly do haly ZH Písek, kde skokem ve volnosti započaly ZZV. 
Po prvé disciplíně, skoku ve volnosti, následovala zkouška mechaniky pohybu ve všech 
třech chodech v obdélníku s drobnými úpravami. Po jejím absolvování a zrušení kavaletové 
a postupové řady musely klisny prokázat skokovou ochotu na jednoduchém „křížku“. 
Nejlépe se s novým zkušebním řádem vypořádala klisna 91/522 HERMINA (celkově druhá 
na oblastní přehlídce tříletých klisen) s celkovým hodnocením 8,62 bodu, která je v majetku 
p. Z. Hrnčíře. Na druhém místě skončila klisna 91/701 NAŽKA, isab., narozena 16. 5. 2017 po 
2189 Heartvit ZH (první ročník hříbat po vítězi körungu v roce 2015) z maminky 17/658 
Naděje po 497 Div týnský, chovatelky a majitelky Věry Políčkové z Čimelic, s celkovým 
hodnocením 8,34 bodu. Jako třetí se umístila klisna 80/946 VIA DALMA, slovenský 
teplokrevník, ryz., narozena 28. 3.2017 po otci 2306 Dařbujan Bono z ČT maminky 6/870 
Viki po 1154 Quick Lauro Z, chovatelky a majitelky Kamily Veselé z Čakoviček, s bodovým 
hodnocením 8,33 bodu. 
Úspěšně absolvovalo zkoušky šestnáct tříletých klisen, ze kterých čtyři byly hodnoceny 
známkou více jak 8,1 bodu a postoupily do vyššího oddílu HPK-PRO – akceleračního 
programu. Všem chovatelům a majitelům klisen gratuluji. 
Závěrem děkuji zástupcům ASCHK a zaměstnancům ZH Písek za precizní průběh 
přehlídek i zkoušek a zejména děkuji „železné“ a vše zvládající paní Ing. Haně Štěrbové, 
PhD. 

 
Autor: předseda JSCHK, z. s., MVDr. Z. Vítů 
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ŠAMPIONÁT OLOMOUC 
 
V. moravský šampionát tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen a výstava koní 
Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska v Olomouci konané dne 7. a 8. srpna je již historií. 
Celkem se zúčastnilo 14 tříletých klisen českého teplokrevníka a 11 hříbat českého 
teplokrevníka. Dále 11 klisen slezského norika a 11 hříbat slezského norika. Tříletých klisen 
ČMB bylo 8 a hříbat 7. Dále zde bylo více než 50 poníků, kteří soutěžili ve svých kategoriích. 
Úvodem musím říct, že úspěch každé výstavy závisí na organizaci a přípravě, a z velké míry 
také na disciplinovanosti chovatelů. V tomto případě chci pochválit chovatele 
chladnokrevných koní a na druhou stranu pokárat chovatele českého teplokrevníka, kteří 
bez omluvy nepřijeli, přestože byli přihlášeni. S tímto ovšem počítáme a je jistě na 
chovatelích, aby se zamysleli nad neúctou k pořadatelům a jejich úsilí věnovanému 
zdárnému průběhu výstavy. Zkusme se zamyslet nad účelem takovýchto chovatelských 
akcí. 
1. Jako chovatel se chci pochlubit svým odchovem a kvalitou svého chovu.  
2. Mám možnost porovnání klisen stejného stáří se zaměřením na exteriér, původ, 
navázání hřebce jako zlepšovatele a můžu zhodnotit pohyb jednotlivých klisen. 
3. Mám možnost využít posouzení komise a chování tříletých klisen při předvádění, což 
odráží jejich charakter. 
4. Mnozí chovatelé využijí možnosti vzájemného kontaktu a případný prodej a nabídku 
těchto svých klisen.  
Hříbata jsou vždy oživením výstavy. Kolekce klisniček a hřebečků českého teplokrevníka 
byla velmi početná a chovatelsky vyspělá. Právě na hříbatech můžeme zhodnotit využití 
prověřených plemeníků, vidět u nich pokrok v chovu. Zde se naskýtá chovatelům možnost 
vidět cíl šlechtění a posouzení jak exteriérových, tak charakterových vlastností a pohybu 
hříbat. Chovatelé mohou využít kontaktů, případně zakoupení těchto kvalitních hříbat. 
Zároveň je to také výzva pro zemský hřebčinec Tlumačov využít některých kvalitních 
hřebečků k nákupu do svých hříbáren pro případné pozdější zkvalitnění hřebců v zemském 
chovu. 
Kolekce tříletých klisen českého teplokrevníka byla chovatelsky velmi dobře připravena. Je 
již samozřejmostí upravená a zapletená hříva, správně provedená korektura a namazání 
kopyt a vyleštěné uzdění. Co se týká původu, přece se jen objevuje více klisen po stejném 
otci. Velmi kvalitně se prosazuje hannoverský hřebec 5181 Quaid. Dále se tradičně v 
původech objevuje 2997 Aristo Z, 2225 Cola, 2227 Monaco a 1944 Falkence, který již v 
současné době není hřebcem. Velmi korektní jsou klisny po hřebci 5171 Lord Weigard. 
Klisny se prosazovaly velmi dobrou linií hřbetu. Určitým problémem jsou kopyta, případně 
postoje. Naopak pohyb a schopnost vykročení byla zcela u některých klisen viditelná a bylo 
jasné, že hřebec zde působí jako zlepšovatel. 
Výstava byla zahájena předvedením chladnokrevných plemenných hřebců, kteří byli 
zapřaženi v kočárech a přivezli představitele výstavy.  MVDr. Horník a  ing. Olejeníček, 
ředitel ZH Tlumačov zahájili a otevřeli výstavu. Tradičně byli oceněni významní chovatelé 
na Moravě – Radim Kalíšek, Zdeněk Babor, ing. Leopold Jelínek, ing. Karel Růžička a pan 
Jaromír Dostál. 
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Výstava pokračovala předvedením plemenných hřebců českého teplokrevníka. Plemenný 
hřebec 2686 Ares RVP je chovu pana Josefa Holáška ze Sedlnice a v majetku Petry Vitáskové 
z Bruzovic. Představuje na Moravě prvého syna v chovu dnes již legendárního Arista Z. 
Matka Arese klisna 69/709 Verisa dala před Aresem i syna plemeného hřebce 1944 Falkence 
po Federweisser. 
Chovatelsky představuje Ares požadovanou koncepci zušlechťovaní našeho teplokrevného 
chovu importovanými plemeníky z vyspělých chovatelských svazů připářením na výkonné 
původní úspěšné rodiny. 
Aristova rodná plemenná kniha hřebčína Zangrsheide pana Melchiora je zárukou vysoké 
výkonnosti, kterou ostatně Aristo Z potvrdil na našich kolbištích v sedle s Jiřím Hruškou. 
Původově se jedná o příslušníka linie Alme Z (SF) se silným vlivem hannoverského plemene. 
Silný vliv hannoverána najdeme i u matky Arese RVP klisny Verisy. Její otec Faraday děd 
Lopez byli originální importy z hannoverské plemenné knihy. Třetí otec v sestupné řadě 
albertovský pepiniér Duellano I byl synem hanoverána Duellano. A aby toho nebylo málo, 
zakladatelka této úspěšné albertovsko-pohořelické rodiny byla hannoverská klisna 120 
Valuta po Schwang. 
 
Druhý předváděný hřebec 2854 Grand Step Koláček chovu pana Radovana Koláčka, v 
majetku hřebčince Tlumačov, představuje ve svém původu hannoversko trakénskou 
koncepci chovu, na níž byly postaveny základy hannoverského chovu a v nedávné minulosti 
i chovu hřebčína Albertovec. 
Otec předváděného hřebce Shockemöhleho Grand Step byl synem hannoverské legendy 
Grannuse z matky po vysoce úspěšném ve sportu i v chovu hřebci Lungau. Byl jeden z 
prvních dovozů do hřebčince v Tlumačově, zapůjčený na dvě připouštěcí sezony. V našem 
chovu zanechal dva syny, 71 dcer a výkonnostně dosáhli jeho potomci na ST v drezůře a ve 
skákání. 
Matka předváděného hřebce Grand Stepa Koláčka byla albertovská trakénka Venezia po 
Quoniam II z   Venezuely importované z hřebčína S. M. Kirova. Klisna Venezuela, dcera 
plnokrevníka Singapur dala do chovu i vlastního bratra Venezie pepiniera Quniama III, 
championa republiky v produkci skokových koní.  
Výsledky teplokrevných klisen + klisny s hříbaty 
Dvacet dva tříletých klisen uvedených v katalogu bylo po šestnácti otcích. Do elitní desítky 
umístěných a vybraných pro republikové finále se vešly dcery osmi z nich. Na prvém místě 
byla klisna chovu i majetku pana Radima Vitáska klisna Quia Ferrata dcera hannoverského 
Quaida z původově novojičínské klisny 67/661 Francesca po Gottward, dále Radegast, 
Lowenmut, z rodiny  TT skokanky Fenomy a dnes úspěšné Feminy. V Německu vysoce 
ceněný Quaid měl v elitní desítce ještě jednu dceru. O další místa se podělily dcery Coly, 
Canturina, Monaca, Falkenceho, Lord Weingarda, Heartbreaka ZH a na devátém a desátém 
místě umístěné klisničky po Clin D´or.    
 
V kategorii hříbat pod klisnami se představilo 10 klisniček a 7 hřebečků po 11 otcích. Nejvíce 
potomků měl Aristo Z, celkem 4 v obou kategoriích a bodoval na pátém místě umístěný 
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hřebeček z matky Federweisser. Předváděný Grand Step Koláček měl v kolekci dva syny a 
oba umístěné na 3., resp 4. místě (z matek po Amon a Ladinos). Loni v chovu debutující 
Lamaze TN měl dvojí zastoupení a vytěžil z nich páté místo mezi hřebečky z matky po Lord 
Weingard.    
Vítězem mezi klisničkami se stala dcera Stalypsa, Delice de Rossi z matky po Dantes pana 
Rostislava Zicha V hřebečcích byl nejlépe hodnocen Sephesini po Cantesini z matky po 
Canturino pana Tomáše Bártla. Na pomyslnou desku do pátého místa se vešla ještě hříbata 
po Firestone, Fautinus, Przedswit IV Ceris a Upsilon.  
 

   
                            Delice de Rossi      Sephesini 
Doktor Horník připravil pro letošní výstavu zajímavou novinku. V rámci zainteresování 
mladých chovatelů postavil i mladou komisi složenou z převážně patnáctiletých děvčat, 
shodou okolností i úspěšných jezdkyň. 
Byly to Kristýna Horníková, Natálie Špurková, Kateřina Dorociaková. Komise pracovala 
samostatně a prakticky se v hodnocení shodla. Děvčata navíc mezi vyhodnocené přidala 
navíc jen dvě hříbata po Aristo Z a tříletou klisnu po Canturino.  
 
umístění Jméno koně  Výžeh koně Majitel koně 
1  QUIA FERRATA RVP Han. Vitásek Radek 
2  LA COLA  90/647 Kinclová, s. r. o. 
3  KOFIRA-H  90/568 Stehno Boček 
4  DARINA  90/527 ZH Tlumačov 
5  DÉMONA  90/610 Sokola Jan 
6.  QUIDANTE  79/622 Holešovský Pavel 
7.  APOLENA  90/621 Křesálková Kristýna 
8.  SAN DE SHEYNNE90/675 Bálková Dominika 
9.  GEMINI  90/485 Coufalík Václav 
10.  LEIDY  90/486 Coufalík Václav 
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Umístění Jméno hříběte-HŘEBEČEK KLISNA    Majitel koně 
1 SEPHESINI    SEPHINE ROYAL B   90/276 Bartl  Tomáš 
2 ULIČNÍK    ARGENTINA 46/32  Michalcová Adéla 
3 GRAND ASTOR HT  ASTORIE  73/545   ZH Tlumačov 
 
umístění Jméno hříběte-KLISNIČKA KLISNA  Majitel koně 
1 DELICE DE ROSSI    DAREBA  52/298 Zich Rostislav 
2 FAIRY VH     LADY ELIZABETH Hořínková Vendula 
3 Po 2592 Faustinus    TROJA 90/239 Coufalík Václav 
 
Celá výstava probíhala ve velmi vysokých teplotách. Díky dobrému ustájení koní a 
kvalitním službám jsme zvládli celou organizaci bez problému a chovatelé byli spokojeni. 
Umístění a vyhodnocení koně získali kokardy, věcné a finanční ceny. Umístěným klisnám 
a hříbatům bylo rozděleno 60 000 Kč. Chci poděkovat především chovatelům, že se 
přihlásili a předvedli své klisny, hříbata a poníky. Dále všem předvaděčům, hodnotitelům a 
organizátorům celé výstavy. Zvláště chci poděkovat paní Zemanové a jejímu kolektivu za 
zajištění organizace samotné výstavy. Poděkování patří vedení a pracovníkům celého areálu 
Olomouckého výstaviště za zajištění a úpravu kolbišti a velmi dobré ozvučení areálu. 

MVDr. František Horník 

ZÁPADOČESKÁ PŘEHLÍDKA – SPÁLENÉ POŘÍČÍ 
 
Západočeský svaz chovatelů musel letos vinou koronaviru vynechat tradiční jarní 
přehlídku, a tak se mnozí chovatelé rádi poprvé se svými koňmi ukázali na přehlídce hříbat 
a klisen o druhém srpnovém víkendu ve Spáleném Poříčí. V úmorném vedru skýtala 
jezdecká hala výrazně snesitelnější klima a mnozí diváci vydrželi celý maraton přehlídek 
sledovat až do pozdního odpoledne.  
Zahajovala chladnokrevná hříbata a klisny s hříbaty ostatních plemen, poté se již celý 
průběh věnoval teplokrevným plemenům.  
Mezi 7 hřebečky teplokrevných plemen přesvědčivě zvítězil líbivý dlouhonohý hnědák 
Come To Me SL po Cornessini z La Staluny po Stalypso z chovu tachovské chovatelky Susan 
Leuchter a v majetku Víta Rédla z Bernartic. Na druhé příčce se umístil Cornet Sauvignon 
plemene CS, po Contrast HG ze Sharan po Rock’n Roll, který komisi přesvědčil zejména 
vynikajícím klusem a také líbivým exteriérem s dostatečně mohutnou kostrou. Odchovala 
ho Jitka Tichá a majitelem je Klára Bláhová z Klatov. Třetí příčku obsadil ČT Popcorn Kinský 
Beri po Mistrál z Penelope po Corsár, z chovu a majetku Svatavy Richtrové z Třebčic u 
Nepomuku, který rovněž předvedl velmi dobrý pohyb a kvalifikoval se tak stejně jako vítěz 
na celostátní přehlídku hříbat ČT.  
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  Come To Me SL     Popcorn Kinský 
 
Mezi 5 klisničkami, které byly všechny plemene ČT, se prosadila Nina Rici po loni 
uhynulém Guidam Sohnovi z Niké po Flyinge Garibaldi, velká, přitom dostatečně ušlechtilá 
dlouhonohá ryzka, která se výborně předvedla i v pohybu. Je z chovu Milana Kůly ze 
Štáhlavic. Druhou i třetí příčku obsadily klisničky z chovu výše zmíněné Svatavy Richtrové, 
Puma Beri po I’M Jaguar z Pupavy po Celer a Pet Beri po Cannon Reuvekamp’s Z z Pithy po 
Almhirt chlumecký. Puma Beri vynikla silnou kostrou, bezvadným exteriérem i 
nadprůměrným pohybem, Pet Beri se výborně předvedla zejména v klusu a zaujala i 
krásným typem. Všechny tři klisničky byly vybrány na celostátní přehlídku hříbat ČT. 
 

  
                        Nina Rici             Puma Beri 
Tříletých klisen se na přehlídce představilo 9, z toho pouze jediná byla plemene CS, ostatní 
ČT. Zvítězila tmavohnědá Mioneta (ČT) po drezurním plemeníku Monaco ze spíše skokově 
zaměřené rodiny klisny Saphira AC po Acordino-T x Valát-33, z chovu i majetku Martiny 
Kotrbové ze Stráže. Klisna téměř ideálního typu a exteriéru ukázala i slušný pohyb, přestože 
zpočátku působila trochu mdle a bez jiskry zřejmě vlivem velkého horka. Při konečném 
rozhodování o vítězce jí velmi šlapala na paty líbivá Adelinde N (ČT), dcera hřebce Coly z 
Iluze po Acros, pravé sestry T-skokana Jamese, z chovu a majetku Evy Šimáčkové, a je dobře 
možné, že pokud se Adelinde N na celostátní přehlídce v Písku předvede ve sportovnější 
kondici, bude se líbit ještě více. Zaslouženou třetí příčku a tím i postup na celostátní 
přehlídku ČT vybojovala Cassini’s Sonova dcera Esence z plnokrevné klisny Escape Tara po 
Jazz Dancer (GER), která překvapila velkým rámcem, kvalitními chody a velmi slušným 
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exteriérem s ideální dávkou ušlechtilosti. Odchovala ji Eva Smrčková a vzhledem ke 
skokovým předpokladům ji koupil a na přehlídku přivezl nový majitel Ondřej Macán z 
Chudenic.  
 

  
            Mioneta      Adelinde N 
 
Tříleté klisny měly možnost si zasoutěžit také ve skoku ve volnosti a zde přesvědčivě 
dominovala poslední zmíněná, třetí z přehlídky, klisna Esence. Ukázala odvahu, schopnost 
improvizovat i odraz a pozornost, takže zaslouženě zvítězila před klisnou CS jménem 
Belaisa po Brando z Johany po Jasper’s Boy z chovu a majetku rodiny Macháčových z 
Nevřeně. Na třetí příčce se ve volnosti umístila ČT klisna Allora po All Star z Fernie po 
Flyinge Garibaldi z chovu a majetku Pavly Tolarové z Vlčtejna. 
 

  
                              Esence       Allora 
 
Přehlídku měly na programu i čtyřleté a starší klisny, kterých se představilo 5 plemene ČT 
a zvítězila šestiletá Vanellope po Guidam Sohnovi ze sportovně prověřené Valley po 
Puschkin, z chovu a majetku Jitky Polákové z Lukavic.  
Nezbývá než poděkovat za uskutečnění akce pořadatelům, zejména organizátorům ze 
Západočeskému svazu chovatelů v čele s Jaroslavem Rédlem st. a Petrou Vranou, a také 
nájemkyni areálu ve Spáleném Poříčí Zuzaně Šimečkové, která poskytla dobře připravenou 
halu i boxy na ustájení koní během přehlídky.  

      Text: Kateřina Hanušová, Foto Martina Kůstková 
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PŘEHLÍDKA NAŠIMĚŘICE 
 
Velmi povedenou přehlídku koní z oblasti jižní Moravy připravili manželé Novákovi v 
Našiměřicích na sobotu 1.srpna. Chovatelé si zde mohli vybojovat účast v celostátním finále 
přehlídky hříbat a tříletých klisen plemene český teplokrevník, avšak možnost porovnat své 
chovatelské produkty dostali i ostatní majitelé koní, kterým Novákovi nabídli další otevřené 
soutěže. 
Úvodní kategorii hřebečků ročníku 2020 ovládl Cory-D po Cantesini, 62/45 Nadyne-D po 
Christon chovu a majetku Jaroslava Domkáře.  
 

  
                             Cory – D     Global Diamond 
Druhý se umístil Global Diamond po Global Champion TN, z 42/666 Gája po Carismo 
chovu Kateřiny Slezákové. Klisničky stejného ročníku soutěžily čtyři a posuzovala je jako 
ostatní kategorie komise: MVDr. Otakar Chvátal, Ing.  Jiří Ptáček a Ing. Lubomír Procházka. 
Nejlepší klisničkou byla vyhodnocena Mystery of Dream-M po Chico´s Boy, 53/201 Mocca 
po Catango Z chovu Moniky Matouškové. Druhá se umístila Stela Artois II po Stalypso, 
45/230 Santa Maria po Satisfaction II opět z chovu Moniky Matouškové. Třetí skončila 
domácí Celine-N po Lamaze Tn, z 62/40 Cornelia-N po Christon manželů Novákových z 
Našiměřic. 
 

