
 

 
 

ROČENKA ČESKÉHO 
TEPLOKREVNÍKA 2021 

 

SČT a ASCHK 

  



 

STRANA 2 

 

 
 

 

VYDAL: 

ČESKÝ TEPLOKREVNÍK z. s. a  

ASOCIACE SVAZŮ CHOVATELŮ KONÍ 

U hřebčince 479, 397 01, Písek 

Email: info@aschk.cz, http://www.aschk.cz 

Email: rpk@ceskyteplokrevnik.cz, http://www.ceskyteplokrevnik.cz 

 

Sazba a tisk: Tiskárna Vltavín 

Ročenka byla vydána ve spolupráci s NH Kladruby n. Labem, úsek Ústřední evidence 

Fotografie: Martina Kůstková, Marcel Runštuk a archiv majitelů koní 

 

 

Fotografie na obalu: 

 

 Šampionka tříletých klisen plemene český teplokrevník 

91/65 Hope (5218 Hickstead White, 4/824 Ratina po 329 Ramiro-47) 

Chovatel a majitel Radek Křídlo 

mailto:info@aschk.cz
mailto:rpk@ceskyteplokrevnik.cz
http://www.ceskyteplokrevnik.cz/


 

STRANA 3 

OBSAH 
 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 4 

HISTORIE ŠLECHTĚNÍ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA ......................................................... 9 

CHOVNÝ CÍL ........................................................................................................................... 12 

CHOVNÁ POPULACE ............................................................................................................. 12 

PLEMENNÍ HŘEBCI ................................................................................................................ 13 

PLEMENNÉ KLISNY ................................................................................................................ 14 

REGISTRACE HŘÍBAT ............................................................................................................ 62 

POČTY REGISTROVANÝCH HŘÍBAT ROČNÍK 2021 ........................................................... 65 

FINÁLE CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY KLISEN S HŘÍBATY ................................................... 67 

TESTAČNÍ ODCHOVNY ........................................................................................................ 73 

TESTAČNÍ ODCHOVNY V ROCE 2021 ................................................................................. 73 

SVODY KLISEN ....................................................................................................................... 85 

PŘEHLÍDKY KLISEN .............................................................................................................. 92 

ZPRÁVY Z OBLASTNÍCH PŘEHLÍDEK ............................................................................... 100 

SOUTĚŽ SKÁKÁNÍ VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN ................................................. 108 

ZKOUŠKY VÝKONNOSTI KLISEN ........................................................................................112 

PŘEDVÝBĚRY HŘEBCŮ DO PLEMENITBY ..........................................................................117 

70DENNÍ TEST HŘEBCŮ PÍSEK 14.9.2021 ........................................................................... 124 

PŘEHLED PŘIPOUŠTĚNÍ HŘEBCŮ ZAPSANÝCH V PK ČT V LETECH 2020 - 2021 ........ 129 

ČESKÝ TEPLOKREVNÍK VE SPORTU .................................................................................. 133 

FOREWER KONĚM ROKU ................................................................................................... 138 

ČEŠTÍ TEPLOKREVNÍCI ÚSPĚŠNÍ V MEZINÁRODNÍCH PARKURECH ........................ 140 

KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ – SKOKY ................................................................................ 145 

FINÁLE KMK V DREZUŘE .................................................................................................... 150 

KMK-VŠESTRANNOST .......................................................................................................... 151 

MČR V DREZUŘE .................................................................................................................. 162 

ŠAMPIONÁT VE SVRŽNĚ ..................................................................................................... 170 

ČESKÝ TEPLOKREVNÍK A JEZDITELNOST ........................................................................ 172 

ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY – SKOKOVÉ INDEXY ................................................... 176 

 



 

STRANA 4 

 

ÚVOD 
 

Vážení chovatelé,  

 

držíte v ruce Ročenku plemene český teplokrevník pro rok 2021. Tato velmi objemná a 

jedinečná publikace pro chovatele koní českého teplokrevníka je výsledkem celoročního 

úsilí mnoha lidí. Od počátku roku byli komisaři, chovatelé, majitelé, fotografové, veterináři 

a činovníci velmi aktivní, a proto mohla chovatelská sezóna tradičně začít Předvýběrem 

hřebců do plemenitby. Tato akce se již delší dobu těší tradiční oblibě a počty každý rok 

stoupají. Na úvod je proto tedy potřeba poděkovat všem, kteří se aktivně, vstřícně a s velkou 

ochotou podíleli na všech akcích v průběhu roku a díky tomu pro vás máme ucelený 

přehled, výsledky a pravidelný informační servis. Chovatelé mohli v roce 2021 počítat s 

akcemi bez omezení a počty účastníků chovatelských akcí nadále rostly. Soutěže Kritéria 

mladých koní se díky férovým podmínkám stávají stále oblíbenější a často je kapacita startů 

v jednom dni na úrovni únosnosti. Velmi nás těší zájem majitelů a jezdců, protože právě 

v tomto systému můžou velmi citlivě a progresivně připravit mladého koně na budoucí 

kariéru ve vysokém sportu. Finále soutěží KMK slouží jako prezentace dalších produktů 

chovu českého teplokrevníka, a tak při skokovém finále se představily tříleté klisny a klisny 

s hříbaty. Drezurní finále bylo obohaceno Přehlídkou tříletých koní se zaměřením na 

mechaniku pohybu a při Finále KMK všestrannost komise posuzovala výkonné koně. 