  
                Mystery of Dream – M                                                Stella Artois II 
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Tříletých klisen viděli diváci pět. Zvítězila 91/562 Chantal po Cassini´s Son-T, 17/692 Chala 
po Landino chovu ZH Písek, v majetku manželů Novákových. Vicešampionkou jižní Moravy 
se stala 90/472 My Fairy Latinity po Cardiff Dwerse Hagen Z, 61/466 Latibella Cappy Girls 
po Carol chovu Moniky Poloučkové. Třetí místo obsadila 90/457 Ciara-D po Cola, z 62/946 
Cofila-D po Beethowen chovu Radky a Jaroslava Domkářových, v majetku Daniely Jurové. 
 

   
                           Chantal                                                           My Fairy Latinity 
 
Kategorii mladých koní hřebců a valachů do tří let ovládl Jump For You po Go-On T.S.,z 
matky  53/343 Johanka po Przedswit Rufa, odchovaný Marianem Malichem. Ten získal 
známky 8,5 a 8.0 bodu. Druhý skončil valach malopolskéhoho chovu Just Do It po Przedswit 
XXXIV Nemo  v majetku Alice Křivánkové.  
 

   
     Jump For You                                                          Blackberry 
  
Mezi klisnami do tří let věku se nejlépe dařilo 72/101 Blackberry po Galandro ZH, 64/792 
Blueberry po Cry For Me chovu a majetku Alice Křivánkové. Druhá se umístila 79/722 
Warness Carmen plemene cs po Watrness, z 58/703 Grand Step Jasněnka po Grand Step 
chovatelky Andrey Bartoňkové. Třetí místo obsadila 62/178 Queen Lea po Quidamo, z 
74/274 Quick Laura po Quick Lauro Z chovu a majetku H.a J.Dočkalových.  
 
Chovatelsky zajímavou podívanou nabídla kategorie čtyřletých a starších klisen. V ní se 
představily jednak sportovně úspěšné klisny z parkurových kolbišť, nebo také matky 
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mladých koní z ostatních soutěží. Zvítězila ryzka 52/233 Balada po Ballast, z 52/597 Hillary 
po Rookery Hill chovatelky Lenky Klímové, v majetku Karla Procházky. Klisna zaujala velmi 
dobrým pohybem, zejména v klusu.  
 

 
Balada 

 
Druhá skončila Eleanor Z po Eldorado van de Zeshoek, z Olympique Rose po Animo, chovu 
hřebčína Zangersheide, v majetku Pavla Urbana. Třetí příčka patřila domácí klisně  11/799 
Charlotte JJ po Christon, z Obora´s Rebecca po Treasure Z chovatelky Jany Soukupové, v 
majetku manželů Novákových. V otevřené kategorii všech koní se utkali welsh part-bred 
Adalim Eggie po Elchioro chovu Milady Macháčkové, v majetku Hany Silnicové  a slovenský 
teplokrevník Kali po Senátor Scampolo v majetku Alice Křivánkové. Oba koně byli shodně 
vyhlášeni vítězi. V rámci celého dne manželé Novákovi pro vystavovatele i diváky zajišťovali 
bezchybný servis. Všichni vítězové obdrželi pamětní plakety, diplomy. Stejně jako vloni 
připravili Romana a Richard Novákovi výstavu drobných hospodářských zvířat z Našiměřic 
a okolí. Všem majitelům koní patří poděkování za ochotu jejich koně na výstavě předvádět 
a manželům Novákovým za přípravu a organizaci zdařilé přehlídky. 
 

Text a foto: Martina Kůstková  
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ZKOUŠKY VÝKONNOSTI KLISEN 
 

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI TŘÍLETÝCH TEPLOKREVNÝCH KLISEN 
 
V roce 2020 absolvovalo ZZV tříletých 162 klisen na celkem 14 místech. 122 klisen příslušelo 
k českému teplokrevníku a 40 k ostatním teplokrevným plemenným knihám.  Vedle 
českého teplokrevníka byla druhou nejvíce zastoupenou PK slovenského teplokrevníka-cs. 
Zkoušky vykonalo 17 jejích zástupkyň.  Na jarních svodech komisaři zapsali celkem 266 
klisen.  U českého teplokrevníka bylo testováno po zaokrouhlení 46%.   
Blovice 
Zkoušky v zápřeži proběhly v Blovicích a Slavíči u Hranic (29.9.) Celkem je absolvovalo 7 
klisen (6x Slavíč, 1x Blovice).  5 klisen získalo za tyto zkoušky zápis do akceleračního 
programu.  V Blovicích, po zkouškách chladnokrevných klisen, absolvovala ZV v zápřeži 
klisna 91/759 Dufi (Clin d´Or, 25-260 Fialka po Mykonos-21) chovatelky a majitelky 
Vladimíry Davídkové z Blovic. Klisna získala vysoké hodnocení 8,76 bodu s kočím Václavem 
Dufkem. Ve Slavíči se nejlépe dařilo klisně 90/531 Choco-Lada (Compliment, 54/550 
Ladunka po Dietward-84) chovatele a majitele Viktora Chytílka, která dokončila s 8,53 
body. 
 
Rychnovek 
Zbylých 12 termínů patřilo sedlovým zkouškám výkonnosti.  Východočeská oblast tradičně 
uspořádala zkoušky v Rychnovku dne 19.8. Sjelo se 7 klisen, s nejvyšším hodnocením 8,61 
bodu dokončila 90/570 Claudie (Cola, 44/768 Karina po Corsár) chovatele a majitele 
společnosti Kolba.  
 
Písek 
O den později hodnotila komise klisny v Písku. Zde se sešlo 16 klisen a s nejvyšším hodovým 
ziskem 8,62 bodu zvítězila 91/522 Hermina (Heartbreak ZH, 16/936 Casilia po Casino Berlin) 
chovatele a majitele Zdeňka Hrnčíře.  
 
Cejsice 
Termíny v září otevřely zkoušky klisen v Cejsicích (1.9.), nedaleko Vimperka. Zde byla 
nejlepší mezi 13 adeptkami 79/592 Dacota (Cassini´s Son-T, Doctmyrouge Un J.P.P. po 
Vigaro. S Filipem Žlábkem dosáhla výsledku 8,31 bodu. Ve Zlínském kraji zkoušky uspořádal 
ZH Tlumačov dne 9.9. Mezi patnácti klisnami zaujala výsledkem 8,18 bodu 90/539 Lara Star 
(Cola, 53/253 Lasy Star po Quick Star). Majitelem a chovatelem klisny je Jan Vahala.  
 
Našiměřice 
Chovatelsky aktivní je na jižní Moravě také stáj manželů Novákových, Jezdecký spolek 
Našiměřice. Zde 16.září  překonalo nástrahy zkoušek  11 klisen.  S nejvyšším bodovým ziskem 
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8,54 body  dokončila 80/16 Optima-V (Caruso, 56/276 Orchidei II po Landos) chovu a 
majetku Jiřího Vejmělka.  
 
Svinčice 
Stejný den totožný počet klisen absolvoval i zkoušky klisen ve Svinčicích. Nejlepší 
hodnocení 8,87 bodu  získala 91/474 Connie (Contendro I, 4/824 Ratina po Ramiro-47). 
Narodila se u chovatele Radka Křídla a patří Markétě Doležalové. 
 
Sedličky 
Následující den patřil zkouškám v Sedličkách. Z devíti předvedených klisen byla nejlepší s 
8,29 body 90/506 Mon Amie (Monaco, Alice po Aquilino) z chovu Adama Kotyzy. 
 
Frenštát pod Radhoštěm 
V Moravskoslezském kraji hostil zkoušky klisen 22.9. Frenštát pod Radhoštěm. Mezi 
osmnácti adeptkami byla nejlépe připravena  oldenburská klisna Cheprey-L (Lordanos, 
67/946 Christin-L po Christon) chovu Jakuba Ludvíka. Získala 8,45 bodu. 
 
Mariánské Lázně 
V termínu 29.9. proběhly dvoje zkoušky. V Mariánských Lázních zvítězila s 8,49 body 
91/671 Adelinde N (Monaco, 17/673 Sunny Queen po Silvio II) odchovaná rodinou 
Šimáčkových z Nebanic. Termínu vypsaného  do Karlovarského kraje využilo 6 majitelů 
klisen.  
 
Měník 
Východočeši připravili 12 klisen na ZV do Měníka. S nejvyšším bodovým ziskem 8,74 bodu 
dokončila klisna 90/468 Witch Craft (Caruso, 45/70 Wancari po Carismo) chovu a majetku 
Jany Brandsteinové.  
 
Ptýrov 
Posledního termínu 30.9. využili ještě pořadatelé zkoušek na Ptýrově, kde se sešlo 24 klisen. 
Zvítězila s 8,51 body 91/576 Euridika (Empire, 31/508 Chiara po Christian) jejímž chovatelem 
a majitelem je Jan Chýle.  
 
Lučina 
Ve stejný den stáj Mustang Lučina uspořádala zkoušky v Moravskoslezském kraji. Klisen se 
sjelo 10 a s nejlepším výsledkem 8,54 body dokončila domácí hannoverská klisna Quite Blue 
(Quaid, Chicca-Blue po Chacco-Blue) odchovaná Stájí Mustang. 
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Tabulka č.1 - Hodnocení klisen po ZV dle jednotlivých otců (5 potomků a více ) 
 
Hřebec Počet 

klisen 
Exteriér Výkonnost HPK-

PRO 
All Star 6 7,80 7,77 2 
Cola 16 7,54 7,77 3 
Cassinis-Son-T 7 7,72 7,77 2 
Clin d´Or 7 7,79 7,60 2 
Heartbreak 5 7,79 8,01 2 
Lord Weigard 11 7,79 7,78 1 
Monaco 5 8,08 8,28 5 
Quaid 7 8,50 8,19 5 
Quick Lauro Z 5 7,45 7,60 0 
Warness 6 7,80 7,66 1 

 
 
Tabulka č.2 - Hodnocení nejlepších klisen po ZV 
 
Klisna Otec klisny Exteriér Výkonnost 
Connie 91/474 Contendro I 7,67 8,87 
Dufi 91/759 Clin d´Or 8,1 8,76 
Witch Craft 90/468 Caruso 7,86 8,74 

 
Tabulka č.3 – Potomstvo plemeníků 
 
Hřebec Počet dcer testováno 
Cola 31 16 
Lord Weingard 20 11 
Warness 15 6 
Quick Lauro Z 12 5 
Cassini´s Son-T 10 7 
Clin d´Or 10 7 
Monaco 10 5 
Heartbreak 8 5 
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HŘEBCI 
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PŘEDVÝBĚR HŘEBCŮ DO PLEMENITBY 
První předvýběry hřebců do PK českého teplokrevníka 
 
Ve dnech 22.–23. 1. 2020 proběhly v obou zemských hřebčincích první předvýběry hřebců 
ČT do plemenitby. V Tlumačově bylo předvedeno sedm starších hřebců, z nichž pět 
obdrželo výběr. Komise dále posoudila 9 hřebců ročníku 2017 a doporučila účast na druhém 
předvýběru sedmi z nich. 
V Písku komise zhlédla 17 mladých hřebců a všem bylo doporučeno pokračovat v druhém 
předvýběru. Mezi šesti staršími hřebci vybrala komise pět, kterým udělila výběr do 
plemenitby.  
 

Zápis z 1. předvýběru hřebců ČT do plemenitby 
__________________________________________________________________________ 
Hodnotitelská komise: Ing. Hana Civišová, Ph.D., Luboš Kozák, Stanislav Hošák – na 2. 
předvýběr bude doplněna o Romana Drahotu a prof. Ing. Marko Halo, Ph.D.  
Komentátor: Jan Chýle 
Veterinární lékaři provádějící klinické vyšetření: MVDr. František Horník (Tlumačov), 
MVDr. Jiří Kotek (Písek) 

TLUMAČOV 22.1.2020 
Začátek 10:00 
K předvýběru hřebců bylo přihlášeno osm starších hřebců. Na předvýběr se dostavilo sedm 
hřebců (Diamond Cavalier Z byl omluven, zúčastní se druhého předvýběru v Písku).  
 

1. Chellsini-Drum VH Juxschot Z  – žádá na základě výběru AES – ŘPK 6.e 
Výrok komise: NEVYBRÁN – V současném ŘPK není plemeno AES ve vyjmenovaných 
plemenech, a tudíž není možné uznat výběr tomuto hřebci, komise navrhuje majiteli účast 
na druhém předvýběru v Písku, kde se může o výběr ucházet jako mladý hřebec. 
 

2. Cortydor – žádá na základě Prémie udělené na hannoverské korungu – ŘPK 6.b 
Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise uznává prémii získanou na Hanoverském 
korungu a udělila výběr na dobu určitou, tedy na rok 2020. Pro další působení v PKH musí 
hřebec splnit test. Hodnocení při zápisu do PK: 8,16 b. 
 

3. 2672 Polar RUF – žádá na základě udělení výběru u AES a vlastní výkonnosti 140 
cm dosažené v osmi letech – ŘPK 6.d 

Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise vybrala hřebce na základě vlastní 
výkonnosti a jako přínos pro udržení původní linie Przedswit v chovu ČT. Hodnocení při 
zápisu do PK: 7,78 b. 
 

4. Corlensky RUF – žádá na základě udělení výběru u AES, výkonnost 130 cm 



 
STRANA 115 

Výrok komise: NEVYBRÁN – Hřebec nesplňuje podmínky ŘPK pro zápis do PKH 
 

5. 6189 Chardonney Tcheque – žádá na základě vlastní výkonnosti v dostihovém 
sportu – ŘPK 6.f   
Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě výkonnosti - 
GH 97,5 na rovině a prokázané konstituční tvrdosti. Hodnocení při zápisu do PK: 7,28b. 
 

6. 2723 Carambole RS - RPK – 19.12.2019 Hřebec má oprávnění k plemenitbě v 
rámci plemene Slovenský teplokrevník – SVK, kde absolvoval test. Na základě žádosti 
majitele o udělení výběru do plemenitby byl Radou PK ČT doporučen k udělení výběru do 
plemenitby na základě prokázané sportovní výkonnosti a genetickému potenciálu. PRO: 6 
PROTI: 1 
Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě výkonnosti a 
rozhodnutí RPK. Hodnocení při zápisu do PK: 7,82 b. 
 

7. 2724 Quinnus – žádá na základě udělení výběru OLD a vlastní výkonnosti – ŘPK 
6.e 

Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě výběru pro 
OLD a na základě vlastní výkonnosti. Hodnocení při zápisu do PK: 7,90 b. 
 
Dále bylo předvedeno devět hřebců ročníku 2017, komise vydala doporučující verdikt sedmi 
hřebcům. Nicméně toto rozhodnutí není direktivní, takže je zcela na uvážení majitele, zda 
má zájem zúčastnit se druhého předvýběru. 
 

PÍSEK 23. 1. 2020 
 
Začátek 10:00 
K předvýběru hřebců bylo přihlášeno šest starších hřebců a všichni byli předvedeni. 
 

1. 2500 Dartoni – hřebec splnil 70denní test PK CS , má udělený výběr v PK CS a 
na základě žádosti majitele o udělení výběru do plemenitby byl Radou PK ČT doporučen k 
udělení výběru jak s ohledem na prokázanou sportovní výkonnost, tak na cenný genetický 
potenciál. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 
Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě uděleného 
výběru a vlastní výkonnosti. Hodnocení při zápisu do PK: 8,08 b. 
 

2. 2726 Cortés – žádá na základě vlastní výkonnosti v 8 letech absolvoval 3x 140 
cm do 12 tr.b.–ŘPK 6.d 
Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě vlastní 
výkonnosti a považuje za přínos návaznost hřebce Catango Z na český chov. Hodnocení při 
zápisu do PK: 7,72 b. 
 

3. 2727 Teddy Ready – žádá na základě vlastní výkonnosti ve všestrannosti  
CNC2*– ŘPK 6.d 
Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě vlastní 
výkonnosti jak v dostizích, tak ve všestrannosti. Hodnocení při zápisu do PK: 7,4 b. 
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4. 2501 Esman – hřebec splnil 70 denní test PK CS , má udělený výběr v PK CS a 

na základě žádosti majitele o udělení výběru do plemenitby byl Radou PK ČT doporučen k 
udělení výběru jak s ohledem na prokázanou sportovní výkonnost, tak na cenný genetický 
potenciál. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 
Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě uděleného 
výběru a vlastní výkonnosti. Hodnocení při zápisu do PK: 7,52 b. 
 

5. Nil – žádá na základě vlastní výkonnosti ve spřežení – T – ŘPK 6.d 
Výrok komise: NEVYBRÁN – Hřebec byl komisí ohodnocen a dle článku 6.d ŘPK nesplňuje 
první podmínku pro zápis do PKH, když byl ohodnocen známkou za typ 6,5.  
 

6. 2725 Come Undone – žádá na základě vlastní sportovní výkonnosti a na základě 
uděleného výběru pro plemennou knihu OLD – ŘPK 6.d 

Výrok komise: VYBRÁN – Hodnotitelská komise potvrzuje výběr na základě uděleného 
výběru OLD a vlastní výkonnosti na úrovni 160cm. Hřebec splňuje zápis do AP ČT. 
Hodnocení při zápisu do PK: 8,43b. 
 
Dále bylo předvedeno sedmnáct hřebců ročníku 2017, komise vydala doporučující verdikt 
všem hřebcům. Kolekce předvedených hřebců byla velice vyrovnaná a kvalita se oproti 
předchozím ročníkům zvyšuje. 
 

Ing. Hana Civišová, PhD. 
 

HODNOCENÍ MLADÝCH VYBRANÝCH HŘEBCŮ Z II. PŘEDVÝBĚRU DO PK ČT 
 
Jedna z nejdůležitějších chovatelských akcí tohoto roku byla naplánována na termín 21.–
22. 2. 2020. V píseckém hřebčinci se v těchto dnech předvedli mladí tříletí hřebci, kteří se 
ucházeli o udělení předvýběru do plemenitby. Komise pracovala ve složení Ing. Hana 
Civišová, Ph.D., Roman Drahota, prof. Ing. Marko Halo, Ph.D., Stanislav Hošák, a Luboš 
Kozák. Předvedeno bylo celkem 21 hřebců, kteří prošli již prvními předvýběry v lednovém 
termínu, které se konaly v obou zemských hřebčincích – tedy ZH Písek a ZH Tlumačov. Ve 
srovnání s loňským ročníkem byl předvýběr jak početně, tak kvalitativně výrazně lépe 
obsazen, což ukazuje zvyšující se důvěru chovatelů v dobrou spolupráci RPK ČT s uznaným 
chovatelským sdružením, tedy Asociací svazů chovatelů koní.  
 
Počasí jako na objednávku 
Písečtí připravili krásný barevný katalog včetně fotografií hřebců z 1. předvýběrů, o něž se 
postaraly Martina Kůstková a Šárka Votavová, a vše dohromady s informacemi o hřebcích 
pospojovala Ing. Štěrbová. Celou akci velmi příjemně, a přitom zasvěceně komentoval Jan 
Chýle. Páteční část programu se skládala ze zkušebního skákání na nižších výškách, aby se 
hřebci seznámili s prostředím. Sobotní program byl zahájen předvedením hřebců na 
tvrdém povrchu a nádherné jarní počasí v kombinaci s mladými hřebci přilákalo velmi 
početné publikum. Celodenní program bylo také možné sledovat díky on-line přenosu 
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prostřednictvím EquiTV. Celý live přenos je možné na internetových stránkách equitv.cz 
shlédnout znovu, pro ty, kteří neměli možnost se jej zúčastnit osobně. Po posouzení 
exteriéru se program přesunul do kryté haly, kde hřebci absolvovali předvedení pohybu na 
osmičce, lonžování pro hřebce drezurní sekce a skok ve volnosti na výškách do 130 cm. 
Historická hala Zemského hřebčince v Písku byla dobře připravená a krásně vyzdobená a 
diváci ji naplnili do posledního místa. A myslím, že nikdo z přítomných nelitoval, protože 
letošní ročník překypoval kvalitními skokany, jejichž dynamiku kamera přece jen nedokáže 
úplně zachovat. Komise neměla vůbec lehký výběr a musela velmi přísně posuzovat 
exteriér, protože slibný skokový potenciál naznačilo velké množství předvedených tříletých 
hřebců. Další potěšující informací je skutečnost, že 13 ze 24 zúčastněných hřebců náleželo 
k PK ČT, jeden k PK CS a další čtyři se narodili v ČR u českých chovatelů, i když v rámci 
zahraničních PK. 