Všestrannost je jednou z disciplín, kde koně českého teplokrevníka dominují nejen svými 

počty, ale také svými velmi dobrými výkony. V drezurním sportu se koně ČT pohybují 

v nejvyšších soutěžích, ale stávají se také partnery všech věkových kategorií. Skokoví koně 

dokáží konkurovat na mezinárodních závodech a mnoho českých odchovanců sportuje 

v zahraničí. Tím nejdůležitějším článkem této propletené sítě jste ale vy chovatelé, kteří 

chovají v rámci plemenné knihy českého teplokrevníka. Proto patří poslední dík vám, těm, 

kterým dlouhodobou prací a úsilím zajišťujete, že my o vás můžeme psát a vyzdvihovat 

výkony českých koní na všech úrovních. Děkujeme! 

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 

Veronika Jiroutová,Sezemice 53304,Tel.: 777 776 682 e-mail: veronika.jiroutova@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. 
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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.  
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Lerche ve svých publikacích uvádí, že k několika ponechaným plnokrevným klisnám 

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

likvidační podstaty rakousko-uherských hřebčínů. Dále bylo stádo plnokrevných klisen 

doplněno přesunem klisen z Napajedel a také nákupem. Všechny plnokrevné klisny byly v 

určitém období zapouštěny teplokrevnými (polokrevnými) hřebci. Vzhledem k tomu, že 

používání plnokrevných klisen v polokrevném chovu nezanechalo kladných výsledků, bylo 

od používání plnokrevných klisen v kladrubském teplokrevném stádě upuštěno. První 

pokusy s importy chovných koní německých plemen za účelem zmohutnění kladrubského 

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

Výsledky nebyly dobré, a tak se přikročilo k dovozu koní hannoverského plemene. Tento 

kůň navázal na našeho původního koně podstatně lépe, přesto byl učiněn i následný pokus 

s využitím východopruských hřebců. Rovněž bez výrazného úspěchu. To vše se uskutečnilo 

v období první republiky. Německá branná moc v období Protektorátu měla zájem chovat 

v Kladrubech kvalitní koně. Proto pověřila Ing. Františka Lercheho výběrem klisen v 

největším v německém hannoverském hřebčíně v Celle. 

Druhým hřebčínem, který měl zajišťovat plemenné teplokrevné hřebce pro potřebu 

zemského chovu v první republice byl vojenský hřebčín Hostouň na Šumavě. Při vzniku 

vojenského hřebčína Hostouň na Šumavě byla jeho hlavní činností produkce jezdeckých 

koní pro potřebu armády. Hřebčín vznikl již v průběhu první světové války přestěhováním 

vojenské hříbárny v Zawadce u Haliče do Wolfpassingu v Dolních Rakousích v roce 1914 a o 

rok později pak do Hostouně. Zajímavý je již vznik obou jmenovaných hříbáren v Rakousko 

– Uhersku. Bývalá rakouská zeměbrana nakupovala – remontovala – koně pro potřebu 

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

Bukovině, Haliči, Štýrsku, Korutanech, v Krajině a Přímoří. Na pozdějším našem území to 

bylo v části východního Slezska a na některých místech Moravy. Ostatní rakousko – uherské 

země nechovaly koně vhodné pro jezdecké pluky. Nákup remont z vhodných oblastí však 

nestačil pokrývat potřebu armády. Nákupy v cizině byly obtížné a v období válek prakticky 

nemožné. Proto se rakouská zeměbrana rozhodla odchovávat jezdecké koně sama. 

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

ponechány původním majitelům na revers. Původní majitelé, většinou sedláci, mohli klisny 

využívat ke všem hospodářským činnostem. Klisny byly zapouštěny vybranými hřebci a 

hříbata do tří let byla za určitou odměnu odchována u původních chovatelů. Ve třech letech 

pak přešla do nově vzniklých zeměbraneckých hříbáren v Zawadce 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. 

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 
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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 2021 bylo evidováno 203 zapsaných plemenných hřebců. Je potřeba ale říci, že aktivně 

je v plemenitbě využívána spíše polovina tohoto počtu plemenných hřebců, kdy katalog 

hřebců čítá kolem 80 hřebců, tedy těch plemeníků, jimž byl pro příslušný rok udělen výběr 

a jejich majitelé mají zájem o využití v plemenitbě. Dalším faktem je, že pouze polovina, 

tedy cca 40 hřebců připustí více než 10 klisen. 

 

 

PLEMENNÍ HŘEBCI 

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

posledního desetiletí na téměř stejné úrovni. V současné době zaznamenáváme větší 
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frekvenci používání zahraničních inseminačních dávek. Chovatelé mají zájem o evropský 

genetický matriál, a proto jsme vytvořili seznam inseminačních dávek hřebců ze zahraničí, 

který usnadní všem chovatelům registraci hříbat v ČR v rámci plemenné knihy českého 

teplokrevníka. Chovatel tedy může vybírat z již vytvořeného seznamu inseminačních 

dávek, který nalezne na webu www.ceskyteplokrevnik.cz v sekci Dokumenty. Pokud 

plánovaný hřebec v seznamu není, lze jednoduše požádat RPK ČT o uznání inseminační 

dávky hřebce ze zahraničí a po schválení, bude takový hřebec pro další roky na seznam 

zařazen. Tento úkon zařazení do seznamu inseminačních dávek ani následné využití ID 

není zpoplatněn. Majitel inseminované klisny zaplatí pouze manipulační poplatek za 

vystavení připouštěcího lístku, pokud mu nebude vystaven držitelem zahraničního hřebce. 