 
Verdikt komise 
Konečný verdikt předvybrán obdrželo celkem 8 hřebců a tři z nich obdrželi prémii, která 
jim umožňuje připouštět již v této sezoně. Ostatní předvybraní hřebci musí absolvovat 
70denní test, nebo splnit jiné výkonnostní podmínky dle šlechtitelského programu, aby jim 
byl udělen výběr do plemenitby. Předvybráni byli v katalogovém pořadí Duke HTW Z po 
Diamant de Semilly x Charakter narozený v rámci PK Zang a v majetku ing. Pěchoučka, dále 
český teplokrevník Impression po Warness ZH x Phill chovatelky Ivety Cepkové, v majetku 
Andrey Metelkové, český teplokrevník Cool Wonder po Cool Paradise x Beethowen z chovu 
a majetku Jana Chýleho, Blizzard po Brantzau VDL x Carlos DZ, holštýn v majetku S. Völze 
a konečně český teplokrevník Fuerte Ferrero po Caruso x Landjuge z chovu a majetku Pavla 
Holešovského.  
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Prémiovaný hřebec s výborným exteriérem 
Prémií ocenila komise tři hřebce, z toho dva české teplokrevníky. Prvním z nich byl hřebec 
Cantos z chovu a majetku Zdeňka Hrnčíře. Cantos je synem oldenburské naděje Casina 
Grande po Casino Berlin, který před měsícem při pětihvězdovém CSI-W v Lipsku vybojoval 
pátou příčku ve finále osmiletých. V sedle byl syn chovatele Hendrik Sosath, který si o den 
dříve v sedle otce tohoto hřebce, Casino Berlina, udělal obrovskou radost šestou příčkou ve 
velké túře. S oběma hřebci se zúčastnil také loňského CSIO v Cáchách. Casino Berlin je 
kombinací hvězdných hřebců EC Berlin a Landor S, jeho syn Casino Grande je pak 
potomkem klisny Baccara po Contact Me x Landadel. Zdeněk Hrnčíř využil Casina Grande 
na Corlenu, dceru hřebce Corlensky G, dnes již prověřeného potomka fenomenálního 
Corneta Obolenskyho. Matkou Corleny je holandská klisna Marquis po Lancester x Animo, 
z níž se mu Zdeňkovi již dříve podařilo odchovat dva plemenné hřebce Cocaina (po 
Carbido) a Galena (po Guidam Sohn), které sám úspěšně prezentoval i na skokových 
kolbištích. Marquis zatím dala šest koní s výkonností 130-145 cm ve skákání a na své 
uplatnění čeká ještě několik jejích mladých potomků.  
Cantos zaujal komisi bezchybným exteriérem a výjimečným typem, a své vlohy prokázal i 
velmi dobrým skokem ve volnosti, stejně jako před 3 měsíci při výběru PK CS, kde byl rovněž 
licentován. Je další více než zdařilou aplikací špičkové zahraniční krve v českém chovu.  
 



 
STRANA 119 

 
 

 
Cantos FHP 
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Skokově nadaný Quitelano 
Druhým prémiovaným hřebcem byl holštýnský teplokrevník Quitelano po Quibery z 
Estary po Castellan II x Casall ASK, odchovaný v renomovaném chovu rodiny Henningsů a 
v majetku Sandry Tomaidesové. Letos devítiletý Quibery patří velkým nadějím 
Holštýnského svazu, aktuálně je v přípravě u R.-G. Bengtssona a již dosáhl mezinárodní 
výkonnosti na 145 cm čistě. Je potomkem osvědčeného Quintera a z druhé strany má kromě 
vynikajícího mateřského otce Caretina také hvězdnou bábu – pravou sestru legendárního 
Come Ona. Mateřským otcem prémiovaného Quitelana je Noskovičův Castelan II, kterého 
nyní po Monice Noskovičové předvádí ve vrcholném sportu Marko Kutscher. Třetím 
hřebcem v řadě je u Quitelana aktuálně největší opora holštýnské sestavy plemenných 
hřebců, Casall ASK, jehož chovatelům jistě nemusím představovat a navíc přináší 
prochování tohoto hřebce na skvělého Caretina. Pravým bratrem matky Quitelana je v 
Holštýnsku körovaný plemenný hřebec Cascall, který jako sedmiletý hned v úvodních 
měsících letošního roku dosáhl výkonnosti 140 cm. Rodokmen nabitý výkonnými skokany 
se projevil na velkolepém předvedení temperamentního Quitelana ve volnosti, kdy naznačil 
veškeré možnosti budoucího špičkového skokana. V kombinaci s výborným typem i 
pohybem si tak vysloužil další prémii.  
 

 
Quitelano 
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Český odchovanec z velmi úspěšné rodiny 
Třetím prémiovaným hřebcem byl vyhlášen český teplokrevník Locardo-H po Lordanos z 
Kajry-H po plnokrevném Scyris z Kampy po Gottward, který pochází z chovu a majetku 
MVDr. Františka Horníka a předvedl vynikající skok ve volnosti, ohodnocený známkou 9,5 
bodu. Vzhledem k velmi dobrému typu, exteriéru i pohybu si zasloužil prémii a znovu 
ukázal, jak dobře už čeští chovatelé dokáží využít špičkové zahraniční hřebce na tuzemské 
klisny, zde se navíc osvědčilo i velmi vhodně uplatněné zušlechtění anglickým 
plnokrevníkem. Lordanos léta patřil k hvězdám nejen oldenburského chovu a stáje Gerda 
Sosatha, ale ovlivnil chov i v dalších německých PK, navíc je potomkem v ČR kdysi 
působícího a velmi osvědčeného holštýna Landose. Plnokrevný bělouš Scyris polského 
chovu zjevně dokáže přidat potřebné zušlechtění, aniž by negativně ovlivnil skokové vlohy 
či prostornost pohybu. 
 

 
Locardo - H 
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Komentář komise 
O komentář jsem požádala také dva členy výběrové komise. Luboš Kozák zhodnotil 2. 
předvýběr slovy: „Celá akce měla standardní průběh, od pořadatelů byla dobře připravená 
a stejně dobře byli připravení také zúčastnění koně. Ročník byl velmi vyrovnaný, měli jsme 
docela těžké vybrat ty nejlepší, protože úroveň byla hodně vysoká. Na výbornou fungoval 
také tým předvaděčů. Komise se ve svých výrocích vesměs shodovala, nenarazili jsme na 
diametrálně odlišné názory. Z prémiovaných bych exteriérově vyzdvihl Cantose, skokově 
pak Quitelana. Do budoucna bych měl jediné doporučení, s dalším komisařem Romanem 
Drahotou jsme se shodli, aby skoková řada byla složená z trochu výraznějších prvků, a to i 
na předposledním skoku řady, aby je koně více respektovali. Zároveň by mělo být trochu 
plnější ohrazení uličky, s menším počtem mezer, aby to bylo pro koně bezpečnější.“ 
 
Předsedkyně komise ing. Civišová k tomu dodala: „Těší nás vysoký zájem účastníků. Kvalita 
celého ročníku byla nadprůměrná a i u mnohých nevybraných hřebců jsme viděli 
nadprůměrné skokové vlohy a věříme, že i když hřebci nebyli předvybráni, ještě o nich 
uslyšíme ve sportu.“ 
 

Text: Ing. Hana Civišová a Mgr. Kateřina Hanušová  Foto: Martina Kůstková 
 

DALŠÍ HŘEBCI DLE ABECEDNÍHO POŘADÍ 
 

 
Blizzard (HOLST - Brantzau VDL x Warna I po Carlos DZ) – PŘEDVYBRÁN 
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Cassius (ČT - Cassini´s Son-T x Tracy po Taarlo) 

 

 
Cayman N (ČT - Cassini´s Son-T x Courtney Love N po Catango Z) 
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Centano M (CS - Cento Lano Arcus x Dalipa po Przedswit XVI - 64) 

 

 
Codarco (HOLST - Cornet Obolensky x Farida po Darco)) 
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Cola´s Star (ČT - Cola x Golden Star po Puschkin) 

 

 
Colt (ČT - Cola x Tamara po Edminton) 
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Coly (ČT - Cola x Acorda H po Acord II) 

 

 
Cool Wonder (ČT - Cool Paradise x Bathory po Beethowen) – PŘEDVYBRÁN 
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Courageous-KL (WESTF - Colman x Aida po Celano) 

 

 
Duke HTW Z (Z - Diamant de Semilly x Calida K po Charakter) – PŘEDVYBRÁN 
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Fuerte Ferrero (ČT - Caruso x Fueretta po Landjunge) – PŘEDVYBRÁN 

 

 
Harry P (HANN - Hickstead White x Maryline po Pius) 
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Chaming Caesar (ČT - Cassin´s Son-T x Chaming Rose po Carismo) 

 

 
Impression (ČT - Warness ZH x Elody po Phill) – PŘEDVYBRÁN 
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Maroco (ČT - Monaco x Fanny po Florencio) 

 

 
Moon Walker (ČT - Monaco x Jamajka po Catango HT) 
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Pacific Blue (HOLST - Plot Blue x T-Caretina po Caretino) 

 

 
Romeo van het Rozenveld (BWP - Leandro VG x Vamira Wilderhof Z po Va Vite) 
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Rutterfly van Het Leliehof (BWP - Nixon Van´t Meulenhof x Butterfly Van Leliehof po 

Codex) 

 
Toulons Boy Z (Z - Toulon x Pevade M po Quidam de Revel) 
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STARŠÍ HŘEBCI NOVĚ ZAPSANÍ DO PK ČT PRO ROK 2020 
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NASKLADNĚNÍ DO 70DENNÍHO TESTU HŘEBCŮ 
Slunečné letní počasí si objednali zaměstnanci Zemského hřebčince v Písku pro pořádaní 
výběru do 70denního testu v rámci plemenné knihy českého teplokrevníka. V úterý 7. 7. 
2020 byla na píseckém nádvoří předvedena kolekce čtyř hřebců. Plemenná příslušnost 
hřebců byla tentokrát uniformní a všichni účastníci jsou zástupci plemenné knihy českého 
teplokrevníka. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé hřebce a jejich hodnocení. 
Jako první byl předveden tříletý hřebec IMPRESSION po holandském hřebci Warness ZH 
z matky Elody po Phill. Tohoto vraníka odchovala Iveta Cepková a jeho současnou 
majitelkou je Andrea Metelková. Tento hřebec předvedl na únorovém předvýběru velmi 
dynamický skokový projev, na jehož základě byl předvybrán.  Při naskladnění jej hodnotila 
komise takto: Hřebec v dobrém typu, na spodní hranici výškových rozměrů, méně kostnatý, 
s dobrou horní linií. Pod sedlem projevil menší ochotu spolupracovat, ale splnil všechna 
náležitá kritéria pro zařazení do testu. 
 

 
Impression 

 
Katalogové číslo dvě obdržel český teplokrevník LOCARDO-H, který je z chovu MVDr. 
Františka Horníka. Tento prémiovaný hřebec je synem kvalitního plemeníka Lordanos 
z matky Kajra – H, která přísluší ke kvalitní rodině klisny Kampa a je po hřebci Scyris. 
Locardo vyniká kvalitním fundamentem a dobrým rámcem. Komise konstatovala horší 
výživnou kondici u tohoto hřebce. Dále komisaři velmi ocenili dobrou přípravu pod sedlem 
a kůň se jevil jako ochotný a pracovitý. 
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Locardo – H 

 
Dalším prémiovaným hřebcem byl CANTOS z chovu Zdeňka Hrnčíře z Proseče pod 
Křemešníkem. Tento velmi povedený syn hřebce Casino Grande je z matky Corlena po 
Corlensky G. Co se týká exteriéru tohoto hřebce, lze se vyjadřovat v superlativech – výborný 
typ, velmi dobré osvalení a výborná kondice, ušlechtilá a dobře tvarovaná hlava, 
harmonická horní linie, dobrá síla kostry a celkově velmi harmonická stavba těla. Navíc je 
tento hřebec v pohybu taktéž nadprůměrný, disponuje velmi prostorným krokem, klus s 
volnou lopatkou je dostatečně prostorný, jen vzadu by mohl být více aktivní a cval je v dobré 
rovnováze s dobrým odrazem. 

 
Cantos 
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Posledním předváděným hřebcem byl syn úspěšného hřebce Cool Paradise - COOL 
WONDER. Tento rámcový bělouš je z matky Bathory po holštýnském hřebci Beethoven, 
dále v původu figurují zvučná jména jako Saphir le Fol, či Lombard. Chovatelem i majitelem 
tohoto hřebce je Jan Chýle ze Zákup. Tento 169 centimetrů vysoký hřebec vyniká velkým 
rámcem, velmi dobrou sílou kostry, dobrou horní linií a silnou zádí. Za mírný nedostatek 
považuje komise méně hřebčího výrazu.  V pohybu a pod sedlem tento hřebec vyniká 
dobrou koordinací, prostorným pohybem ve všech třech chodech a vzhledem ke své výšce 
překvapil také velmi pružným skokem a výbornou jezditelností. 
 

 
 
Komise pracovala ve složení Ing. Hana Civišová, Stanislav Hošák, Mgr. Kateřina Hanušová 
a Otakar Vondrouš a doporučila všechny účastníky do 70denního testu v rámci PK ČT.  

Autor: Ing Hana Civišová, Foto: Martina Kůstková 
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70DENNÍ TEST HŘEBCŮ 
 
Zářijový závěr 70denního testu a výběry starších hřebců 

V polovině září proběhly v Zemském hřebčinci v Písku závěrečné zkoušky hřebců v 
70denním testu a společně s nimi i historicky první ročník sportovního testu čtyřletých až 
šestiletých hřebců a také výběr starších hřebců po doložení sportovní výkonnosti. Naštěstí 
vše za krásného počasí a ještě v době povolené účasti diváků. 
70denní test 

Z tříletých hřebců předvybraných v únoru 2020 se do testu přihlásili čtyři, všichni 
plemene český teplokrevník, přičemž oba prémiovaní Locardo-H (Lordanos x Scyris xx, 
chov. MVDr. Horník) i Cantos (Casino Grande x Corlensky G, chov. Z. Hrnčíř) měli za sebou 
jednu připouštěcí sezonu, v níž dle sdělení jejich držitelů (ZH Tlumačov, resp. Zdeněk 
Hrnčíř) využilo jejich služeb poměrně velké množství klisen, s přihlédnutím k tomu, že se 
jedná o tříleté neprověřené plemeníky. Zejména u Locarda-H se to výrazně projevilo na 
výživném stavu, v němž do testu nastupoval, naopak Cantos byl přijat v ideální kondici, v 
níž se ostatně předváděl již při obou předvýběrech. Dalšími dvěma přihlášenými hřebci byli 
Cool Wonder (Cool Paradise x Beethowen, chov. J. Chýle) a Impression (Warness ZH x Phill, 
chov. I. Cepková, maj. A. Metelková).  
Naskladnění 

V úvodní den testu byli všichni hřebci předvedeni komisi na ruce na tvrdém podkladu 
a dále pod sedlem pod svými jezdci ve všech třech chodech a při překonání křížku. Všichni 
hřebci předvedení zdárně absolvovali, bohužel ještě před zahájením došlo k nepříjemnému 
úrazu majitelky Impressiona, kterou pak v musel v sedle hřebce narychlo a odvážně 
zastoupit Václav Horký. Komise hodně zvažovala, zda hřebce do testu přijmout. Nakonec 
se s přihlédnutím k názoru vedoucího výcviku rozhodla dát hřebci šanci.  
Kontrolní den 

Kontrolní den testu proběhl zcela bez výhrad k přípravě hřebců a písečtí navíc na 
Locardovi-H dokázali, jak umí dostat do kondice i obtížněji krmitelného koně, navzdory 
zátěži, kterou trénink v 70denním testu pro tříletého hřebce zcela jistě představuje. Všichni 
hřebci se pod sedlem převedli ve všech chodech a při překonání několika menších překážek 
a komise pozitivně hodnotila jejich připravenost i pokroky ve výcviku.  
Závěrečné zkoušky 

Závěrečné zkoušky 70denního testu proběhly 14. září. Komise pracovala ve složení 
Ing. Hana Civišová, Ph.D. (předsedkyně), Stanislav Hošák, Luboš Kozák a Mgr. Kateřina 
Hanušová. Při všech předvedeních byli hřebci ihned hodnoceni a známky jednotlivých 
komisařů za všechna dílčí kritéria byly oznamovány veřejně pro početné přítomné diváky z 
řad chovatelské veřejnosti.  

V typu, exteriéru i v klusu a kroku na ruce všechny konkurenty výrazně předčil 
Cantos, který se hodně blíží ideálu moderního mladého plemenného hřebce. Ostatní tři 
hřebci splňují podmínky pro zápis do PKH I s většími či menšími výhradami k nedostatkům 
v exteriéru či typu.  



 
STRANA 141 

Následně se všichni čtyři hřebci předvedli při skákání ve volnosti, kde musí postupně 
překonat tři povinné výšky až k oxeru se zadní bariérou ve výšce 135 cm. Zde rovněž nasbíral 
nejvyšší známky Cantos, jak za skokovou schopnost, tak za techniku skoku i cval. 
Následovalo předvedení pod sedlem, kde hřebci musí absolvovat gymnastickou řadu a 
krátký parkur. Zde se ukázal výrazný talent Cool Wondera, který je navzdory své 
impozantní výšce velmi pružný, učenlivý, skokově nadaný a dobře jezditelný kůň. Za klus, 
cval i skokovou schopnost pod sedlem dostal vyšší hodnocení než na ruce, respektive ve 
volnosti a v některých kritériích předčil i vítěze testu Cantose, který však oproti Locardovi-
H i Cool Wonderovi nastupoval do testu s výrazně menšími zkušenostmi pod sedlem, 
protože tito dva již před nástupem do 70denního testu absolvovali zkoušky výkonnosti v 
testačních odchovnách, Locardo-H v Tlumačově a Cool Wonder v Písku. Locardo-H převedl 
pod sedlem svůj standardní výkon, přičemž jeho nejsilnější stránkou je slušná technika 
skoku a odpovídající schopnost. Impression měl stejně jako při předvýběru poměrně vysoké 
známky za skokovou schopnost i styl ve volnosti, ale pod sedlem si vinou dvou 
neposlušností vysloužil od komise nízké známky za vnitřní vlastnosti a neochota se 
projevila i na zhoršení stylu skoku, přesto test po započtení všech známek absolvoval.  

CANTOS 
Vítězem 70denního testu 2020 se tedy stal Cantos se známkou 8,49 za exteriér a 8,74 

za výkonnost. Cantos je potomkem Sosathova plemeníka Casino Grande po Casino Berlin z 
linie Capitol I – Cottage Son xx a jeho pradědem z otcovy strany je týmový mistr Evropy 
Eurocommerce Berlin. Casino Grande se letos jako osmiletý ještě před vypuknutím 
koronavirové krize umístil jako čtvrtý ve finále youngster tour při závodech Světového 
poháru v Lipsku (145 cm) a již v loňském roce úspěšně startoval v túře mladých koní v 
Cáchách, po boku svého letos teprve dvanáctiletého otce, který se díky svým výkonům 
kvalifikoval do omezených startovních polí těchto nejrenomovanějších evropských závodů. 
Casino Berlin má na kontě starty v několika pětihvězdových Velkých cenách a oba hřebce 
prezentuje v parkurech syn jejich chovatele Hendrik Sosath. 

Matka Cantose, klisna Corlena, je dcerou hřebce Corlensky G, jednoho z 
nejznámějších synů Corneta Obolenskyho. Corlensky G dal již celou řadu koní do 
mezinárodních soutěží stupně T a mimo jiné je také otcem píseckého plemeníka Go-On 
T.S. Bába Cantose, KWPN klisna Marquis (Lancester x Animo), dala u Hrnčířů patnáct 
hříbat, z toho dvě dosáhly výkonnost ST ve skákání a jeden v drezuře. Nejznámější byla 
klisna Coca (Carbido), která dosáhla se Zdeňkem Hrnčířem výkonnosti ST** a po Caesarovi 
dala plemeníka Cocain (skok T*). Díky spojení výše uvedených rodičů se Zdeňkovi 
Hrnčířovi podařilo odchovat nadějného plemeníka, který by měl být pro chovatele zajímavý 
nejen krásným vzhledem a výkonností, ale i velmi zajímavou kombinaci skokově 
prověřených linií.  