 

 
 

V plemenitbě českého teplokrevníka jsou intenzivně využíváni hřebci, kteří stojí 

v zemských hřebčincích a na inseminačních stanicích.  Servis pro chovatele je v rámci 

těchto institucí na velmi dobré úrovni, a tak mají majitelé chovných klisen celkem slušný 

výběr a služby na vysoké úrovni. Za stálice v českém chovu jsou považováni hřebci Aristo Z 

(60 připuštěných klisen), Tallman TN (46) a Heartbreak ZH (39). Mezi nově zařazenými 

hřebci se výrazně prosadil hřebec Come Undone (59) a mladý, původem zajímavý hřebec 

Lamaze TN (41).  

 Dalším zajímavým číslem je poměr připouštění v rámci inseminace a přirozené 

plemenitby. Z celkového počtu 1163 připouštění bylo 293 realizováno v rámci přirozené 

plemenitby, tedy 25 % z celkového počtu. Tento trend je oproti letům minulým velmi 

markantní, kdy se dá říci, že v devadesátých letech byl tento poměr spíše opačný. 

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 

na kvalifikačních kolech KMK, čehož chovatelé ve velké míře také využili. Propojení 

http://www.ceskyteplokrevnik.cz/


 

STRANA 15 

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 2021 bylo do plemenné knihy zapsáno celkem 296 klisen, z toho celkem 133 

absolvovalo ZV a 88 jich po absolvování zkoušek výkonnosti splnilo podmínku zápisu do 

hlavního oddílu PK a 34 do HPK PRO, tedy do akceleračního programu. 

 

 

 

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 
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- na základě informací o potomstvu 

 

REGISTRACE HŘÍBAT 

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

matkou před odstavem, a to aplikací elektronického identifikátoru na levou stranu šíje a 

výžehem do levého stehna, odpovídající Řádu výžehů ČT. 

V roce 2021 bylo do PK ČT registrováno 218 klisniček a 204 hřebečků. 

 

PŘEHLÍDKY HŘÍBAT 

Na celostátní přehlídce hříbat bylo v roce 2021 předvedeno 11 hřebečků a 12 klisniček. 

Celková účast byla oproti loňskému roku vyšší, ale stále je potřeba pracovat na popularizaci 

oblastních přehlídek a zvyšování atraktivity finálové přehlídky. Každá kategorie byla 

dotována částkou 30.000 Kč. 

 

TESTAČNÍ ODCHOVNY 

V roce 2021 fungovaly pro plemennou knihu českého teplokrevníka čtyři odchovny – TO 

Nový dvůr v rámci Zemského hřebčince Písek, TO Buňov v rámci Zemského hřebčince 

Tlumačov, TO Hřebčín Suchá u Litomyšle, 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. 

Celkem bylo v roce 2021 v TO zařazeno 168 hřebečků. ZV absolvovalo celkem 32 hřebců a 

nově naskladněno bylo celkem 43 hřebečků. 

 

 

ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 

V roce 2021 absolvovalo ZZV tříletých 135 klisen na celkem 14 místech. 87 klisen 

příslušelo k českému teplokrevníku a 46 k ostatním teplokrevným plemenným knihám. 

Vedle českého teplokrevníka byla druhou nejvíce zastoupenou PK slovenského 

teplokrevníka-CS. Na svodech komisaři zapsali celkem 296 klisen, v tomto počtu jsou ale 

zahrnuty klisny tříleté a starší. V roce 2018 se narodilo celkem 220 klisniček českého 

teplokrevníka, lze tedy konstatovat že ZV bylo testováno po zaokrouhlení 40 % narozených 

klisen.  
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CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN 

První zářijový víkend roku 2021 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, Karel Lacina a Jan Míček detailně a v klidu posoudit exteriér předváděných klisen. 

Slovní hodnocení probíhalo vždy hned po předvedení klisny. Celkem bylo předvedeno 13 

klisen a všechny klisny byly velmi dobře připraveny a každá klisna byla komisí slovně 

ohodnocena. Taktéž tato kategorie byla podpořena finanční dotací ve výši 30.000 Kč 

 

70DENNÍ TEST HŘEBCŮ 

Celkem 4 mladí hřebci absolvovali 70denní test hřebců českého teplokrevníka. Vedoucí 

výcviku hodnotil tento ročník jako velmi vyrovnaný. Hřebci absolvovali výcvik bez 

problémů a všichni úspěšně zakončili test zkouškou výkonnosti. 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. 