COOL WONDER 
Jako druhý se v závěrečné zkoušce 70denního testu umístil hřebec Cool Wonder se 

známkou 7,66 za exteriér a 8,53 za výkonnost. Tento bělouš velkého rámce je potomkem 
hřebce Cool Paradise, kterého v parkurech velmi úspěšně prezentuje chovatel a majitel Cool 
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Wondera, Jan Chýle. Dokázal s Cool Paradisem vyhrát dvě Velké ceny Českého skokového 
poháru a také velmi prestižní martinický Memoriál Jana Papouška v roce 2019, o měsíc 
později pak obsadili šestou příčku na seniorském MČR jednotlivců. Cool Paradise je 
potomkem velmi prověřeného holštýnského hřebce Colman (Carthago x Lord), který dal 
mnoho význačných sportovních koní včetně vítěze Velké ceny Cách L.B. Convalla, ale také 
téměř padesát plemenných hřebců, z nichž se velmi nadějně jeví například Contagio, 
Colmander a Catch. V ČR působí Colmanův syn Con Cosmos, svého času druhý rezervní 
vítěz holštýnského körungu, v majetku Jana Vaňhy. Matkou Cool Paradise byla Papaya, 
kterou si mnozí z nás ještě dobře pamatují v nejvyšších parkurech s panem Jiřím 
Pecháčkem, westfálská klisna po Phantom x Watzmann.  

U Cool Wondera se také setkáváme s velmi zajímavou rodinou. Matka Bathory po 
Beethowen sice sama nesportovala, protože se narodila do nešťastného období po úmrtí 
svého chovatele Jana Vaňhy a dostala se do rukou Jana Chýleho až ve věku, když už nemělo 
cenu ji obsedat, přesto vykazovala velké nadání při skoku ve volnosti. Jejího otce 
Beethowena (Contender x Lavall II) asi není českým chovatelům třeba představovat, po 
úspěšném absolvování série KMK dosáhl na výkonnost T** s Alešem Opatrným a souběžně 
působil v chovu. Jeho nejvýznačnějším sportujícím potomkem je aktuálně klisna Britania, 
která s Terezou Svobodovou dosáhla mezinárodní výkonnosti 145 cm, a T parkury skákali 
také další Beethowenovi potomci Šípek a Babou. V chovu po něm působí plemeník 
Bernstein (ST**). Téměř stejně známá jako Beethowen byla o málo dříve sportující bába 
Cool Wondera, klisna Kikina po Saphir le Fol x Lombard. Tato drobná a obratná klisna 
dosáhla s Magdou Lasabovou výkonnosti ST**, navíc pochází z prověřené holštýnské 
rodiny, její bába Zara III po Aloube Z je sestrou Furgund, matky plemeníků Calando I až VI. 
Lze tedy očekávat, že Cool Wonder, velmi citlivě prochovaný na vzájemně dobře navazující 
osvědčené holštýnské linie, by měl své imponující vlastnosti, tedy velkou skokovou 
schopnost, jednoduchost, obratnost a učenlivost, spojené s velkým rámcem a odpovídající 
mohutností, předávat i svému potomstvu.  

LOCARDO-H 
Jako třetí se v 70denním testu umístil Locardo-H se známkou 7,87 za exteriér a 7,71 

za výkonnost. Tento ryzák je potomkem dobře prověřeného holštýnského hřebce Lordanos, 
který celý svůj život působil na oldenburské stanici Gerda Sosatha v Lemwerderu. Svého 
času s G. Sosathem vyhrával série skokových soutěží na styl pro mladé koně, později dosáhl 
výkonnosti T a na tuto úroveň dokázal dostat také obě Sosathovy děti Hendrika i Janne. 
Lordanos byl potomkem v ČR dobře známého Landose (Lord), z W-Ashley po Ahorn Z, a 
typově se jednalo o temperamentního, moderního hřebce s vynikajícím charakterem. Dal 
téměř 60 plemenných hřebců, z nichž se jako producent výkonných koní doposud nejlépe 
jeví vynikající Tebbelův Light On OLD, v ČR po něm působil Lord Weingard. Lordanos se 
proslavil zejména produkcí velkého množství výborných sportovních koní, především do 
parkuru. Vedle Light Ona, který má na kontě početné starty v PN a umístění i ve Velké ceně 
Cách, je v prvé řadě třeba zmínit druhého ze spolkového šampionátu 6letých a pozdějšího 
vítěze hamburského derby Lex Lugara (C.-O. Nagel), dále pak například Lorda Lohengrina 
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(P. Stühlmeyer), HH Let’s Fly (R. Pessoa) či Lady Lordanu (H. Sosath). Celkem 46 
Lordanosových potomků dosáhlo výkonnosti 160 cm v parkuru.  

Matkou hřebce Locardo-H je Kajra-H po plnokrevníku Scyris xx, který patří k 
nejfrekventovanějším plnokrevníkům v českém teplokrevném chovu poslední doby. Kajra-
H je dcerou ST** – skokanky Kampy po Gottward, která úspěšně závodila zejména s Emilem 
a Jakubem Ludvíkovými. Kampa dala kromě Kajry-H také její pravou sestru Kanastu-H, 
která sama dosáhla výkonnosti S* a v chovu dala již vítězku několika kvalifikací KMK a 
loňskou finalistku čtyřletých Ketty-H (Aristo  Z). Kampa je také matkou Koráda-H (Corrado 
II), který s Jiřím Hruškou dosáhl výkonnosti S**. Locardova prabába Kasia je dcerou 
Löwenmuta a kromě Kampy dala Korsicu (Silvio II), která v mezinárodní všestrannosti 
dosáhla s Petrem Lacinou výkonnosti CIC3* a startovala na této úrovni i v Poháru národů, 
se svým současným jezdcem Brazilcem Ruyem Lemem Fonsecou de Filho vybojovala již i 
pátou příčku na CCI4*. Výkonnosti v CCI4* už dosáhl i Korsičin syn Kamikatze (Campbel), 
rovněž s Petrem Lacinou. Nadání k všestrannosti je v rodině zřejmě zakotvené, již Kasiina 
matka Kanasta (Furioso II-K) dala úspěšného militaristu Kalifa (Lopez). Lze předpokládat, 
že i Locardo-H bude mít vzhledem ke svému původu a velkému podílu plnokrevné krve 
talent jak pro skoky, tak pro všestrannost, a jeho skokový projev ve volnosti byl také hlavním 
důvodem udělení prémie na předvýběru.  

 

IMPRESSION 
Jako čtvrtý se v 70denním testu umístil Impresion s hodnocením 7,58 za exteriér a 

7,47 za výkonnost. Je potomkem píseckého plemeníka Warnesse ZH, který byl v letošním 
roce s Kamilem Papouškem v sedle úspěšným účastníkem mediálně ostře sledovaného 
pražského Poháru národů, v loňském roce se s Jakubem Štěrbou umístil pátý ve Velké ceně 
při CSI3*-W v Olomouci a aktuálně patří mezi kandidáty českého olympijského týmu pro 
Tokio 2021. Warnessovo skokové nadání není náhodné, bába Narzisse dala vynikajícího 
skokana Romanova (B. Twomey, B. Allen), a hlavně otec Warrant, děd Larino i praděd 
Fedor dosáhli v parkurech výkonnosti 160 cm. 

Matka Impressiona, klisna Elody, dosáhla výkonnosti L** v parkurech a je dcerou 
Philla, slovenského teplokrevníka po Aquilas z Pauly po Popcorn, který sám dosáhl 
výkonnost ST**, ale dal již potomstvo na úrovni T* a jeho nejznámějším potomkem je 
aktuálně osmiletá Juliett, před dvěma lety šampionka KMK, která s Lindou Portychovou 
velmi úspěšně skáče ST**. Bábou Impressiona je Myška po Obvod x Marin Suchý, jejímž 
nejlepším potomkem byla právě Elody.  

 
První ročník sportovního testu 

Letos schválený nový šlechtitelský program zahrnuje novinku v podobě sportovního 
testu, který po svém absolvování umožňuje uchovnění hřebcům ve věku 4–6 let, pokud 
splní exteriérové požadavky. Do testu se hřebci kvalifikují na základě výsledků ze stylových 
soutěží svých věkových kategorií (KMK). V letošním pilotním roce se do testu přihlásili 
pouze dva účastníci ze ZH Tlumačov, hřebci ČT Lodit (po Lord Weingard z Judita po 
Catango Z) a Can Rufa (po Castelano z Anica po Przedswit Rufa), oba finalisté KMK 
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čtyřletých hřebců a valachů. Čtyřletí ve skokové verzi testu mají předepsané předvedení na 
tvrdém povrchu, skok ve volnosti do 140 cm a předvedení pod sedlem na předepsaném 
parkuru, se opakovaným překonáním některých zvýšených překážek podle požadavků 
komise. Následuje zkouška jezditelnosti pod testačním jezdcem. Oba hřebci úspěšně 
absolvovali výkonnostní část sportovního testu, byli dobře připravení a předvedení 
Zdeňkem Žílou, ale do chovu je hodnotitelská komise po změření a posouzení na tvrdém 
podkladu nezařadila.  
Výběr starších hřebců 

Součástí závěrečného dne 70denního testu byl i výběr starších hřebců na základě 
splnění výkonnostních podmínek ze sportu. Přihlášeni a předvedeni byli tři hřebci, po 
posouzení exteriéru a mechaniky pohybu na tvrdém podkladu byli vybráni dva – KWPN 
hřebec Helios a holštýnský hřebec Carnelian.  

Holandský hřebec Helios se narodil u chovatelky Hany Vachutkové a je po hřebci 
Jimtown (Darco) z Kreace po Landos. Výkonnosti ST** dosáhl již jako sedmiletý v roce 2019 
a v letošní sezoně na této úrovni úspěšně pokračoval se svým stálým jezdcem Jaroslavem 
Jindrou. Jeho otec Jimtown dosáhl výkonnosti 160 cm, jeho matka Kreace po výše zmíněném 
hřebci Landos úspěšně skákala až do ST** a je dcerou výborné skokanky i chovné klisny 
Kódy (Dietward) z rodiny klisny Komparse, matky vynikajícího Geniuse-11. Kreace dala také 
Heliosovu starší polosestru Kigali (po Heartbreak ZH), která byla jako pětiletá šampionkou 
pětiletých klisen v KMK a současně vyhrála i Martinický šampionát pětiletých 2015. Po 
pauze v chovu letos nasbírala celou řadu vítězství a dosáhla výkonnosti ST**.  

Holštýnský hřebec Carnelian byl odchovaný Kaiem Gerkenem z Lasbeku a je v 
majetku Bohemia Energy, s. r. o. S Kateřinou Veselovskou v sedle zvítězil v letošním finále 
KMK pětiletých hřebců a valachů a na základě toho byl předveden k výběru. Körung získal 
již jako 2,5letý na meklenburském körungu v Redefinu pod jménem Corbin. Jeho otcem je 
fenomenální skokan Comme il faut, potomek dvou skokanských hvězd – olympioniků 
Corneta Obolenskyho a Ratiny Z po Ramiro. Matkou Carneliana je další mezinárodní 
skokanka, která pod jménem Lea C velmi úspěšně závodila s Willim Melligerem a byla jeho 
posledním úspěšným koněm před ukončením kariéry. Vyhráli spolu například SP v 
Budapešti nebo Velkou cenu Ranshofenu a několikrát se umístili i na úrovni CSI5*. Lea C 
byla do holštýnského chovu zapsána jako Lea VI a také její původ budí zájem – Cassini I x 
Caretino. Na letošním holštýnském körungu z ní byl körován Carnelianův polobratr On the 
Rocks po Ogano. 

 
Text: Mgr. Kateřina Hanušová



 

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 
Age of Jape(POL) A1/1 2006 2019 - - - - - - - 4 - - - - - 
Al Cambero HANN 2004 2009 - 2 2 - - - - 3 3 - - - - 
Anchorage HANN 1996 2002 2021 2 2 - - - - 2 2 - - - - 
Ares ČT 2016 2019 - 7 - - - - - 14 - - - - - 
Aristo Z ZANG 2001 2007 - 50 50 - - - - 60 60 - - - - 
Armando B HANN 1995 2000 - - - - - - - 7 - - - - - 
Bentley KWPN 1983 1994 1997 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Caesar HOLST 2005 2014 - 3 3 - - - - 3 3 - - - - 
Caleri-II HOLST 2003 2016 - 23 23 - 1 - 1 33 33 - 1 - 1 
Calox HANN 2013 2018 - 2 2 - - - - 7 7 - - - - 
Cannon Reuvekamp's Z ZANG 2015 2018 - 22 22 - - - - 25 25 - - - - 
Cannor  ČT 2014 2018 - 4 4 - - - - 5 5 - - - - 
Cantos FHP ČT 2017 2019 - 18 - - 1 1 - 21 - - 1 1 - 
Canturino HOLST 2005 2013 - 3 - - - - - 3 - - - - - 
Carambol RS HOLST 2006 2020 - 7 7 - - - - 11 11 - - - - 
Cardiff Dwerse Hagen Z ZANG 2006 2014 - 10 10 - - - - 13 13 1 - - - 
Carebis HANN 2010 2018 2021 7 7 - - - - 8 8 - - - - 
Caro ZH ČT 2006 2009 - 1 - - - - - 1 - - - - - 
Casalido HOLST 2011 2016 2018 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Cassilius HOLST 1997 2000 - 8 - - - - - 13 - - - - - 
Cassini's Son-T HOLST 1997 2004 - 15 15 - 1 - 1 19 19 - 1 - 1 
Casual HOLST 2015 2017 - 9 - - - - - 9 - - - - - 
Catero HOLST 2003 2020 - 10 - - - - - 22 - - - - - 
Cent I - Mot. A1/2 1964 1986 1991 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Cento Lano Arcus sBs 2004 2013 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
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Clive KWPN 2007 2017 - 7 7 - - - - 18 18 - - - - 
Come Undone OS 2003 2020 - 50 50 - - - - 59 59 - 1 - 1 
Con Cosmos HOLST 2003 2007 - 7 - - 1 1 - 10 - - 1 1 - 
Cool Paradise ČT 2006 2009 - 9 - - - - - 10 - - - - - 
Cornet de Lux HOLST 2009 2019 - 9 9 9 - - - 13 13 13 - - - 
Cornet Obolensky BWP 1999 2009 - - - - - - - 1 1 1 - - - 
Cortydor HANN 2017 2020 - 7 6 - - - - 12 11 - - - - 
Crawfordastral KWPN 2007 2010 - 4 - - - - - 5 - - - - - 
Cyril ST-CS 1997 2005 - 6 - - - - - 10 - - 1 1 - 
Dahoman IV-CZ (Tamarix) Shag 2001 2006 - 1 - - - - - 5 - - 1 1 - 
Damon A1/1 2000 2008 - 23 - - 1 1 - 23 - - 1 1 - 
Dartoni HOLST 2012 2016 - 4 4 - - - - 8 8 - - - - 
Dubel ČT 1997 2016 - - - - - - - 3 2 2 - - - 
Egerton (GER) A1/1 2001 2009 - - - - - - - 1 - - - - - 
El Torreo de Muze sBs 2010 2016 - - - - - - - 2 2 2 - - - 
Emerald van't Ruytershof BWP 2004 2016 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Empire KWPN 2009 2015 - 5 5 - - - - 9 9 - - - - 
Erik ČT 1998 2005 - 2 - - - - - 2 - - - - - 
Esman HOLST 2012 2016 - - - - - - - 5 5 - - - - 
Faustinus OLDBG 2002 2018 - 54 54 - 1 - 1 70 70 - 1 - 1 
Firestone KWPN 2010 2019 - - - - - - - 1 1 1 - - - 
Flipper Sun SF 2003 2019 - - - - - - - 2 - - - - - 
Fors Mozart ČT 2003 2006 - 5 5 5 - - - 5 5 5 - - - 
Fürst Wilhelm OLDBG 2006 2011 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Galandro ZH ČT 2007 2010 - 3 3 - - - - 6 6 - - - - 
Gangster holkovský ČT 2016 2019 - 5 - - - - - 6 - - - - - 
Gentleman IV SF 1994 2019 - 21 21 - 1 - 1 21 21 - 1 - 1 
Global Champion TN KWPN 2011 2019 - 4 4 - - - - 12 12 - - - - 
Go-On T.S. KWPN 2011 2014 - 21 21 - 1 - 1 28 28 - 1 - 1 
Grand Step Koláček ČT 2000 2003 - 14 13 - - - - 17 16 - - - - 
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Gulden ZH ČT 2011 2014 - 10 - - - - - 11 - - - - - 
He's Blue KWPN 2012 2018 - 2 2 - - - - 5 5 - - - - 
Heartbreak ZH BWP 2005 2008 - 23 23 - - - - 38 38 - - - - 
Heartvit ZH ČT 2013 2015 - 16 16 - - - - 20 20 - - - - 
Chardonney Tcheque(FR) A1/1 2008 2017 - 2 2 - - - - 2 2 - - - - 
Charles Blue OS 2013 2019 - - - - - - - 3 3 3 - - - 
Lamaze TN KWPN 2016 2019 - 36 36 - 1 - 1 41 41 - 1 - 1 
Lasing ČT 2007 2013 - 2 - - - - - 2 - - - - - 
Le Patron HANN 1997 2002 - 6 - - - - - 7 - - - - - 
Leonidas ČT 2016 2019 - 5 - - - - - 5 - - - - - 
Ligoretto HANN 1998 2002 - 3 - - - - - 3 - - - - - 
Locardo-H ČT 2017 2020 - 7 7 - - - - 13 13 - - - - 
Lotar (dř.Yellow Man) ST-CS 1998 2003 2007 - - - - - - 1 1 1 - - - 
Manasquan M Z ZANG 2010 2019 - 4 4 - - - - 7 7 - - - - 
Manillon Rouge SF 2000 2004 - 13 - - - - - 14 - - - - - 
Mineral ČT 1995 1998 - - - - - - - 3 3 3 - - - 
Mistrál ČT 1996 2002 - 1 - - - - - 7 - - - - - 
Noowanda Semilly SF 2001 2019 - 13 13 - - - - 23 23 - - - - 
Przedswit Lionel ČT 2004 2007 - 1 - - - - - 2 - - - - - 
Przedswit Richter ČT 2015 2018 - 4 4 - - - - 4 4 - - - - 
Przedswit Rufa ČT 1997 2005 - 3 - - - - - 5 - - - - - 
Quaid HANN 2004 2012 2020 38 38 - 1 - 1 58 58 - 1 - 1 
Quick Lauro Z ZANG 1994 2007 - 4 4 - - - - 7 7 - - - - 
Quidam ČT 1997 2000 - 1 - - - - - 5 - - - - - 
Quidam de Revel SF 1982 1996 - - - - - - - 1 1 1 - - - 
Quinnus II OLDBG 2004 2020 - 3 3 - - - - 5 5 - - - - 
Sandro Classic Rhld 2001 2012 - 10 - - - - - 10 - - - - - 
Sir Bento HOLST 1996 2009 - 23 2 2 2 2 - 23 2 2 2 2 - 
Stalypso HANN 2002 2013 - 39 39 1 - - - 47 47 1 - - - 
Stocantes HANN 2013 2018 - 3 3 - - - - 3 3 - - - - 
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Tallmann TN BWP 2011 2019 - 26 26 - - - - 43 43 - 1 - 1 
Tarzan KWPN 2000 2014 - 2 - - - - - 10 - - - - - 
Volis FHP ČT 2016 2019 - 4 - - - - - 5 - - - - - 
Volonter-T ČT 1997 2005 2021 2 - - - - - 3 - - - - - 
Voltaire HANN 1979 1995 - - - - - - - 1 1 - - - - 
Warness ZH KWPN 2010 2013 - 19 19 - - - - 25 25 - - - - 
Wrangler ZH ČT 2016 2019 - 3 - - - - - 3 - - - - - 
Age of Jape(POL) A1/1 2006 2019 - - - - - - - 4 - - - - - 
Al Cambero HANN 2004 2009 - 2 2 - - - - 3 3 - - - - 
Anchorage HANN 1996 2002 2021 2 2 - - - - 2 2 - - - - 
Ares ČT 2016 2019 - 7 - - - - - 14 - - - - - 
Aristo Z ZANG 2001 2007 - 50 50 - - - - 60 60 - - - - 
Armando B HANN 1995 2000 - - - - - - - 7 - - - - - 
Bentley KWPN 1983 1994 1997 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Caesar HOLST 2005 2014 - 3 3 - - - - 3 3 - - - - 
Caleri-II HOLST 2003 2016 - 23 23 - 1 - 1 33 33 - 1 - 1 
Calox HANN 2013 2018 - 2 2 - - - - 7 7 - - - - 
Cannon Reuvekamp's Z ZANG 2015 2018 - 22 22 - - - - 25 25 - - - - 
Cannor  ČT 2014 2018 - 4 4 - - - - 5 5 - - - - 
Cantos FHP ČT 2017 2019 - 18 - - 1 1 - 21 - - 1 1 - 
Canturino HOLST 2005 2013 - 3 - - - - - 3 - - - - - 
Carambol RS HOLST 2006 2020 - 7 7 - - - - 11 11 - - - - 
Cardiff Dwerse Hagen Z ZANG 2006 2014 - 10 10 - - - - 13 13 1 - - - 
Carebis HANN 2010 2018 2021 7 7 - - - - 8 8 - - - - 
Caro ZH ČT 2006 2009 - 1 - - - - - 1 - - - - - 
Casalido HOLST 2011 2016 2018 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Cassilius HOLST 1997 2000 - 8 - - - - - 13 - - - - - 
Cassini's Son-T HOLST 1997 2004 - 15 15 - 1 - 1 19 19 - 1 - 1 
Casual HOLST 2015 2017 - 9 - - - - - 9 - - - - - 
Catero HOLST 2003 2020 - 10 - - - - - 22 - - - - - 
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Cent I - Mot. A1/2 1964 1986 1991 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Cento Lano Arcus sBs 2004 2013 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - 
Clive KWPN 2007 2017 - 7 7 - - - - 18 18 - - - - 
Come Undone OS 2003 2020 - 50 50 - - - - 59 59 - 1 - 1 
Con Cosmos HOLST 2003 2007 - 7 - - 1 1 - 10 - - 1 1 - 
Cool Paradise ČT 2006 2009 - 9 - - - - - 10 - - - - - 
Cornet de Lux HOLST 2009 2019 - 9 9 9 - - - 13 13 13 - - - 