Soutěže KMK se v posledních letech těší nebývalému zájmu jezdců, majitelů a 

chovatelů. Tyto soutěže pro mladé koně se staly pevnou součástí výcviku mladých koní, kdy 

zahajovací soutěž a následně vlastní soutěž KMK hodnocená na styl koně je to nejlepší co 

pro růst mladého sportovního koně může majitel udělat. Všechna kvalifikační kola se konají 

ve velmi kvalitních areálech s erudovanými staviteli a pro maximální zvýšení objektivity 

jsou komisaři vysíláni mimo oblast své působnosti. Většina kvalifikačních kol i samotné 

finále byly v roce 2021 plně obsazeny a toto svědčí o správné cestě, kterou se KMK 

v současnosti ubírají. 

Velké procento koní, zejména hřebců, kteří absolvují celý tříletý systém soutěží KMK 

se dále posouvá do vyšších stupňů obtížnosti. Stále se zvyšující počty účastníků v 

kvalifikacích zajistily plné počty finalistů – na případné škrty čekaly fronty náhradníků. 

Pouze v kategoriích 6letých, tedy v nejvyšší obtížnosti kontroly dědičnosti a užitkovosti, jak 

zní dotační titul pro KMK, se 20 koní se splněnou kvalifikací již tradičně nesešlo. Pouze v 

této kategorii kvalitativně výrazně dominovaly importy, jinak lze z pohledu českých 

chovatelů celý ročník KMK hodnotit velmi pozitivně, české produkty byly jak kvantitativně, 

tak i kvalitativně ve velké převaze. Vedení českých plemenných knih nezbývá než pracovat 

na důvěře chovatelů a dobrými službami jim ukázat, že se jim v rámci tuzemských PK 

chovat vyplatí. 
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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. 

 

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. 

2021 sdružuje WBFSH 81 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. 
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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. 

- 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. 
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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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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   b4) Rámec 

b2) Krk   b5) Přední končetiny 

b3) Hřbet a plec  b6) Zadní končetiny 

c) Krok 

d) Klus 
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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 

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     
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 vlastností plemene. 

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

níže uvedených plemen, pokud jejich původ a výkonnost splňují požadavky zápisu 

do Plemenné knihy hřebců I nebo do hlavní plemenné knihy klisen nebo plemenné 

knihy klisen. 

 

Skupina plemen I 

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

dánský teplokrevník, francouzský jezdecký kůň, veškerá plemena jezdeckého 

teplokrevníka, jejichž PK jsou vedeny v SRN, Zangersheide, švédský teplokrevník, moravský 

teplokrevník, furioso, slovenský teplokrevník, kůň Kinský, kůň velkopolský a polská 

plemena 
 

Skupina plemen II 

anglický plnokrevník, Angloarab a jedinci arabského původu 
 

Skupina plemen III 

Ostatní plemena teplokrevných koní. 

Možné povolené kombinace 
 

Skupiny plemen Skupina plemen I Skupina plemen II Skupina plemen III 

Skupina plemen I    

Skupina plemen II   omezeno  

Skupina plemen III    

 

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

arabský plnokrevník a jedinců arabského původu. Produkt tohoto křížení nebude mít 

plemennou příslušnost ČT. 

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

 

8. Členění plemenných knih 

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

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

Plemennou knihu hřebců I 

Plemennou knihu hřebců II 

Knihu hříbat. 

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

hřebci s vysokou výkonností vlastní nebo potomstva dle podmínek uvedených v odstavci 

9.1.2. 

 

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

Plemennou knihu klisen I 

Plemennou knihu klisen II 

Knihu hříbat 



 

STRANA 29 

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

prokázání vlastní výkonnosti podle podmínek uvedených v článku 9.2.1. 

Hlavní plemennou knihu 

Hlavní plemennou knihu – PRO 

 

Hřebci Klisny 

Plemenná kniha 
hřebců I (PKH I) 

PKH I 
PKH I – AP 

 

Plemenná kniha 
klisen I (PK I) 
 

PK I 

HPK 

HPK – PRO 

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

Kniha hříbat Kniha hříbat 

 

8.3. Účast ve šlechtitelském programu 

Šlechtitelského programu se účastní hřebci zapsaní do Plemenné knihy hřebců I 

(PKH I) a klisny zapsané do Plemenné knihy klisen I (PK I). 

 

9. Podmínky zápisu do plemenné knihy 

Podmínky uvedené v článku 9 představují základ pro zápis do plemenné knihy. 

Hřebci a klisny se zapisují v případě, že jsou identifikovaní, jejich původ odpovídá 

pravidlům plemenné knihy a že splňují také další níže uvedené podmínky zápisu. Kůň 

pocházející z jiné plemenné knihy, vedené pro plemeno uvedené ve skupině I nebo II, musí 

být zapsán do té třídy plemenné knihy, jejíž kritéria splňuje. Přitom se bere v patrnost jak 

výkonnost a původ jeho předků, tak i jeho vlastní. 

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

Ve výjimečných případech může dojít k zapsání koně do PK ČT bez hodnocení selekčních 

kritérií, pokud je už daný kůň zapsaný v plemenné knize jiného chovatelského sdružení. 

Kůň je pak zapsán do odpovídající třídy plemenné knihy. 

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

(zootechnického osvědčení). RPK může rozhodnout o zařazení jedince jiného než 

uvedeného plemene, pokud může posloužit k obohacení plemene ČT a k přiblížení se jeho 

popsanému chovnému cíli. Podmínkou je doložení minimálně 3 generací oboustranného 

původu. 

9.1. Plemenná kniha hřebců 

9.1.1 Plemenná kniha hřebců I 

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

• jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle některého z plemen 

náležejících do skupiny I a II (kromě knihy hříbat) 

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

skupiny III a jejichž zapsání doporučí RPK po posouzení všech dostupných 

chovatelských informací 

• kteří absolvovali identifikaci 

• mají stanovený genotyp 

• splnili podmínky zdravotního stavu dle odstavce 6.3 
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• 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. 

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: 
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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 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 

• 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) 
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Do této vyšší třídy PKH I se zařazují plemenní hřebci zapsaní v PKH I s níže uvedenou 

vlastní výkonností nebo výkonností potomstva:  

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

bodů na překážkách celkem ze všech 3 základních kol dohromady nebo  

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

70 % bodů nebo  

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

všestrannosti dosažení výkonnosti stupně CIC** nebo CNC** (umístění v první 

polovině výsledkové listiny z těch, kteří soutěž dokončili) • Ve spřežení 

dokončení 3 soutěží IM*** CAI 

• Na základě výkonnosti potomstva – první 4 hřebci dle ASH nebo dle BLUP 

(spolehlivost /RPH/ u BLUP vyšší než 0,8) 

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

nejlepšími 50 otci drezurních koní nebo nejlepšími 50 otci v disciplíně 

všestrannost. 

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

současně dokládá splnění některého z výše uvedených kritérií. 

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

hřebce uvedeno označení AP. 

9.1.3 Plemenná kniha hřebců II (PKH II) 

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

oddíle (mimo knihy hříbat) plemenné knihy českého teplokrevníka. Zápis koní, zanesených 

v knize hříbat, probíhá automaticky při zaregistrování prvního potomka. 

9.1.4 Kniha hříbat (hřebci) 

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

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

 

9.2. Plemenná kniha klisen 

9.2.1 Plemenná kniha klisen I 

Nejdříve ve 3. roce života může být zapsána klisna: 

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

skupiny I a II (kromě knihy hříbat) 

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

jejichž zapsání doporučí RPK po posouzení všech dostupných chovatelských 

informací 

• která absolvovala identifikaci 

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

dosáhla minimální výsledné známky 6,1, přičemž žádné z dílčích kritérií nebylo 

nižší než 5,0. Výsledná známka se 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 
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Do HPK mohou být zapsány klisny splňující podmínky uvedené v odstavci 9.2.1. a 

zároveň níže uvedené podmínky: 

• minimální KVH 159 cm. 

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

straně rodokmenu musí být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného 

plemene ze skupiny I nebo II 

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

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

straně musí 

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

skupiny I nebo II. 

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

dosáhla minimální výsledné známky 7,1, přičemž žádné z dílčích kritérií nebylo 

nižší než 5,0. Výsledná známka se počítá jako aritmetický průměr známek za typ 

(kritérium 6.2.a), stavbu těla (kritérium 6.2.b), a mechaniku pohybu (průměr z 

kritérií 6.2. c, d – krok a klus) 

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

podmínky vlastní výkonnosti uvedené v odstavci 9.2.1.2.1 

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

případě splnění podmínek výkonnosti v dalších letech pak na žádost majitele. 

9.2.1.2. Hlavní plemenná kniha PRO – nejvyšší třída PK I 

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

v odstavci 9.2.1.1 a zároveň splňující některé z kritérií Akceleračního programu (dále jen 

AP). 

Kritéria Akceleračního programu pro klisny: 

9.2.1.2.1 Vlastní výkonnost 

• parkur stupně „S**“ a vyšší, které dokončily minimálně 3 parkury stupně „S**“ s 

max. 12 tr. body na překážkách celkem ze všech tří základních kol nebo 

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

nebo 

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

umístěním v první polovině výsledkové listiny dokončivších účastníků soutěže 

nebo 

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

 

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

• vítězka celostátní přehlídky tříletých klisen pořádané ASCHK 

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

9.2.1.2.2 Výsledky potomstva 

• potomstvo splnilo některé z kritérií uvedených v odstavci 9.2.1.2.1 ve sportovní 

testaci (parkur, drezura, všestrannost, zápřež) 

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

zkouškách s hodnocením 8,1 a vyšším 
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• 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: 

• 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. 
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• 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 Life Number) – 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 

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. 
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• 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. 

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 
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plemene ze skupiny I nebo II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III 

musí zápis doporučit RPK 

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

odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Bába na mateřské 

straně musí být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného 

plemene ze skupiny I nebo I. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III 

musí zápis doporučit RPK 

11.3. Výkonnostní zkoušky 

11.3.1.Výkonnostní zkoušky hřebců 

11.3.1.1 70denní staniční test 

Podmínky pro účast hřebce v 70denním testu: 

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

nebo odpovídající akci jiné PK plemen uvedených ve skupině I. Tito hřebci musí při 

předvedení na ruce v zahajovací den testu dosáhnout bodového hodnocení kritérií podle 

odstavce 6.2.a) -d) umožňujícího zápis do PKH I a splnit všechny další podmínky pro zápis 

do PKH I – rodokmenové dle odstavců 9.1.1 a 11.1.1.1 a zdravotní – protokol dle odstavce 6.3. 