 
 



ČESKÝ TEPLOKREVNÍK VE SPORTU 
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KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ 
 
FINÁLE KMK SKOKY 
Skvěle připravený areál Zemského hřebčince v Písku přivítal o prvním zářijovém víkendu 
finále skokového KMK. A stejně jako v loňském roce připojili pořadatelé také celostátní 
přehlídku 3letých klisen a hříbat ČT.  
Areál ZH po renovaci kolbiště a tribuny skýtá ty nejlepší podmínky pro jezdce, koně, diváky 
i funkcionáře a je jen škoda, že nemá ve vlastnictví i dostatek pozemků nad areálem, což 
brání instalaci trvalého zázemí pro ustájení a parkování kamionů, jinak by s hrdostí mohl 
pořádat i lákavé mezinárodní závody. V letošní sezoně se ujal pořádání velké většiny 
jihočeských závodů včetně všech kategorií skokového OM a všechny závody měly velmi 
vysokou úroveň. Proběhly zde i dvě kvalifikace skokového KMK (jedna za zrušené 
Hořovice) a také jedna ze dvou kvalifikací v drezuře. Po loňské úspěšné premiéře nebyla ani 
pracovní komise KMK ani prezidium ASCHK na pochybách, kam v letošním 
komplikovaném roce umístit skokové finále prestižní soutěže mladých koní – soutěže KMK 
přece spojují chov se sportem stejně, jako je tomu v píseckém hřebčinci. 
Téměř plná startovní pole 
Kromě kategorie 6letých klisen bylo do všech kategorií finále KMK kvalifikováno více než 
20 koní a postupovalo se podle bodů. Naneštěstí někteří kvalifikovaní neoznámili včas svou 
neúčast a už se za ně nestihli dohlásit početní náhradníci, takže ve většině startovních listin 
chyběl jeden či dva koně z původně předpokládané dvacítky. Přesto byla úroveň dvojic 
velmi vysoká, a kromě 6letých hřebců, kam přijel jako jednoznačný favorit Presley-S, byly 
papírové předpoklady hodně otevřené, pořadí v žebříčku totiž výrazně ovlivňuje počet 
startů každého koně. Na rozdíl od loňského roku však letos koně vítězní v sobotu s jedinou 
výjimkou udrželi formu i do nedělního kola a stali se šampiony své kategorie. Komisaři se 
letos dostavili všichni 4 – pánové Hruška, Drahota, Kozák a Chýle – a oba dva dny neúnavně 
rozdávali stylové známky. 
 
4letá šampionka Ceremonie Fitmin 
Mezi čtyřletými klasinami již v sobotu výrazně dominovala CS odchovankyně ing. Zdeňka 
Müllera Ceremonie Fitmin po Winningmood x Sandreo, kterou předváděl Marek Hentšel, 
v neděli byl její náskok ještě větší a zaslouženě zvítězila s náskokem celkem 1,75 bodu před 
dvěma importovanými holandskými klisnami v majetku Petry Charvátové z Mohelnice nad 
Jizerou – Copycat EBH Z (Citizen Kane x Heartbreaker) a Laomi W (Connect x Pythagoras). 
Zatímco Copycat předváděl jihočeský Ladislav Arient a oba dva dny předvedli čistý parkur, 
vedoucí klisnu letošního žebříčku Laomi W jezdila sama majitelka a byla hodně zklamaná, 
že ji v neděli k jedné z překážek podle vlastních slov „příliš dotahala“, a ta se již neubránila 
shození. Přesto na styl porazily v obou kolech bezchybnou Xawarnu (Warness x Przedswit 
XVI-64) Martiny Filípkové, která za nimi pod Václavem Horkým skončila čtvrtá. Pátou 
příčku vybojovala další klisna ČT Cara Mia 2 (Caruso x Catango Z) s chovatelem/majitelem 
a jezdcem v jedné osobě – Zdeňkem Jarkou. 
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4letý šampion 2686 Ares RVP 
Tři výše uvedené funkce v jedné osobě slučoval i jezdec holštýnského valacha Aragona 22 
(Acorado I x Concept), ing. Jiří Mayer, vítěz sobotního kola kategorie 4letých hřebců a 
valachů. V této plně obsazené kategorii však bylo po dvou kolech celkem 8 bezchybných a 
nedělní stylové známky velmi výrazně zamíchaly pořadím, které udržel vlastně jen nakonec 
druhý Batman LB (Charlekijn x Cancara), vestfálský valach z chovu ing. Krulicha pod 
Josefem Lánským. V neděli ho výrazně nejlepším výkonem obou dnů předčil plemeník 2686 
Ares RVP, ČT po Aristo Z x Faraday, který pod Pavlem Holešovským potvrdil svá vítězství 
ve dvou kvalifikacích a zaslouženě se stal šampionem 4letých.  
 

 
Ares RVP 
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Třetí příčku obsadil Zdeněk Žíla s líbivým hřebcem ČT Loditem 1 (Lord Weingard x 
Catango Z) v majetku ZH Tlumačov, čtvrtou příčku obsadil písecký plemeník Gangster 
holkovský (ČT, po Go-On T.S. x Carismo) s Jakubem Štěrbou a pátou pak po výborném 
nedělním výkonu ČT valach Wartik (Warness x Jaspis) z chovu ing. Mentlíkové, v majetku 
MVDr. Macháčkové, předváděný Irenou Kostovou.  
5letá šampionka Cardina 37 
Do kategorie pětiletých klisen nastoupilo 17 dvojic. Bohužel 
hned v prvním kole utrpěl nepříjemný pád, provázený 
zlomeninou, Jiří Tměj, takže ho u všech dalších koní musel 
zaskočit kolega Zdeněk Hruška. V obou kolech jednoznačně 
zvítězila CS klisna Cardina 37 (Cardino x Corrado II) z chovu a 
majetku P. Sukdoláka, kterou stylově předváděl Miloslav 
Příhoda. Stabilními výkony udržela druhou příčku mělnická 
Snow Lady (ČT po Lantino x Rock’n Roll) pod Kateřinou 
Mestenhauserovou a na třetí příčku se vylepšeným nedělním 
výkonem vyhoupla ČT klisna Lady Agnes (Quick Lauro x 
Londontimes) T. Procházkové, kterou sedlal Filip Žlábek. 
Čtvrtou příčku obsadila další CS klisna ing. Müllera, Zaragoza 
1 (Jaguar Mail x Canturo) pod M. Hentšelem a pátou pak ČT 
klisna Evrista (Aristo Z x Cardento) pod Jiřím Hruškou, z chovu 
a majetku M. Hruškové.  
 
5letý šampion Carnelian 
Kategorie 5letých hřebců a valachů byla po celou sezonu velmi silná a ve špičce se chystalo 
utkat o vítězství pět hřebců – loňský šampion a vítěz poslední kvalifikace Cornessini s letos 
výraznými Carnelianem, Christanem Libertym, Casualem a Cannonem Reuvekamp´s Z. Po 
prvním dnu se poměrně těsného vedení ujal holštýnský Carnelian (Comme il faut x Cassini 
I) před oldenburským Christianem Libertym (Christian x Cannavaro), kterým na paty šlapal 
Cornessini a za ním Cannon Reuvekamp´s Z. Casuala letos poprvé sedlal M. Příhoda a měl 
v prvním kole chybu a překročení času, což ho přes čtvrtý nejlepší výkon druhého kola 
posunulo až na konečnou 8. příčku. Druhé kolo bylo velmi napínavé, protože písecký 
Cannon chyboval a Cornessini byl po kolizi ve dvojskoku vyloučen pro pád jezdce. Jen 4 
dvojice nakonec udržely nulu v obou kolech a rozhodovalo mezi nimi stylové hodnocení. S 
odstupem 0,325 bodu z obou kol zvítězil hřebec Carnelian předváděný Kateřinou 
Veselovskou pro Bohemia Energy před Christianem 
Libertym, kterého skvěle prezentoval jeho spolumajitel 
Václav Horký, druhým majitelem je Jaroslav Teplý. Na třetí 
příčku se pak vyhoupl bílý hřebec ČT Tamarack (Cannavaro 
x Andiamo Z), kterého pro chovatele a majitele MVDr. 
Mecha jezdil Marek Klus. Jako čtvrtý se umístil CS valach 
Albert DK (Arezzo VDL x Karandasj), chovatelky Ivy Černé 
a majitelky Dany Kováče, se Zdeňkem Hruškou v sedle. Pátá 
příčka patřila díky vysokým nedělním bodům Cessariovi 
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(CS, Cassini II x Clintord), odchovanému Rudolfem Jánským a v majetku jezdkyně Michaely 
Refkové, který se tak těsně dostal před píseckého Cornetova syna Cannona Reuvekamps Z.  
6letá šampionka Gia Acorada 
Šestiletých klisen bylo jen 10, ale menší počet nahradily vysokou kvalitou prokazovanou již 
během sezony. Na moravských kvalifikacích startovaly vždy spojené s hřebci, a v Čechách 
dvakrát vyhrály Crazy i Gipsy Love, jednou pak Gia Acorada. Poslední zmíněná je holštýnka 
narozená v ČR u jihočeského chovatele ing. Mayera, po Acorado I x Cassini I, a ujala se 
stejně jako v loňském roce po 1. kole vedení před Crazy (ČT po Cannavaro x Con Cosmos) 
a Jimmy Jane (KWPN po Jimtown x Burggraaf). Loňská situace s kolizí ve dvojskoku letos 
nepotkala Giu Acoradu, ale Crazy, která se tak odsunula na konečnou 6. příčku. Gia Acorada 
tentokrát dokázala předvést suverénní nulu a po stylovém hodnocení s náskokem zvítězila 
před jedinou další klisnou se dvěma nulami, loňskou vítězkou Jimmy Jane, která je chovu i 
majetku JS Schneider, navíc je dcerou dříve úspěšné skokanky Elise S a předvádí ji Jan 
Štětina. Třetí příčku obsadila po chybě ve 2. kole Lia Jay (CS po Pandrhola x Celer) z chovu 
M. Sojkové a v majetku JUDr. Rothové, s jezdcem Zdeňkem Paličkou. Další dvě místa 
obsadily klisny ČT, vždy s jednou chybou z obou kol, známky za styl je seřadily v pořadí 
Lady-L (Cannavaro x Beethowen) se Z. Žílou v sedle a Alberta 1 (Guidam Sohn x Landos) se 
Z. Hruškou.  

 
6letý šampion Presley-S 
Jako velký favorit přijel do Písku 6letý holandský hřebec Presley-S (Elvis ter Putte x 
Nonstop) v majetku JS Schneider, pro kterou ho předvádí Jan Štětina. Vyhrál všechny tři 
kvalifikace, v nichž startoval, a má na kontě i úspěšné starty v náročných mezinárodních 
soutěžích pro mladé koně. Z 16 hřebců dokázali 4 předvést dvě nuly ve finálových kolech, 
pátý písecký plemeník Guiro (ČT po Guidam Sohn x Kojack) měl s T. Navrátilem tr. bod za 
čas, ale také neshodil. Presley-S nakonec musel svést docela tuhý boj o vítězství s dalším 
líbivým ryzákem My Divine (holšt. po Mylord Carthago x Chambertin), kterého pro 
Bohemia Energy jezdí Kateřina Veselovská. Výpočty po druhém kole byly hodně napínavé, 
ale My Divine se dvakrát lehce dotkl, takže navzdory vysokým známkám za provedení 
skoku musel zůstat druhý pro nižší známky za obratnost. Třetí příčku obsadil po výborném 
předvedení Kateřinou Mestenhauserovou CS valach Armani (Quinteros Cassini z Bariéry 
po Arras) z chovu a majetku L. Kozáka ml. a čtvrtý skončil ČT valach Arispot (Aristo Z x 
Converter) z chovu a majetku JK Opava pod Jiřím Hruškou. 
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Jménem pracovní komise KMK i účastníků bych ještě jednou chtěla poděkovat celému týmu 
ZH Písek a také prezidiu a tajemníkovi ASCHK za další úspěšně proběhlé finále KMK skoky 
a celého ročníku, který díky jejich nasazení téměř nepoznamenala ani komplikovaná situace 
letošního roku. 

Text: Mgr. Kateřina Hanušová, Foto: Martina Kůstková 

KMK KVALIFIKAČNÍ KOLO Písek 2020 
Obrovský zájem účastníků i diváků u on-line přenosu provázel první skokovou kvalifikaci 
letošních Kritérií mladých koní, která byla z původně plánovaných Hořovic přesunuta do 
Zemského hřebčince v Písku. Mladí koně a jejich jezdci se sešli na místě, které loni s 
obrovským úspěchem hostilo finále KMK. Jeho historická kulisa zajišťuje krásnou 
atmosféru, a hlavně ideální podmínky pro čtyřnohé atlety. Nejen úspěšně zavedený nový 
model financování KMK, ale také samotný Zemský hřebčinec v Písku, úspěšně řízený ing. 
K. Kratochvílem, sbírá po rekonstrukci kolbiště a tribuny hodně kladných bodů, a tak měla 
hned první kvalifikace KMK i po pár škrtech na startu rekordních 114 koní, včetně řady 
účastníků z Moravy. Když si uvědomíme, že každý z nich absolvuje kromě bodově a slovně 
hodnocené soutěže ještě zahajovací trénink, dalo se předpokládat, že organizátory, 
funkcionáře i účastníky čeká dlouhý maraton.  
Líbivé parkury a dobrá připravenost koní 
Závody provázelo ideální počasí, stavitel parkuru ing. Jan Šíma se opět vyznamenal dobře 
připravenými kurzy z nápaditých, téměř nových píseckých překážek, které koně velmi 
dobře skákali a zároveň na nich mohli ukázat veškeré své silné i slabší stránky posuzované 
komisařem. I čtyřletí koně měli v kurzu jako alternativu zařazený vodní příkop (ostatní ho 
mají povinný) a několik z nich ho také úspěšně absolvovalo. Jak zdůraznil komisař KMK Jan 
Chýle ve svém zhodnocení celého dne, koně byli velmi dobře připravení z domova, protože 
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první etapa KMK pro ně vzhledem ke koronavirové epidemii letos znamenala první starty, 
pro čtyřleté většinou současně i první závodní starty v životě.  
Přesun na poslední chvíli 
Za hladkou organizaci první letošní etapy KMK zodpovídala hlavně ing. Hana Štěrbová: 
„Závody jsme ušili tak trochu horkou jehlou, vzhledem k jejich přesunu na poslední chvíli 
z Hořovic. Ale kolbiště bylo připravené, mnozí sem již před povolením závodů jezdili 
trénovat, z organizačních záležitostí se nám pandemie nejvíce promítla do zajištění 
hygienických opatření a většího počtu toalet, což navyšuje náklady. Je samozřejmé, že je 
také menší zisk z občerstvení, protože závody proběhly bez divácké veřejnosti a museli jsme 
dohlížet na dodržování odstupů u prodeje občerstvení. Jinak ale máme od všech hlavně 
pozitivní reakce, což nás těší, protože cítíme, že jedním z hlavních úkolů Zemského 
hřebčince je zajistit i v krizových dobách pořádání chovatelských akcí, k nimž KMK 
samozřejmě patří.“ Již zmíněnou neúčast divácké veřejnosti nahradil on-line přenos 
neúnavného Josefa Malinovského, který natáčel celý 12hodinový maraton pro téměř 3000 
sledujících, a další zájemci si ho mohli hned následující den přehrát zpětně.  
Čtyřletí: Bellucca-ŠK a Lotus 13 
A nyní už se podíváme na nejúspěšnější koně. Ze 13 čtyřletých klisen absolvovalo parkur 8 
bez trestných bodů a komisaři Janu Chýlemu se nejvíce líbila ČT klisna Bellucca-ŠK po 
Conway III x Calato z chovu a majetku ing. Lenky Šlechtové, kterou v Písku předváděl Filip 
Žlábek. Na druhém místě skončila KWPN klisna Laomi W (Conncect x Pythagoras) s Petrou 
Charvátovou a na třetím CS klisna Cat Sun odchovaná jezdcem ing. Pařenicou po Caruso z 
Arising Sun po Alcatraz. Čtvrtou a pátou příčku obsadily klisny ČT, Varmon (Volonter-T x 
Heartbreak ZH) a Caramba (Cassini’s Son-T x Caretino). Následně komisař posuzoval 
rovných 20 hřebců a valachů 4letého ročníku, mezi nimiž sice nejvíce dobrých bodů 
nasbírali písecký plemeník Lamaze TN (KWPN, Grandorado) s Jakubem Štěrbou a po něm 
vestfálský valach Tacalico po Tarzan chovu manželů Hanákových z Pernarce s Mirkou 
Šťovíčkovou, jenže se oba dopustili překročení časového limitu a po odečtení trestných 
bodů skončili až jako třetí, respektive čtvrtý. Zvítězil Matej Kotalík v sedle slovenského 
teplokrevníka Lotuse 13 po Little Joe x Raphael z chovu a majetku Františka Jungvirta. Na 
druhém místě se umístil BWP hřebec Qiwando-S (Lordanos x Codex) s Janem Štětinou a 
pátou příčku obsadil nejlepší kůň ČT – hřebec Wrangler ZH (Warness x Apoleon) z chovu 
svého jezdce ing. Jakuba Štěrby.      
Pětiletí: Ketty-H a Carnelian 
Mezi 19 pětiletými klisnami nasbírala nejvíce bodů vítězka 1. kola loňského finále KMK, 
Ketty-H po Aristo Z x Scyris z chovu a majetku MVDr. Františka Horníka, kterou stejně jako 
vloni předváděla Jana Vaníčková. Dvanáct klisen absolvovalo parkur s nulou a prvních pět 
náleželo k plemeni ČT! Druhá se umístila Quiet Rain (Cool Paradise x Libertus) z chovu L. 
Ditrichové a v majetku jezdce V. Aschenbriera. Třetí se umístila Grand Rose (Granturo x 
Carismo) v majetku jezdkyně Barči Květoňové, z chovu K. Velachové. Na čtvrtém místě 
skončila Snow Lady (Lantino x Rock’n Roll) a na pátém Comtesa 2 (Caruso x Catango Z).  
Ještě obtížnější situace čekala komisaře u 5letých hřebců a valachů, kterých startovalo 28, 
z toho 15 čistě. Zde si však řekl o velmi výrazné vítězství s náskokem 9 desetin bodu 
holštýnský hřebec Carnelian po Comme Il Faut x Cassini I předváděný Kateřinou 
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Veselovskou. Za ním se umístili dva plemenní hřebci, holštýn Cornessini (Cornet 
Obolensky x Cassini I) s Ondrou Nágrem a český teplokrevník Amant (Quinteros Cassiny x 
Curier Carilex) z chovu a majetku Luboše Kozáka st., předváděný Jaroslavem Jindrou. 
Čtvrtou příčku obsadil KWPN hřebec Kingston E (Colman x Hinault), pátou pak ČT valach 
Clovis LB (Caesar x Con Air).  
Šestiletí: Gia Acorada a Presley-S 
Šestiletých klisen se sešlo 13 a poměrně dlouhý parkur na výšce 120 centimetrů absolvovalo 
čistě 7 z nich. S náskokem 4 desetin zvítězila holštýnská klisna narozená v ČR u ing. J. 
Mayera, Gia Acorada po Acorado I x Cassini I předvedená Kateřinou Hanušovou. Druhou 
příčku obsadila ČT klisna Crazy 3 po Cannavaro x Con Cosmos z chovu M. Kubičkové a 
majetku Luboše Kozáka, předvedená Jaroslavem Jindrou. Jako třetí se umístila holandská 
klisna narozená v ČR, Jimmy Jane po Jimtown ze známé skokanky Elise S po Burggraaf, 
kterou jezdil Jan Štětina a chovatelem je JS Schneider. Na čtvrtém místě skončila CS klisna 
Gladys DK (Guidam Sohn x Newton) a na pátém holštýnka narozená v ČR Galante (Nonstop 
x Contender). 
Šestiletých hřebců a valachů se sešlo 21, patnáct dokončilo s nulou. Opět s poměrně velkým 
náskokem 5 desetin mezi nimi zvítězil holandský hřebec Presley-S po Elvis ter Putte x 
Nonstop v majetku JS Schneider, kterého k vítězství dovedl Jan Štětina. Druhou příčku mezi 
hřebci obsadil ČT hřebec Canturano B (Canturino x Aristo Z), odchovaný Zdeňkem 
Baborem, s majitelkou Janou Sušánkovou v sedle. Třetí byl CS hřebec Guidamino (Guidam 
Sohn x Mentor) z chovu stáje Urban s Denisou Vegrichtovou. Na čtvrté příčce skončil CS 
hřebec Giovany (Guidam Sohn x Voltaire) a na páté další příslušník CS Adio (Quinteros 
Cassiny x Caesar). V obou kategoriích 6letých měl nejvíce potomků Guidam Sohn – celkem 
13! 
Příslušnost k jednotlivým PK 
Z výše uvedeného počtu startujících koní náleželo 35 koní k plemeni český teplokrevník 
(ČT¨), 27 k plemeni slovenský teplokrevník (CS) a dalších 11 koní se narodilo v ČR v rámci 
zahraniční PK. Velká většina koní startujících v tomto kole KMK se tedy narodila u českých 
chovatelů. O zhodnocení závodního dne jsem požádala také komisaře KMK Jana Chýleho:  
„Velmi mě potěšil počet startujících koní a tím i zvyšující se zájem o tyto soutěže. Měl jsem 
trochu obavu, že koně, kteří kvůli koronaviru nesměli zatím startovat, budou mít s parkury 
problémy, protože se u naprosté většiny z nich jednalo o první letošní starty. Zcela mě 
vyvedli z omylu, podávali jisté a vyzrálé výkony, což svědčí o jejich kvalitní domácí přípravě 
a také o výrazně stoupající kvalitě koní. Pro mě bylo samozřejmě velmi náročné hodnotit 
tak vysoký počet koní, snažil jsem se hlavně si stále zachovat přehled a správně seřadit pět 
nejlepších koní v každé kategorii. Musím říci, že i ze strany pořadatelů bylo vše perfektně 
zvládnuté.“  
A tím můžeme úspěšné zahájení letošních KMK uzavřít s tím, že máme velkou naději vidět 
i navzdory koronavirové krizi velmi početný a zároveň kvalitativně silný ročník stylového 
seriálu, jehož skoro třicetiletou tradici se snad podaří obnovit a oživit i do budoucích let. 
Za pracovní komisi KMK děkuji všem, kteří se na jeho udržení a organizaci podílejí. 
                                 Text: Kateřina Hanušová 
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FINÁLE KMK V DREZUŘE 
 