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

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

11.3.1.2 Sportovní test pro 4-6leté hřebce 

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

v podzimních měsících, pro všechny věkové kategorie současně. 

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

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

11.1.1.1 (rodokmen a zdravotní stav) a současně 

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

skokové soutěže hodnocené na styl koně (zejména KMK) s minimálním 

výsledkem 24 bodů. 

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

drezurní soutěže s hodnocením pro mladé koně (zejména KMK) s minimálním 

výsledkem 75 %. 

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

zařízení, které navrhne RPK a schválí prezidium ASCHK. Sportovní test se provádí podle 

metodiky popsané ve Zkušebním řádu. 

11.3.1.3 Sportovní testace pro 5leté a starší hřebce 

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

mezinárodní závody v disciplínách parkur, drezura, všestrannost a zápřež, pořádané pod 

hlavičkou Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a národních jezdeckých federací (NF) 

spadajících pod FEI. Doložené výsledky musí být buď dostupné ve FEI databázi nebo na 

oficiálních webových stránkách příslušné NF nebo je nutné je doložit s potvrzením 

příslušné NF. 

 

11.3.1.4 Předpoklady pro zápis hřebce do PKH I 

11.3.1.4.1 Definitivní zápis hřebců do PKH I 
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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 

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 
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• 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. 

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. 
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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 Life 

Number  

UELN se přidělují následovně: 

203 001 22 19 850 13 

203 – zemský kód pro Česko 

001 – kód UCHS 

22 – plemeno 

19 – číslo okresní registrační knihy koní 

850 – pořadové číslo v knize hříbat 

13 – rok narození (2013) 

17.2 Pojmenování koní 

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

měnit. 

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

má stejné začáteční písmeno jako jméno otce. Již jednou udělené jméno 

nějakému hřebci se nesmí použít pro jiného hřebce s výjimkou jeho vlastního 

bratra, a to s dodatkem I, II atd. Stejné jméno bez dodatku smí být použito u 

jiného hřebce po uplynutí alespoň dvou generací. U importovaných 

plemenných hřebců se jméno zpravidla nemění. 

17.2.2.Plemenné klisny – pojmenování přísluší chovateli 

 

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). 

mailto:falea@seznam.cz
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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. 

 

 

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 
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Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových 

vlastností. Hodnotitelem může být pouze oprávněná osoba dle §7 zákona 154/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, případně jiná odborně způsobilá osoba jmenovaná RPK. 

1.2. Hodnocení a posuzování 

Hodnocení koní je prováděno známkami v rozsahu 1–10 bodů a/nebo se posuzuje 

lineárním popisem. 
 

STUPNICE pro hodnocení známkami: 10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 8 – dobrý, 7 – téměř 

dobrý, 6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 – 

velmi špatný 

1.3. Předváděcí prostor 

O způsobilosti předváděcího prostoru na všech chovatelských akcích a 

výkonnostních zkouškách rozhoduje hodnotitelská komise a pro zdárný průběh akce je 

oprávněna zvolit i alternativní řešení. 
 

2. Hodnocení a posuzování hříbat 

2.1. Posuzování hříbat pod klisnou 

Posouzení provádí hodnotitel při registraci hříběte nejčastěji v domácím prostředí. 

Hříbata se posuzují pomocí lineárního popisu. Veškeré údaje je hodnotitel povinen zapsat 

do popisového listu hříběte, který je přílohou II.1 ZŘ. Posuzována budou tato kritéria: 

• Mohutnost hříběte (těžké – lehké) 

• Hlava hříběte (velká, hrubá – malá, ušlechtilá) 

• Krk (krátký – dlouhý) 

• Hřbet (prosedlaný – kapří) 

• Záď (rovná – sražená) 

• Postoj předních končetin (sbíhavý – rozbíhavý) 

• Přední spěnky (krátké – dlouhé) 

• Postoj zadních končetin (otevřený – šavlovitý) 

• Zadní spěnky (krátké – dlouhé) 

• Kopyta (ploché – špalkovité) 

• Velikost matky (velká – malá) 

Toto posouzení by mělo sloužit k včasnému posouzení potomstva po jednotlivých 

hřebcích a jeho účelem by mělo být každoroční vyhodnocování a zveřejňování. 

       2.2 Hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídkách 

Hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídkách a svodech provádí minimálně 

dvoučlenná komise. Při hodnocení na přehlídkách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, 

navrhuje členy hodnotitelské komise RPK a schvaluje prezidium ASCHK. Hříbata budou 

hodnocena jednou známkou a slovním komentářem. 

Posuzování exteriéru zahrnuje vyjádření žádoucího typu, tělesné stavby, korektnosti 

postojů a harmonického tělesného vývinu. Posuzování hříběte se provede u klisny v 

zastavení. Současně se posuzuje zdravotní stav hříběte. Mechanika pohybu v kroku a v 

klusu se posuzuje při předvádění klisny a pohybu hříběte vedle ní. 

3. Hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na přehlídkách 
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Hodnocení provádí minimálně dvoučlenná komise, splňujících podmínky 

odbornosti hodnotitele. 

Při akcích přesahujících svým významem rámec chovatelské oblasti nebo při celostátních 

akcích, navrhuje členy hodnotitelské komise RPK a schvaluje prezidium ASCHK. 