Další krásný zářijový víkend hostil areál manželů Půlpánových v Hradištku Finále kritéria 
mladých koní v drezuře a Přehlídku tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu. 
Většina mladých koní dorazila již v pátek 18. 9. 2020, kdy měli možnost opracování v 
kolbišti. Účast byla, stejně jako u skokových KMK, oproti ostatním rokům nadprůměrná a 
poprvé v historii došlo k rozdělení početné čtyřleté kategorie na klisny a hřebce a valachy. 
 
Úspěch pro plemennou knihu ČT 
Ve dvoukolové soutěži pro čtyřleté klisny zvítězila klisna českého teplokrevníka Paris, 
odchovaná Ladislavem Umlaufem, v jejímž sedle byla Eva Jančaříková. Tato ryzka s velmi 
energickým a prostorným pohybem je po hřebci Sandro Classic z matky Paris po Prestige 
VDL.  
 

 
Paris 

Své svěřence velmi dobře prezentovala Petra Miki Civišová, když s klisnou Amore 
Millefiori, po hřebci Millenium z matky po Quaterback, získala druhé místo a třetí se 
umístila dcera hřebce Franziskus jménem Faible. 
Mezi čtyřletými hřebci nenašel přemožitele vítěz poslední kvalifikace, oldenburský hřebec 
Butterfly v sedle s Terezou Hábovou. Tento líbivý hnědák je po hřebci Bernay z matky Sissy 
po Sandro Hit, chovatelem je Ilona Heyrovská. Na druhém místě se umístil další potomek 
hřebce Sandro Classic z chovu Ladislava Umlaufa, valach jménem Quantastic, kterého 
předvedl Jan Zamec.  
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Quantastic 

 
Třetí místo získal vítěz první kvalifikace Vihar s Vladimírem Bláhou, tento valach je po 
hřebci Millenium z matky Fudelga po Wynton. 
 
Pětiletí koně s překvapením 
Ve spojené kategorii pětiletých koní se neprosadil ani jeden z vítězů kvalifikací. Zvítězil 
hannoverský hřebec Fürst William po Fürst Wilhelm z matky Wyana po Weltmeyer, spolu 
s Magdou Škardovou. Na druhé místo se posunul po prvním kole vedoucí valach Vivaldi z 
chovu Evy Šimáčkové, jehož sedlala dcera Karolína. Na třetí místo ze vyhoupl Totilasův syn, 
Tempelhüter, kterého rozhodčím předvedla Xenia Belaia. 
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Neporazitelná Serena 
Kategorii šestiletých drezurních koní opanovala oldenburská klisna Serena, kterou k 
vítězství dovedla Tereza Hábová. Tato výjimečná klisna zvítězila ve finále KMK v roce 2018, 
2019 a nejinak tomu bylo i letos. Tato tmavá hnědka po hřebci Destano je z chovu Ilony 
Heyrovské a její matka Sissy po Sandro Hit dala také vítěze čtyřleté kategorie hřebce 
Butterfly. Z chovu paní Heyrovské jsou taktéž koně umístění na druhém a třetím místě, 
které prezentovala Sabina Brettová. Druhá skončila Fistr Love po Fürstenball a třetí 
Christina po Christ. 
 
Novinka pro tříleté koně 
Velice pozitivně hodnotili všichni zúčastnění i diváci přehlídku tříletých koní se 
zaměřením na mechaniku pohybu. V tomto 1. ročníku zvítězila klisna Mona Lisa z chovu 
Radka Křídla, která již prokázala své kvality a zvítězila v celostátní přehlídce tříletých klisen 
ČT. Exteriérově a pohybově nadprůměrnou klisnu prezentovala v obdélníku Darina 
Hochmannová a tato dcera hřebce Monaco z matky po Fürst Wilhelm obdržela za klus a 
cval známku 9,0.  
 

 
Dalšího syna hřebce Bernay jménem Scherlock dovedla na druhé místo Martina 
Limpouchová a na třetím místě se umístila další dcera hřebce Monaco, klisna Feliša spolu s 
Klárou Dohodilovou. 
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Toto finále mělo jednoho společného jmenovatele, a to hřebčín Sprehe, většina vysoko 
umístěných koní byla po hřebcích z tohoto hřebčína a jména jako Millenium, Fürst 
Wilhelm, Monaco, Bernay a Destano jsme mohli několikrát slyšet v původech 
předváděných koní. Pozitivním faktem je, že většina zúčastněných má v kolonce chovatel 
uvedeno české jméno, a to je pro český chov ta nejlepší zpráva. 

Text: Ing. Hana Civišová, Ph.D. 
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KONĚ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA VE SPORTU  
 

MČR SKOKY SENIOŘI 
 
V nejobtížnější kategorii seniorů (T*, T* a T**) se na první tři příčky dostali pouze koně 
plemene KWPN, zvítězil Ladislav Tretera s Gangsterem v/h Noddevelt (Eldorado vd 
Zeshoek) před Terezou Veselou v sedle Ferrariho (VDL Harley) a Kamilem Papouškem s 
plemenným hřebcem Warness (Warrant). Hned na čtvrtou příčku a tím i na dotované 
umístění sáhl český teplokrevník Largo 18 s Markem Klusem: Largo 18 je potomkem 
Cartouche z Resie po Rex Z/Graf Grande, odchovaný Martinou Žilinskou z Dolních 
Domaslavic, jejíž chov letos posbíral celou řadu úspěchů včetně zajímavých prodejů na 
zahraničních aukcích.  
Z 29 koní nastoupivších do seniorské kategorie bylo 6 českých teplokrevníků a z nich se 3 
probojovali až do 3 kola, kromě Larga to byli Abdulah B s Janem Chýlem, kterého odchoval 
Zdeněk Babor po Aristovi Z z holštýnské klisny Báry po Calato x Landlord, a dále dobře 
známý skokan a plemeník Quimero-M, který ČR i plemeno ČT se svým stálým jezdcem 
Ondřejem Zvárou reprezentoval již na WEG 2018 v Tryonu a odchovala ho Lenka Čechová 
z Chudenic po hřebci Guidam Sohn z Mersi po Porter. Jako jediný z této trojice má také na 
mateřské straně alespoň částečně původní české linie, v jeho případě Diadém a Quoniam. 
Mezi seniory startovali ještě Cesano V (Cesano x Landruf), Forewer 1 (Caruso x 
Grossadmiral) a Lara 13 (Lordanos x Lopez).  
 

 
 
Stříbro v kategorii žen 
V kategorii žen (S**, ST* a ST**), kterou Sára Finsterle paradoxně vyhrála s maďarským 
odchovancem bez plemenné příslušnosti Cassitalem by Boris, ovšem po holštýnském otci 
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Agropoint Cassiloc s výkonností 160 cm v mezinárodních parkurech, byli čeští teplokrevníci 
ještě výrazně úspěšnější. Stříbro vybojovala Quentina-H po Quentin-H z Quinny po 
Quidam’s Rubin/Fashion King, kterou skvěle předvedla Míša Hanuščinová a odchovala 
Petra Jílková z Líšťan u Plzně. 
Šestou příčku vybojoval Titan 7 z 
chovu JK Mělník, kterého jezdila 
Kateřina Mestenhauserová. Titan 
je potomkem hannoverského 
hřebce Federweisser z mělnické 
klisny Triana po Démon (Topas-
23), která sama dosáhla výkonnosti 
S** a dala již několik dalších 
úspěšných skokanů – včetně 
konkurenta v této kategorii MČR a 
zároveň dalšího mělnického 
odchovance Turba (Aristo Z), a 
dále v KMK velmi úspěšnou 
Trianku (Cascavello). Z 39 dvojic v 
kategorii žen bylo 10 koní plemene ČT, do 3. kola se probojovalo 7 z nich, vedle zmíněných 
ještě 8. umístěná Garista po Aristo Z z Granady po Quoniam-145, z vlastního chovu jezdkyně 
Šárky Pospíšilové, dále pak Kyril (Federweisser z Cedry po Veneur de Luc) z chovu Agriprod 
Hluboká, Quila-H po Quick Lauro Z z plnokrevné Habeše po Feuersturm z chovu Lenky 
Hubáčkové a Jespe po Manillon Rouge z holštýnské Jespe po Caletto I, z chovu L. Weaga a 
M. Kubištové.  
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Bramborová medaile v U25 
Mezi 35 účastníky kategorie U25 (ST*, ST**, ST**) odstartovalo 7 koní plemene ČT a hned 
čtyři z nich se probojovali do první desítky. Jako čtvrtá skončila Britania s Terezou 
Svobodovou, klisna odchovaná Janem Vaňhou po holštýnském hřebci Beethowen z matky 
stejného plemene – Susi po Colman. Britania přináší v posledních dvou letech plemeni ČT 
řadu úspěchů včetně mezinárodních umístění a mnohé z nás určitě mrzí, že se její chovatel 
těchto úspěchů nedožil, zvlášť, když je Britania dcerou jeho vlastního hřebce Beethowena 
(Contender). Sedmý skončil Sam 20, syn někdejšího vítěze předvýběru Askana-T ze Seleny 
po Jaspis. Valacha odchovala mgr. Blanka Kovářová z Tachova a ze této rodiny, kterou v 
chovu drží spolu se svou sestrou MVDr. Macháčkovou, odchovaly již několik úspěšných 
skokanů, matka Selena dosáhla výkonnosti L**, bába Sindy (po Duellano II-57) pak S** a 
její syn Sirius Black skáče ST*. Osmou příčku v náročné kategorii U25 obsadila Vepora po 
Porter z Venice Dwerse Hagen po Regilio. Zajímavostí u této klisny, odchované panem 
Karlem Růžičkou, je bába Mystery Dwerse Hagen, většině chovatelů dobře známá jako 
matka skokanů a plemeníků Centolano Arcus a Cardiff Dwerse Hagen. Devátou příčku 
obsadil valach Demont, český teplokrevník s čistě hannoverským původem po vynikajícím, 
a již v zahraničí výborně prověřeném Drosselklang II z matky Emma po Everden x Carbid, 
odchovaný stájí Mustang Lučina. Demont je nejlepším potomkem Emmy a z rodiny stojí za 
zmínku ještě její polobratr Lapentti (Le Patron), který dosáhl výkonnosti ST*. Z odchovanců 
ČT startovali v této kategorii ještě Magic Man Strojmotiv (Le Patron x Kornett), Armani 6 
(Aristo Z x Chambertin) a Juliett (Jimtown x Phill), poslední zmíněná pak přešla se svojí 
jezdkyní Lindou Portychovou do kategorie družstev, kde vybojovala stříbrnou medaili.  
 

 
V družstvech zlato a dvě stříbra 
A tím se dostáváme k poslední kategorii MČR, soutěži družstev. Zlato si v týmu Jižní 
Moravy odvezla Mana 3 s Klárou Dostálovou. Klisnu odchoval ŠCHK Kubišta po Manillon 
Rouge z Thálie po Taarlo/Frühesch a stejné výkonnosti jako Mana 3 (ST**) dosáhla i o rok 
starší polosestra Finlandia po First Bride. Stříbro přivezly hned dvě klisny ČT – April  Z a 
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Juliett. Původ Juliett už jsem zmínila výše, tato odchovankyně Jana Třísky je nejúspěšnějším 
potomkem svého otce Jimtowna (Darco) a její bába Rena po Shagya mimoňský-4 dala 3 
potomky sportující v parkurech na úrovni L-S. April Z, ježděná Terezou Svobodovou, se 
narodila u Blanky Křenkové po jednom z nejprověřenějších a nejúspěšnějších hřebců v 
současném českém chovu, plemeníku Aristo Z (Artos Z). Její matka Alda po Aldan sama 
závodila do úrovně L a je dcerou několikanásobné ST-vítězky Mamby po Mr. Cox. V pátém 
umístěném týmu Severních Čech dosáhla na dotované místo Vendeta 2 pod Janem Chýlem, 
dcera Veneur de Luca, odchovaná Dr. Josefem Satkem. Její matka Hajka, dcera Hugbenova 
syna Hurikána, sama dosáhla výkonnosti S**. A právě poslední zmíněný jezdec Jan Chýle 
dokazuje, jak aktivně se současná Rada plemenné knihy ČT snaží o propojení chovu se 
sportem – protože bez chovu by nebyl žádný sport. Čtyři ze sedmi členů RPK (zároveň 
zakládajících členů spolku Český teplokrevník) startovali na skokovém MČR, tři dosáhli na 
dotované umístění a pátá členka RPK si o týden dříve odvezla zlato z MČR v drezuře s 
jihočeským týmem. Navíc se těsně před martinickým MČR podařilo veřejně spustit 
Chovatelský modul JIS, který je jakousi zpětnou sportovní vazbou chovatelům a na jehož 
přípravě se členové RPK výrazně podíleli spolu s členy výkonných orgánů ČJF a ASCHK. 
Snad tyto informace přinesou další vzestup chovu a časem se na medailových postech MČR 
dočkáme ještě více zástupců plemene český teplokrevník. 
 

 
 

Text: Kateřina Hanušová, Foto: Martina Kůstková 
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KONĚ ČT ÚSPĚŠNÍ PŘI MČR DREZURA 
 
Mistrovské klání v drezuře započalo dne 9. 9. 2020 v Olomouci. Pořadatelé měli vše 

velmi propracované a jezdci tak pěli slova chvály na celkovou organizaci. 
Ve velké rundě startovalo celkem šest koní, ale bohužel zde plemeno český 

teplokrevník nemělo žádného zástupce. Zvítězila Hana Vašáryová s klisnou Filipa 
(Fidertanz x Sandro Hit), která ač příslušník westfálské plemenné knihy, tak je zapsaná do 
PK ČT. Klisna Filipa se velmi dobře prezentovala v seriálu soutěží KMK. 

Ve čtrnáctihlavém startovním poli malé rundy byla na šestém místě dekorována 
klisna Leontýna (Le Patron x Frühesch Měník, chovatel: Vladimír Burda, majitel: Miroslava 
Mráčková) spolu s Markétou Vášovou v sedle. 

 

 
Leontýna 

 
V kategorii U25 se v první pětici objevili hned dva koně českého teplokrevníka. 

Bronzovou medaili vybojovala Laura Lišková spolu s valachem Worman, kterého odchoval 
Ladislav Umlauf a je po hřebci Workington z matky Madonna po Markus Deak.  
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Worman 

Na čtvrtém místě skončila Barbora Zourková s valachem Fénix po Federweisser x 
Walzerkonig chovatele Petra Vančury. 

 

 
Fénix 
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V juniorské kategorii neodstartoval žádný kůň plemene český teplokrevník. 
V mistrovské soutěži dětí nenašel přemožitele plemenný hřebec Firestone spolu 

s Johanou Vašáryovou. Bronzovou medaili ukořistil český teplokrevník Valmont, kterého 
sedlala Daniela Prokešová. Tohoto ryzáka po hřebci Valát – 19 z matky po Tuzex odchovala 
JK Farma Mansberk, majitelem je René Prokeš. 