3.1. Hodnocení na přehlídkách směřuje zpravidla k určení vítěze (šampiona, 

šampionky) a dvou dalších umístěných (vicešampiona, vicešampionky). Výše uvedené tituly 

při celostátním hodnocení v rámci plemene ČT může udělit pouze ASCHK. 

3.2. Způsob hodnocení 

Klisny jsou předváděny na ruce. Nejprve je klisna komisi předvedena v zastavení, v 

zootechnickém postoji. Komise posuzuje plemenný typ a pohlavní výraz, stavbu těla a 

korektnost. Následně se klisna předvádí v pohybu na ruce a komise posuzuje mechaniku 

pohybu v kroku a klusu. Klisny se předvádí dle pořadových čísel po jedné. Slovní komentář 

je veřejný a je žádoucí ho krátce shrnout ihned po předvedení dané klisny. Poté 

hodnotitelská komise požádá o předvedení klisen ve skupině v maximálním počtu 10 klisen. 

Klisny se vodí v zástupu a komise vybírá postupující do finále. Do finálového kola postupuje 

maximálně 10 klisen. Přesouváním klisen v zástupu komise stanoví pořadí klisen ve finále a 

na konci se vyhlásí pořadí nejlepších. 

 

4. Hodnocení klisen při zápisu do PK na svodu či v domácím prostředí 

Hodnocení provádí hodnotitel. Hodnotí se samostatnými známkami znaky 

vyjmenovanými v odstavci 6.2 ŠP – Posuzování selekčních kritérií uvedených pod body a), 

b1-6), c), d). Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a b1-b6) stavba 

těla se provádí na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky c) kroku a d) klusu při 

předvedení na ruce na rovném a pevném terénu. 

Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK, boduje se na 

půlbody. Současně s tím se provádí lineární popis. K zápisu klisny do PK slouží Popisový 

list, příloha IV.1 

 

5. Předvýběry hřebců do chovu 

Hřebce ke každému předvýběru přihlásí jeho majitel do termínu vyhlášeného RPK 

ČT. 

5.1. První předvýběr 

5.1.1 Podmínky pro konání a účast na prvním předvýběru uvádí ŠP v odstavci 

11.1.1. 

5.1.2 Metodika provádění prvního předvýběru 

První předvýběr je jednodenní, hřebci se nejprve předvádějí a hodnotí na ruce, 

následně pak v pohybu a při skoku ve volnosti. 

Při předvýběru se hodnotí plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla a mechanika 

pohybu (ŠP odstavec 6.2 a-d) se hodnotí během předvedení na ruce na vhodném podkladu. 

Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování 

před skokem ve volnosti. 

Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.2 ZŘ na překážkách základní 

výšky 100 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je 
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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 

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 
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Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha V.4 ZŘ) 

a jejich známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového Protokolu daného 

hřebce (příloha V.3 ZŘ) a provede se výpočet. 

Výsledné vyjádření 2. předvýběru bude: 

• slovní: předvybrán – nepředvybrán (dle podmínek uvedených v ŠP odstavec 

11.1.2.2) 

• písemné: protokol dle přílohy V.3 

 

6. Výkonnostní zkouška hřebců 70denním staničním testem (podmínky účasti 

viz ŠP 11.3.1.1) 

70denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které 

navrhuje RPK a schvaluje ASCHK. Před zahájením 70denního testu v místě jeho konání 

posoudí hodnotitelská komise přihlášené hřebce při předvádění na ruce na vhodném 

podkladu a udělí souhlas se zařazením hřebce do testu. Hodnotitelská komise je nejméně 

tříčlenná, pro celý test zůstává stejná a jmenuje ji RPK. 

6.1 Metodika provádění a hodnocení 70denního testu 

6.1.1 Začátek a průběh 70denního testu 

Před nástupem hřebce do 70denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen 

prokázat ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a 

nechat na sebe nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou 

a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy 

rozhoduje hodnotitelská komise. 

Na začátku testu jsou majitelé hřebců seznámeni s termínem kontrolního dne a 

závěrečné zkoušky výkonnosti. Během konání testu jsou hřebci připravováni staničními 

jezdci na závěrečnou zkoušku a na jejich přípravu dohlíží vedoucí výcviku. Po 30 dnech 

výcviku je v testačním zařízení kontrolní den. V rámci tohoto dne posuzuje hodnotitelská 

komise stupeň výcviku u všech zúčastněných hřebců. Majitelé mohou na základě svého 

rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v 

testačním zařízení ukončit. 

Během testu se posuzují níže uvedená selekční kritéria: 

• vnitřní vlastnosti (temperament, charakter a schopnost podat výkon dle 

odstavce 6.2.f ŠP) Charakter se hodnotí podle chování koně ve stáji i pod 

sedlem. 

• výcvik (dle odstavce 6.2.h ŠP) 

• jezditelnost (dle odstavce 6.2.i ŠP). 

Tyto známky udílí vedoucí výcviku. 

 

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 
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Hřebci se nejprve předvádějí na ruce na vhodném podkladu a hodnotí se plemenný 

typ a pohlavní výraz, stavba těla a mechanika pohybu v kroku a klusu (ŠP odstavec 6.2 a) -

d)). 