 
Valmont 

V soutěži družstev velkou měrou k vítězství přispěl český teplokrevník Bohém 
(Ballast x Continue, chovatel: ZH Tlumačov,  majitel: Dagmar Gajdolínová), který 
s Veronikou Gajdolínovou získal ve druhém kole stupně ST 65,9 % 

 
Bohém 

Text: Ing. Hana Civišová, Ph.D., Foto: Archiv jezdkyň 
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ČT PŘI FINÁLE ČSP 
Ve dnech 15.– 20. 9. se sjeli jezdci do Hořovic, kde probíhala poslední 
kvalifikace Českého skokového poháru a také její finále. V rámci programu 
se odehrály finálové jízdy Amateur Tour a CJC. Celou řadu umístění zde 
zaznamenali koně plemenné knihy českého teplokrevníka. 
Amateur Tour 
Do finálové dvacítky a vůbec nejlepší desítky v rámci Amateur Tour se probojovala P. 
Jankotová s klisnou Presta (Eibisch II, 67/845 Princezna po Ronald) chovatelky Lenky 
Fryšarové, v majetku Jana Pustějovského. Klisna obsadila v konečném pořadí druhé místo.  
Matka Presty dala v chovu 8 potomků, tři z nich už absolvovali parkury stupně S a další 
ještě do sportovního využití dorostou. Je dcerou velmi zajímavého a krásného plemeníka 
Ronald, který působil v plemenitbě velmi krátce. Pozornost získal ve stylových soutěžích s 
Jiřím Pecháčkem. Zde byl použit na plnokrevnou klisnu Extaze po Lakmus, která je bábou 
Presty.  Pátá se po rozeskakování umístila K. Hrachová a 26/407 Cinderella (Colato R, 
Anarchie po Narcos II) chovu a  majetku Stanislavy Markové). Klisna sama absolvovala 
zkoušky výkonnosti  roku 2018 v Nebanicích, předtím byla hodnocena za exteriér známkou 
8,1. Její matka Anarchie kvůli menšímu vzrůstu sportovala jen na úrovni L**. Sedmá skončila 
P. Soukupová a 67/878 Rea (Federweisser, 67/570 Regata po Cartouche) chovatele Karla 
Šafránka a majitelky  Petry Soukupové. Klisna Rea má výkonnost ST** a je polosestrou  
hřebce Radox (T*) a klisny Rozárka (ST*) po Radegast. Úrovně S** dosáhla ještě její pravá 
sestra Regata. Rodina matky pochází z ŠZP Nový Jičín a vyprodukovala třeba plemeníky 
Kontur Roxana, Löwenmuta-2, nebo výbornou Amoxu (Amon). Osmé místo patřilo M. 
Svobodové s valachem 34/662 Orin (Orido, 15/449 Gracie po Przedswit XVI-64) chovu 
Jaroslavy Bartoňkové, v majetku jezdkyně. Orin je synem Orida, hřebce s necelou 
padesátkou potomstva. Matka Grácie dosáhla výkonnosti L** . Její dcera Gimmy (Montreal) 
aktuálně startuje na kolbištích pod Emou Salákovou (S*). I Gimmy si mohli diváci závodů v 
Hořovicích prohlédnout. Do finálové desítky se vešla ještě v konečním pořadí devátá O. 
Melková s valachem 11/652 Lorentino (Cry for Me, Ligona po Gosport) chovu a majetku Olgy 
Melkové. Otec Cry for Me vyhrál jediný test hřebců ČT s domácí přípravou. Proběhl pouze  
v roce 2008 a končil třídenní zkouškou, kde hřebec v majetku B. Starnovského obdržel 8,38 
bodu. Matka 
Lorentina z 
chovu Equi 
Bořeň 
Svinčice, 
plnokrevná 
Ligora, 
startovala na 
dráze celkem 
39x, z toho 
dokázala 3x 
zvítězit. 
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CJC 
V rámci Czech Junior Cupu v kategorii mladších juniorů zaujali čtyři čeští teplokrevníci. 
Nejlepší výkon s konečným třetím místem podala G. Kopřivová s klisnou Cardela (Carpalo, 
55/360 Delicia po Časpal-10)   chovatele Kvatro-Ekostatku, v majetku firmy Grande Furioso. 
Carpalo už dokázal dát potomky s výkonností T jak v zahraničí, tak u nás.  Do pronájmu jej 
získal Z. Müller a hřebec působil v Mněticích, z jeho působení u nás se narodilo 129 hříbat. 
Na našich kolbištích startuje v sezoně 2020 51 jeho potomků. Valach  Carman má pod 
A.Opatrným výkonnost, T**, Carpala-Peli pod L. Strnadlovou ST** . V military se daří 
valachu Coco Rico pod Lukášem Létalem. Carpelina bába 76 Demenwa pak dosáhla 
výkonnosti S**.  Čtvrtá skončila R. Pichrtová  a 67/930 Šejna (Autonom, 61/842 Šejla po 
Libertus) chovu Jana Kubrického. Klisna je ostřílenou účastnicí mistrovských soutěží pod 
Kateřinou Kubrickou, má výkonnost T**. Sama dala do sportu syna Lareto (Laretto Diavolo) 
s výkonností S**. Zajímavá je i matka Šejny, klisna Šejla, která pod K.Kubrickou dosáhla 
rovněž výkonnosti T. Devátý se umístil D. Hakr s valachem 1/863 Denny (Aristo Z, Duplika 
po Donegal) chovatele Viktora Semaníka a majitelky Veroniky Bernhardové. Valach 
pochází ze zajímavé rodiny matky, která sama dosáhla výkonnosti ST*. Předtím měla 16 
startů v dostizích. Bába plnokrevná Duplikace po Lincoln  dala mezi potomky plemeníka 
555 Dancer s výkonností ST, dceru Daisy (Lopez)  ST** a Doris (Walzerkönig)  S**. Další její 
syn Dukát (Walzerkönig) absolvoval T** .  Dcera Doris je pak matkou valacha Fénix 
(Federweisser) s kariérou v drezuře T.  Sám Denny dosáhl výkonnosti ST* pod Denisou 
Vegrichtovou. Na desátém místě mezi mladšími juniory skončila A. Poláková s valachem 
2/815 Ben Hur Junior (Beethowen, Huriska po Mir Sada) chovatelky Zuzany Roubíčkové, v 
majetku Pavla Poláka. Stejně jako u Dennyho i zde je matkou koně plnokrevná klisna. Ben 
Hur Junior sportuje na úrovni S**. 
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Czech Junior Cup pro starší juniory nabídl pohled na Nikolu Egrovou s 7/646 Quiliscou 
(Quick Lauro Z, 7/343 Palisca po Palisco) chovatele Josefa Jermáře, v majetku Jaroslava Egra. 
Klisna s výkonností S** už ve sportu startovala pod Darinou Hochnanovou, se současnou 
jezdkyní tvoří dvojici od loňské sezony. Několik soutěží i kvalifikací AT už dokázaly 
společně vyhrát a jsou mistrině ČR z letošní Chuchle. V rozeskakování v Hořovicích však 
Nikola spadla, což znamenalo pro Quiliscu konečné deváté místo. Matka Palisca má 
výkonnost S*, do sportu dala ještě klisnu Guilisca po Gin Fizz. 
Do finálu U25 (ST**) se probojovaly Lucie Šrámková s 50/103 Magic Manem (Le Patron), 
Denisa Vegrichtová s 6/909 Turbem (Aristo), Natálie Ulčová s 65/354 Demontem 
(Drosselklang II) a Tereza Svobodová s 31/433 Britániií (Beethowen). Jezkyně skončily na 
14.–17. místě. Britania však v rámci závodů dokázala získat čtvrté místo ve Velké Ceně 
Hořovic T* po bezchybném výsledku základního kola i finále. 

 
Skvělá Lara 
Obrovský úspěch však zaznamenala plemenná kniha českého teplokrevníka při samotném 
finále seriálu Českého skokového poháru. Do něj se probojovaly dvě klisny českého 
teplokrevníka 69/789 Femina (Federweisser, 67/573 Fanta po Gottward) chovu a majetku 
VFU Brno-Nový Jičín a 7/640 Lara (Lordanos, Lena po Lopez) v chovu a majetku Petry 
Charvátové. Třináctiletá Femina dokázala soupeře Lucie Strnadlové potrápit a donesla ji k 
titulu vítězky finále českého skokového poháru 2020. Sama klisna je narozená po hřebci, 
který dosáhl ve skákání stupně TT** a v drezuře T* Tu samou výkonnost v obou disciplínách 
potvrdil zde narozeným potomstvem na stejné úrovni. V military má jeho potomstvo 
úroveň S a ve spřežení TT. Ze zahraničních potomků má koně v GP v drezuře a ve skákání 
výkonnost 160 cm mají třeba Ocean´s Twelve, nebo Fete. Matka Fanta ve sportu nebyla 
testována, ale dostala akceleraci za zkoušky výkonnosti. Z jejích čtyř potomků je nejlepší 
právě Femina. Bába Feminy 79 Jarma dala v chovu valacha Gajdar s výkonností ve spřežení 
T. Prabába Armanda dala T skokana Radoch po Radegast. Devítiletá Lara, kterou sedlal její 
stálý jezdec Jan Chýle pochází z vynikající sportovní severomoravské rodiny. Řada koní 
právě z této rodiny sportovala pod Lubošem Vondráčkem, nebo jeho dcerou Lindou. Matka 
Lary ve sportu testována nebyla, dala 13 hříbat. Hned první z nich, plemenný hřebec 911 
Leonardo (Lombard-3), skákal parkury pod Irenou Chalupovou, měl výkonnost T**. 
Dokázal však také sportovat v drezuře, a to na stejné úrovni. Jeho polobratr Laramon 
(Aramon) dosáhl ve skákání stupně ST. Další valach Leon (Lombard) měl výkonnost T. 
Klisna Letora (Topas-23) dosáhla stupně ST. Další syn Leny, valach Colet (Comero), byl 
prověřen v drezuře stupně T.  Bába 796 Leandra po Admetos skákala parkury úrovně S a 
dala 12 potomků. Leandros (Lombard-3) si vyskákal T, Leandr (Lombard) měl S. Klisna Lara 
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byla ze všech čtyř koní startujících ve finále ČSP nejlepší. Pouze jednou chybovala po Lucií 
Strnadlovou, s ostatními třemi jezdci přešla finále bez penalizace. Vliv na její výsledek mohl 
mít fakt, že Jan Chýle ji skutečně poctivě na opracovišti uvolnil a připravil.  Oproti ostatním 
jezdcům věnoval přípravě daleko více času. Chovatelce a majitelce přejeme řadu dalších 
úspěchů s klisnou, ať ve sportu nebo chovu. 
 

 
Lara 

 

 
Femina 

Text a foto: Martina Kůstková 
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SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI KONÍ PLEMENE ČT 
 
Vytvoření chovatelského modulu v Jezdeckém informačním systému ČJF, na kterém se 
finančně podílela ASCHK a který vznikl z iniciativy RPK ČT, nám pro letošek poprvé 
umožní podívat se na sportovní výsledky koní plemene český teplokrevník v uplynulé 
sezoně z několika jiných úhlů, než doposud.  
Celkem se v roce 2020 představilo ve skokových soutěžích celkem 1779 koní plemene ČT. 
197 z nich dosáhlo výkonnosti S** nebo vyšší, 54 úspěšně absolvovalo soutěž ST** nebo vyšší 
a 16 českých teplokrevníků se představilo v soutěžích T* nebo vyšších. Chovatelský modul 
nyní umožnil, abychom se z tohoto úhlu podrobněji podívali i na potomstvo jednotlivých 
plemenných hřebců.  
V tabulce jsou v abecedním pořadí uvedení hřebci, kteří mají alespoň 3 potomky na úrovni 
S**, nebo více než 10 potomků startujících ve skokových soutěžích, to vše pouze v sezoně 
2020. Mezi staršími hřebci s více než 10 potomky vycházejí z tohoto srovnání jednoznačně 
nejlépe Drosselklang II (hann.) a Guidam Sohn (KWPN), jimž téměř každý třetí potomek, 
který v dané sezoně startoval, dosáhl výkonnosti S**. Mezi hřebci s méně než 10 potomky 
jsou na tom výtečně Csabiho hannoverský hřebec Faraday (For Pleasure x Grafit) s 9 
startujícími potomky, z nichž 3 absolvovali parkur S** nebo vyšší, a také Noskovičův holštýn 
Christon, z jehož 9 potomků z jediného ročníku 2013 dosáhl v roce 2020 jeden potomek 
výkonnosti ST* a pět dalších výkonnosti S** nebo S*. Sám Christon (Cristo x Clinton I) se 
následně ve sportu prezentoval s Monikou Noskovičovou až do úrovně 145 cm na 
mezinárodní úrovni.  
U některých hřebců může výsledek zkreslovat větší využití v jiných plemenných knihách 
(např. Quaid a Drosselklang II v HANN a CS, Guidam Sohn, Carpalo v CS), zejména u 
Quaida se v ČR narodil velký počet kvalitních koní v rámci hannoverské PK a CS, takže se 
do tabulky nezapočítávají. 
Mezi mladšími hřebci, jejichž nejstarší ročníky přišly na svět v roce 2014 a později, zcela 
kraluje další někdejší Noskovičův holštýnský hřebec Cannavaro (Cannavaros x Con Air). Z 
10 startujících potomků narozených v roce 2014 jich 6 dosáhlo výkonnosti S**! Cannavaro 
se následně opět velmi úspěšně prezentoval v mezinárodním sportu a nedávno ho sponzor 
koupil jako posilu do parkurové sekce stáje mistra světa a olympijského vítěze Michaela 
Junga. Nelze než litovat ukončené spolupráce ZH Tlumačov s panem Noskovičem, která 
chovatelům českého teplokrevníka umožňovala využít na své klisny mladé hřebce velmi 
nadprůměrných kvalit.  
Velmi progresivně se ve sportu jeví i mladé ročníky po hřebcích Lantino, Quentino a také 
Caruso Medimade, který má sice 65 potomků, ale jen sedm z let 2011 a 2012, ostatní z roku 
2015 a mladší. Kromě několika povedených importů ho však skvěle reprezentuje v roce 2011 
narozený ČT valach Forewer. 
 
 
Vysvětlivky k tabulce: 
U hřebců, kteří mají nejstarší potomstvo v ČT desetileté a mladší, je v závorce za jménem 
uveden ročník nejstaršího potomstva.  
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Sloupce: 
Potomci 2020: Všichni potomci plemene ČT, kteří v roce 2020 odstartovali v nějaké oficiální 
skokové soutěži. 
S**+: Všichni potomci plemene ČT, kteří v roce 2020 dosáhli výkonnosti S** nebo vyšší 
ST*: Všichni potomci plemene ČT, kteří v roce 2021 dosáhli výkonnosti ST* 
ST**: Všichni potomci plemene ČT, kteří v roce 2021 dosáhli výkonnosti ST** 
T*+: Všichni potomci plemene ČT, kteří v roce 2021 dosáhli výkonnosti T* nebo vyšší 
Potomci celkem: Všichni potomci plemene ČT narození do roku 2018 včetně 
S**+: Všichni potomci plemene ČT, kteří za všechny uplynulé sezony dosáhli výkonnosti 
S** a vyšší (zde může způsobit občasnou nepřesnost špatné zadání výsledků v JIS před 
rokem 2010). 
 
Jméno hřebce poto

mci 
2020 

S** + ST*  ST** T*+ potom
ci 
celkem 

S**+ 
celkem 

Acordino-T 10 1 0 0 0 67 2 

Amarillo 18 1 0 0 0 109 7 

Amio 10 1 1 0 0 80 9 

Aristo  Z 103 22 3 5 1 329 49 

Ballast 23 3 1 1 0 174 21 

Beethowen 20 5 3 0 2 94 15 

Calanthano 10 0 0 0 0 83 7 

Cannavaro (2014) 16 6 0 0 0 50 6 

Carpalo (2011) 31 4 2 1 0 86 6 

Cartouche 14 1 0 0 1 83 10 

Caruso 
(2011/2015) 

11 1 0 0 1 65 1 

Cascavello 21 5 2 1 0 78 8 

Cassilius 19 3 0 1 1 177 11 

Catango Z 29 1 0 0 0 263 52 

Clin d’Or (2014) 17 1 0 0 0 65 1 

Colato R (2010) 22 3 1 1 1 101 7 

Comero 13 0 0 0 0 126 11 

Conway-T 17 1 1 0 0 87 2 

Cool Paradise (2011) 26 2 0 2 0 89 2 

Curier Carilex 15 0 0 0 0 77 2 

Dantes 15 0 0 0 0 169 4 
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Drosselklang II (2010) 30 9 2 3 1 88 11 

Faraday 9 3 1 0 0 109 22 

Federweisser 27 7 0 2 2  101 14 

Flyinge Garibaldi 11 
 

0 0 0 0 50 0 

Fors-Gedos 17 2 0 1 0 91 4 

Guidam Sohn 22 7 0 2 1 116  17  

Heartbreak ZH (2010) 15 3 0 2 0 69 5 

Christon (2013) 9 3 1 0 0 35 4 

Jasper’s  Boy 10 0 0 0 0 33 1 

Jimtown (2012) 11 2 1 1 0 34 2 

Le Patron 37 5 1 0 1 184 23 

Lord Caletto 25 6 1 0 1 84 11 

Manillon Rouge 46 9 1 2 0 169 17 

Oscar 15 3 0 0 0 66 16 

Palisco 13 0 0 0 0 107 15 

Przedswit Rufa 16 0 0 0 0 57 1 

Przedswit XVI-64 11 1 0 0 0 90 25 

Quaid (2011) 3 
 

2 0 2 0 4 2 

Quick Lauro Z 38 9 1 1 0 181 17 

Radegast 26 4 2 0 1 158 23 

Rock’n Roll 52 4 0 1 0 323 52 

Scyris  A1/1 15 0 0 0 0 49 0 

Tiznit A 1/1 14 1 0 0 0 61 2 

Veneur du Luc 12 3 1 0 0 138 9 

Volonter-T 15 1 0 0 0 67 3 

 
Hřebci s nejmladším ročníkem 2015, s více než 8 potomky ve sportu 
Jméno hřebce potomci 

2020 
ZL L* L** celkem 

potomci 
Lantino  17 5 6 0 49 

Quentino 8 3 2 2 36 

Warness ZH  25 9 0 1 96 

 



 
STRANA 176 

Drezura 
V sezoně 2020 odstartovalo v drezurních soutěžích 410 koní plemene český teplokrevník. 
21 z nich odstartovalo v soutěži stupně ST, 9 z nich pak dosáhlo i výkonnosti T a dva TT, 
těmi byli Mary Lou po Beethowen x Ballast a Artuš po Aristo Z x Anno A1/1. Již z těchto 
dvou původů vyplývá, že chov drezurních koní v ČR je založený víceméně na náhodně 
povedeném jedinci, většinou se spíše skokovým původem. V soutěžích ST a T se více než 1 
potomek objevil po hřebcích Workington, Corrado AZ a Beethowen.  Nejvíce potomků v 
drezurních soutěžích startovalo po hřebcích Rock’n Roll (14), Aristo Z (10), Manillon Rouge 
(8), Le Patron (8) a Sandro Classic (8), ale opět to vyplývá spíše z celkového počtu 
narozeného potomstva po jednotlivých uvedených hřebcích, který najdete v tabulce u 
skoků, kolonka potomci celkem. 
Všestrannost 
V sezoně 2020 odstartovalo v soutěžích všestranné způsobilosti celkem 194 koní ČT. 13 koní 
dosáhlo výkonnosti ST, další 2 koně výkonnosti T (Cona Cia po Conway III x Cyril a Trnka-
Ruf po Corlensky G x Amon). Nejpočetnější lot potomstva měl opět Rock’n Roll, celkem 7, 
z nichž 1 dosáhl výkonnosti ST a jeden S. Ze 4 startujících potomků hřebce Manillon Rouge 
dosáhli 3 stupně ST a jeden S. Velmi nadějné se v tomto směru zdá být také potomstvo po 
mladém hřebci Lantino, jemuž z pěti startujících 5letých potomků 2 startovali na stupni L. 
KMK 
Závěrem trochu statistiky ke KMK 2020. V některé ze skokových kvalifikací KMK 2020 
odstartovalo celkem 77 4letých koní, celkem 78 5letých koní a celkem 61 6letých koní. Z 
ročníku 2016 registruje JIS celkem 179 koní, kteří v roce 2020 absolvovali alespoň nějakou 
soutěž stupně Z (obtížnost 1. poloviny sezony KMK), z to 67 ČT. Přibližně polovina všech 
koní ČT čtyřletého ročníku, kteří se věnovali skokům na vyšším stupni kontroly užitkovosti, 
jak předepisuje dotační titul KMK, byla otestována a posouzena v některé z kvalifikaci KMK, 
resp. ve finále KMK. Zároveň měli možnost porovnání s reprezentanty ostatních PK včetně 
zahraničních. Ze všech koní, kteří byli schopní absolvovat alespoň obtížnost 1. poloviny 
KMK 4letého ročníku, se v KMK představila velmi potěšující 43 procenta! Totéž platí i u 
starších ročníků. Stupně ZL dosáhlo celkem 178 všech 5letých koní, z toho 67 ČT, takže 
poměr otestovaných ČT koní, i koní všech plemen je analogický jako u 4letých. Šestiletých 
koní pravidelně dosahuje úrovně vyšší kontroly dědičnosti méně a platí to i obecně – stupně 
L** dosáhlo celkem 130 všech šestiletých koní, v KMK se jich tedy představila téměř 
polovina. Z koní plemene ČT dosáhlo této úrovně celkem 38 koní a více než polovinu z nich 
jsme také viděli v KMK. Myslím, že z pohledu ASCHK jako aktuálního organizátora KMK je 
tato skutečnost velmi potěšující a KMK v novém modelu přestalo být seriálem pro vybranou 
elitu jezdců a změnilo se ve skutečnou testaci většího vzorku sportující populace nejen ČT, 
ale i ostatních v ČR chovaných plemen sportovního teplokrevníka. Do budoucna bychom 
rádi naplánovali také lineární hodnocení stylu skoku jednotlivých koní při KMK a případně 
jeho tabulkové zpracování po jednotlivých hřebcích, ale při obrovských počtech startujících 
koní v KMK to bude vyžadovat asistenta ke všem komisařům KMK, kteří budou známky a 
lineární hodnocení pouze diktovat, a současně sledovat průběh soutěže. Snad tento plán to 
není hudbou příliš vzdálené budoucnosti. 

Text: Mgr. Kateřina Hanušová 
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ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY – SKOKOVÉ INDEXY 
Skoková výkonnost koní se neustále zvyšuje. Aby bylo možné udržet 

konkurenceschopnost českého chovu sportovních koní se zahraničními svazy 
produkujícími sportovní koně, je potřeba vybírat pro plemenitbu pouze geneticky nejlepší 
jedince. Nejlepší lineární nevychýlená předpověď (Best Linear Unbiased Prediction = BLUP) 
je nejpoužívanějším modelem pro předpověď plemenných hodnot. Při předpovědi 
plemenných hodnot pomocí metody BLUP – Animal model není přihlíženo k vlastní 
užitkovosti, užitkovosti potomstva či užitkových vlastností předků odděleně, ale údaje o 
všech zdrojích informací jsou zpracovávány současně, což vede ke zpřesnění předpovědi 
plemenných hodnot všech jedinců. 

V databázi skokových výsledků od roku 1996 do 2020 je pro výpočet plemenných 
hodnot zahrnuto téměř 26 tisíc koní. Každý kůň může mít zaznamenanou jednu nebo více 
soutěží během několika let. V sestaveném rodokmenu jednotlivých koní se dohromady 
nachází 97 tisíc koní (čtyři generace předků). Ve skokové databázi je zaznamenáno velké 
množství plemen koní, konkrétně 157. Vliv plemene je ve výpočtech plemenných hodnot 
ošetřen v rodokmenu koní. Na grafu 1 jsou znázorněna nejpočetnější plemena zastoupená 
ve skokové databázi, jimiž jsou český teplokrevník (50,6 %), slovenský teplokrevník (7,4 %), 
holštýnský kůň (4,3 %), KWPN (4 %), oldenburský kůň (2,5 %), hannoverský kůň (2,3 %), 
belgický teplokrevník (1,5 %) a ostatní plemena. 

Od roku 2020 je pro všechny sportovní plemenné knihy v ČR použito nové 
vyhodnocení plemenných hodnot – skokových indexů. Výkonnost je rozdělena do dvou 
obtížností – základní a vyšší. Základní obtížnost zahrnuje soutěže 90–120 cm, vyšší 
obtížnost zahrnuje soutěže 125–150 cm. Byla použita aktuálnější modelová rovnice pro 
výpočet skokových indexů, na základě které byly vypočteny nové genetické parametry. Bylo 
zjištěno, že na základní obtížnosti je koeficient dědivosti (h2) roven 0,07, ale u vyšších 
obtížností je h2 roven 0,11. Vliv jednotlivých efektů na získaný počet trestných bodů koně v 
soutěži je různý. Genetické schopnosti koní, které se dědí po rodičích, se na dosaženém 
výsledku v soutěži podílejí ze 7 % (základní úroveň) až z 11 % (vyšší úroveň). Trvalé prostředí 
koně, které v sobě zahrnuje zejména trénink, výživu a péči o koně, se podílí z 8 % (vyšší 
úroveň). Celkový vliv koně na jeho výkonnost je součtem jeho genetických schopností a 
toho, jak je připraven. Celkový vliv je od 13 do 19 %. Člověk se projevuje nejen jako jezdec, 
ale rovněž i přípravou koně. To znamená, že jezdec v součtu s trvalým prostředím koně 
ovlivňuje výkon koně až z 18 % (vyšší úroveň). Soutěž je rovněž velmi významný náhodný 
efekt a zahrnuje mnoho důležitých faktorů jako např. počet koní v soutěži, konkrétní 
obtížnostní stupeň a technická náročnost parkuru, místo konání soutěže, koně si jsou 
navzájem vrstevníky, počasí během soutěže a v neposlední řadě i povrch kolbiště (tráva, 
písek) a upravenost povrchu během soutěže. Celkově se na výsledku může podílet až z 12 
%, jak u nízkých, tak i vysokých soutěží. V součtu se náhodné efekty na výsledku koně 
podílejí od 30 do 41 %, a proto projev na parkuru nelze brát jako hlavní kritérium pro výběr 
plemeníků do plemenitby. Konkrétně u skokových vlastností je pro chov potřeba skutečně 
využívat hodnocení pomocí skokových indexů, díky kterým je možné zjistit, zda daný 
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plemeník bude mít genetický potenciál pro nejvyšší parkurové soutěže a zda tento 
genetický potenciál bude schopný předávat i svému potomstvu. 

V novém žebříčku plemeníků (Tabulka 1) jsou uvedeni nejlepší plemeníci za rok 2020 
se spolehlivostí skokového indexu alespoň 30 %. Plemeníci musí mít zároveň alespoň pět 
hodnocených potomků s vlastní skokovou výkonností. Nově je žebříček plemeníků rozšířen 
o plemeníky narozené od roku 1985, což přináší vyhodnocení poměrně starých, ale stále 
velmi využívaných světových plemeníků jako je např. Cassini I, Carthago Z, Baloubet du 
Rouet, Diamant de Semilly a další. Žebříček je řazen podle skokového indexu 1 (základní 
úroveň). Celkem je takto vyhodnoceno 749 plemeníků. 

Na prvním místě v žebříčku se umístil hřebec plemene Zangersheide, ale sportující v 
ČR. Je jím Aristo Z, který sportoval až do stupně T**, má 208 hodnocených potomků a 
rodokmenově je dobře provázán na českou populaci sportovních koní. Tento hřebec je 
nejen vynikající sportovec, ale předává své vynikající skokové schopnosti i potomkům. 
Velmi dobrý genetický potenciál má i hřebec působící v hřebčinci Písek. Heartbreak ZH je 
v žebříčku na čtvrtém místě. Nemá tolik hodnocených potomků (35), ale i přesto má velmi 
vysokou spolehlivost SI 1 (90 %), což ukazuje na dobrou provázanost rodokmenu přes 
vzdálenější příbuzné. Pouze dva hřebci, kteří jsou plemenem český teplokrevník a slovenský 
teplokrevník, zaujímají do 30. místa žebříčku. Jsou to Catango HT a Pandrhola.  

Genetický trend je křivka znázorňující zlepšení nebo zhoršení skokových vlastností 
koní v čase. V databázi jsou nejnovější údaje o výkonnostech z roku 2020. Roky narození 
sportovních koní končí rokem 2016, protože do genetického trendu jsou zahrnuti koně od 
věku 4 let (povolený věk pro start v soutěžích). U křivek celé populace (všechna plemena 
dohromady) i českého teplokrevníka (ČT) je vidět pozitivní stoupající tendence s velmi 
podobným průběhem. Podobný průběh křivek celé populace a ČT způsobuje skutečnost, že 
ČT zaujímá z celé populace cca 51 %. Křivky genetického trendu nejvyužívanějších 
zahraničních plemen v ČR (KWPN, BWP, OLDG, HOLŠT, HANN = celkem 15 % z celé 
populace sportujících koní) byly před 20 lety téměř o 1,5 směrodatné odchylky výše než 
česká populace. V roce 2016 se téměř všechny křivky sbíhají v rozmezí 120–125 bodů 
skokového indexu. To je způsobeno zejména značným dovozem koní zahraničního původu 
do populace české. Lze tak usuzovat, že z genetického hlediska je rozdíl mezi ČT a jiným 
zahraničním plemenem dnes již minimální.  

 
Zpracováno v rámci úkolu Ministerstva zemědělství České republiky, projekt č. 

MZERO0718. 
Ing. A. Novotná, Ph.D. 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves 
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Graf 1: Zastoupení plemen koní ve skokových soutěžích 
 

 
 

Graf 2: Genetický trend skokových koní 
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Tabulka 1: Žebříček nejlepších plemeníků za rok 2020 (řazeno dle SI 1) 

Pořadí Jméno koně Rok 
narození 

Plemeno Skokový 
index 1 
(základní) 

Spolehlivost 
SI 1 
(základní) 

Skokový 
index 2 
(vyšší) 

Spolehlivost 
SI 2 (vyšší) 

Počet 
potomků 

1 Aristo Z 2001 Zangersheide 166,8 97% 164,6 97% 208 
2 Manillon Rouge 2000 francouzský jezdecký kůň 166,4 93% 163,5 91% 79 
3 Quick Lauro Z 1994 Zangersheide 163,6 94% 163,8 93% 92 
4 Heartbreak ZH 2005 belgický teplokrevník (BWP) 162,7 90% 162,7 89% 35 
5 Catoki 1998 holštýnský kůň 159,9 84% 155,2 84% 28 
6 Heartbreaker 1989 holandský teplokrevník (KWPN) 158,8 87% 160,2 87% 74 
7 Cachas 2004 holštýnský kůň 158,7 76% 158,6 75% 13 
8 Arezzo VDL 2005 holandský teplokrevník (KWPN) 158,1 61% 155,4 61% 7 
9 Crux 2007 holštýnský kůň 157,5 88% 154,1 87% 24 

10 Zirocco Blue VDL 2004 francouzský jezdecký kůň 157,5 81% 154,5 81% 21 
11 Elvis ter Putte 2004 belgický teplokrevník (BWP) 156,7 75% 156,2 75% 11 
12 Mylord Carthago 2000 francouzský jezdecký kůň 156,6 71% 156,1 71% 8 
13 I'm Special de Muze 2008 belgický teplokrevník (BWP) 155,5 70% 154,2 68% 10 
14 Carthago Z 1987 holštýnský kůň 155,4 93% 152,8 93% 142 
15 Pandrhola 2010 slovenský teplokrevník (CS) 155,2 83% 151,3 83% 7 
16 Harley VDL 2001 holandský teplokrevník (KWPN) 154,9 73% 152,6 73% 12 
17 Mr.Blue 1988 holandský teplokrevník (KWPN) 154,6 80% 149,6 80% 22 
18 Conux 2008 holštýnský kůň 154,6 70% 152,0 68% 9 
19 Cannavaro 2010 holštýnský kůň 154,2 82% 154,3 80% 27 
20 Christon 2008 holštýnský kůň 154,1 78% 152,1 77% 17 
21 Cascavello 1990 holštýnský kůň 154,1 89% 152,7 87% 46 
22 Stakkato 1993 hannoverský kůň 153,3 89% 152,0 89% 61 
23 Lancelot 2002 holštýnský kůň 153,2 87% 147,0 86% 33 
24 Chacco-Blue 1998 meklenburský kůň 153,0 89% 152,1 90% 59 
25 Montreal 1994 holandský teplokrevník (KWPN) 152,4 79% 149,1 77% 20 
26 Cesano II 1997 holštýnský kůň 151,7 88% 153,3 87% 39 
27 Catango HT 2005 český teplokrevník 151,7 87% 148,5 87% 16 
28 Eldorado van de Zeshoek 2004 belgický teplokrevník (BWP) 151,5 84% 152,0 84% 24 
29 Norman 2005 holštýnský kůň 151,2 85% 148,7 86% 12 
30 Contact Me 2002 holštýnský kůň 151,2 74% 148,9 74% 12 

Pozn. V žebříčku uvedeno jen prvních 30 plemeníků, celý žebříček plemeníků je dostupný na internetových stránkách jednotlivých svazů sportovních koní



POLEMIKA REGISTRACE KONÍ DO DOMÁCÍ PK 
 
Proč registrovat koně v plemenných knihách vedených v České republice? Myslím, že první 
odpověď je nasnadě – určitý pocit národní hrdosti by nám neměl dovolit nechat si vykrádat 
české plemenné knihy těmi zahraničními. Samozřejmě, že po určitou dobu mířila snaha 
chovatelů k registraci v zahraničních plemenných knihách z důvodů zvýšení prodejnosti 
hříbat, protože zahraniční výžeh a plemenná příslušnost měly prostě určitou hodnotu. Tyto 
snahy začaly před více než dvaceti lety a vyvíjeli je zejména ti chovatelé, kteří měli v 
zahraničí zakoupené chovné klisny a registrovali jejich hříbata v knihách odpovídajících 
plemenné příslušnosti matek. Nutila je k tomu i skutečnost, že zápis kvalitního 
zahraničního hřebce do ČT byl mnohdy problematický kvůli nepochopitelně složité 
administrativě spojené s dokládáním zahraničního zápisu hřebce, který byl třeba již 
umístěný jako otec v žebříčku WBFSH, což samo o sobě dokazuje jak splnění podmínek pro 
zápis, tak i pro akcelerační program. Sama jsem se s tím opakovaně setkala. A dalším 
důvodem byla omezení u některých populárních plemeníků renomovaných zahraničních 
svazů k registraci jejich hříbat v jiných plemenných knihách. První důvod dnes již neplatí, 
protože jak RPK ČT, tak CS dnes již běžně zapisují zahraniční hřebce na základě doložené 
výkonnosti jich samých či potomstva, což usnadňují dostupné online databáze výsledků, 
zejména ta oficiální na FEI. A vzhledem k velké konkurenci kvalitních hřebců v západní 
Evropě se i jejich omezování na registraci hříbat jen v určitých PK snížilo na minimum. 
Když se český chovatel rozhodne registrovat hříbě po zahraničním hřebci například v rámci 
PK ČT, nebude mít se zápisem hřebce, který má udělený definitivní výběr v zahraniční PK, 
žádný problém a navíc má ještě nárok na čerpání dotace v rámci Akceleračního programu, 
pokud daný hřebec i klisna splňují předepsané podmínky. Chovateli se tak alespoň trochu 
sníží náklady na dražší připouštěcí poplatky zahraničního hřebce. 
Hlavním důvodem, proč většina zahraničních svazů otevřela své plemenné knihy i pro 
zápis klisen, které by ještě před pár lety nechtěli, je snaha o rozšíření chovatelské základny 
jak o chovatele, tak o klisny, a tím o zvýšení vlastního zisku. Ve většině západoevropských 
svazů se totiž, na rozdíl od ČR, platí nejen každoroční členský příspěvek za člena – 
chovatele, ale také za každou zapsanou klisnu vedenou v aktivním chovu. Tyto poplatky a 
také poplatky za registraci hříběte, zápis klisny apod., se samozřejmě pohybují v jiných 
finančních dimenzích než obdobné poplatky v ČR, jednak vzhledem k ceně práce 
zahraničních komisařů a úředníků, ale také proto, že zahraniční chovatelské svazy 
nepobírají téměř žádné státní podpory a musejí fungovat ze zdrojů, které vyberou od 
chovatelů nebo získají jinou obchodní činností, zatímco plemenné knihy vedené v ČR 
(zatím) příspěvky na udržování chovu dostávají. Zahraniční svazy se samozřejmě snaží 
zájem svých chovatelů udržovat také nabídkou služeb – zajišťováním prodejních aukcí 
hříbat, jezdeckých koní, organizací reprezentativních prodejních výběrů hřebců. A právě 
zde pak čeští chovatelé narážejí, protože o výběr jejich produktů na takové akce nikdo příliš 
nestojí a každý svaz se snaží podpořit hlavně chovatele ze své původní oblasti. Český 
odchovanec, který na takovou akci pronikne, je skutečnou výjimkou. Zatím mají čeští 
chovatelé registrující svá hříbata v zahraničních PK štěstí, že jsou jim otevřená jak KMK, 
tak i zkoušky základního výcviku tříletých klisen včetně vyplacení dotace, ale v případě 
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nárůstu poměru počtů zahraničních klisen vůči českým odchovankyním hrozí zejména u 
klisen buď snížení, nebo úplné zrušení této podpory pro klisny zahraniční plemenné 
příslušnosti. 
V posledních deseti letech se postupně ve všech západoevropských plemenných knihách 
rozhodlo o zrušení plemenného výžehu na levém stehně. Většinu svazů k tomu navzdory 
jejich odporu donutila státní politika ovlivněná ochránci zvířat, nicméně v dnešní době je 
situace taková, že se koně identifikují podle čipů a DNA. Na „obchodní značku koně“, za 
niž byly mnohé výžehy ceněných PK pro svou jednoznačnou identifikaci plemenné 
příslušnosti považovány, se prostě muselo rezignovat. A s tím se postupně začal vytrácet i 
zájem trhu na rozlišování plemenných příslušností. Když přijedou kupci do Belgie, je jim 
jedno, zda kupují BWP nebo SBS, když přijedou do Německa, asi moc nerozlišují mezi 
označením OLD, WESTF či HANN na průkazu koně. Zajímá je více konkrétní původ a 
konkrétní kůň než plemenná příslušnost. Stále samozřejmě přetrvává rozdíl mezi tím, jaká 
kategorie kupců si jede kupovat koně do Nizozemí, Belgie či na sever Německa, a jaká 
přijede do Čech, ale na tom nic nezměníme registrací koně do zahraniční PK, protože to 
závisí hlavně na koncentraci produkce vysoce výkonných koní na daném území.  
Myslím, že jako chovatel, který se dvacet let souběžně věnuje chovu ČT, CS i holštýnských 
koní, si mohu dovolit posoudit situaci z obou stran. Dost dobře dokážu pochopit chovatele, 
kteří se léta věnují chovu určitého plemene, řídí se chovatelskou strategií daného svazu ve 
výběru hřebců, chovají na klisnách stejné plemenné příslušnosti a snaží se dosáhnout jejich 
chovatelského cíle. Ale zahraniční registraci hříběte, které se narodí z klisny s českým 
původem nebo nějakou kombinací zahraničních či českých linií, po hřebci působících v ČR, 
považuji skutečně za vykrádání našeho tuzemského chovu a důvody pro takový krok jsem 
zatím nepochopila, protože ekonomická stránka věci to určitě není. Je jasné, že určitou 
nedůvěru v české PK vyvolal dlouholetý spor v SCHČT, ale plemennou knihu ČT převzala 
ASCHK, která vyplácí chovatelům veškeré přislíbené příspěvky a nové Radě plemenné knihy 
se v letošním roce konečně podařilo docílit schválení nového šlechtitelského programu, 
který odpovídá moderním trendům v západní Evropě i jejich legislativě. Řadu změn z toho 
řádu již převzala i PK CS, takže čeští chovatelé koní by měli řádně zvážit, kde najdou více 
výhod, a zamyslet se nad tím, čeho vlastně hromadným registrováním koní v zahraničních 
PK mohou dosáhnout.               Mgr. Kateřina Hanušová 
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