6.1.2.2 Volný pohyb a skok ve volnosti 

Následně se hřebci předvádějí ve volném pohybu a ve skoku ve volnosti v kryté hale. 

Koně mohou být bez jezdce rozpohybováni v délce do 15 minut. Cval (6.2.e) se hodnotí při 

volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování před skokem ve volnosti. 

Skok ve volnosti se u skokových hřebců posuzuje ve zkušební řadě podle přílohy V.2 

ZŘ na překážkách od základní výšky 115 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm až na 135 

cm. Hodnotí se bodováním kritérií podle odstavce 6.2 g1 a g2. Pro hřebce drezurního směru 

je základní výška 100 cm, zvyšovaná po 10 cm na 120 cm a hodnotí se pouze jednou známkou 

(kritérium 6.2 g skokové vlohy). U skokových i drezurních hřebců jsou povinná všechna 3 

kola a žádný hřebec nesmí absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 

0 bodů. 

 

Zkušební řada volnost 3letí hřebci – 1. a 2. předvýběr a 70denní test, 4letí hřebci 

sportovní test 

 
 

6.1.2.3 Zkouška pod sedlem 

Před zkouškou se hřebci opracují pod sedlem pod dohledem hodnotitelské komise. 

Podle potřeby je možné opracovat i na snížených překážkách 1 a 2 včetně využití odskokové 

bariéry z klusu. 

Skokově zaměření hřebci 

Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a 

parkuru. Postupová řada dle přílohy VI.3 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku 

zkoušky. Výška poslední překážky, stanovená pro tuto zkoušku, je 100 cm a postupně se 

zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Hřebec nemůže absolvovat další výšku, 

aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) 

na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. Po absolvování této části hřebec 

skokového směru pokračuje v parkuru výšky do 100 cm na trase a překážkách uvedených v 

příloze VI.4 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 bodů. 

Při opracování před zkouškou a při zkoušce se hodnotí kritéria 6.2. d (klus), e (cval), 

g1 (skoková schopnost), g2 (technika a styl skoku), f (vnitřní vlastnosti). 

Drezurně zaměření hřebci  

Drezurní hřebci nejprve předvádějí drezurní úlohu podle přílohy VI.5 ZŘ na 

ohraničeném drezurním obdélníku o doporučených rozměrech 60 x 20 m. 
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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 

 

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 
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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 

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 
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volnosti je 120 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm na konečnou výšku 140 cm. Na každé 

výšce má hřebec povolenou jednu opravu, hřebec nesmí absolvovat další výšku, aniž by 

bezchybně absolvoval výšku nižší. 

2. den: 

• Parkur s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem člena komise či stewarda, 

skokové opracování přímo na zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení). 

Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem na standardním parkuru (4letí příloha 

VII.1). Po ukončení standardního parkuru závisí na komisi, zda si vyžádá opakování 

překonání některých překážek nebo některé překážky nechá zvýšit. Předseda komise 

následně krátce okomentuje výkon hřebce při standardním parkuru, aniž by naznačoval 

bodování jednotlivých kritérií. 

• Test jezditelnosti se zkušebním jezdcem 

Známku za jezditelnost posuzovanou podle bodu 6.2 i ŠP v tomto testu uděluje 

zkušební jezdec. Zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných 

závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut. Veškerému testování musí být přítomna 

celá hodnotící komise. Testování pod zkušebním jezdcem probíhá u každého hřebce v 

individuálním rozsahu a intenzitě, zkušební jezdec hovoří se zkušební komisí, která 

zkoušku průběžně komentuje. 

7.1.2 Průběh sportovního testu pro hřebce skokového směru 5letí a 6letí: 

1. den: 

• Posouzení exteriéru a předvedení na ruce v kroku a klusu na tvrdém 

povrchu 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 6.2. ŠP – Posuzování 

sledovaných znaků pod body a), b1-6), c), d). Posuzování znaků pod body a) plemenný typ 

a pohlavní výraz a b1-b6) stavba těla se provádí na rovném a pevném terénu. Dále se udělují 

známky za c) krok a d) klus při předvedení na ruce na rovném a pevném terénu. 

• První parkur s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda, skokové 

opracování přímo na zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení). Následuje 

předvedení hřebce s vlastním jezdcem na standardním parkuru (5letí příloha VII.2, 6letí 

příloha VII.3 ZŘ). Předseda komise následně krátce okomentuje výkon hřebce při 

standardním parkuru, aniž by naznačoval bodování jednotlivých kritérií. 

2. den: 

• Druhý parkur s vlastním jezdcem 

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda, skokové 

opracování přímo na zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení). Následuje 

předvedení hřebce s vlastním jezdcem na standardním parkuru (5letí příloha VII.2, 6letí 

příloha VII.3 ZŘ) s překážkami zvýšenými o 5 cm. Po ukončení standardního parkuru závisí 

na komisi, zda si vyžádá opakování překonání některých překážek nebo některé 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 
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Známku za jezditelnost posuzovanou podle bodu 6.2 i ŠP v tomto testu uděluje 

zkušební jezdec. Zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných 

závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut. Veškerému testování musí být přítomna 

celá hodnotící komise. Testování pod zkušebním jezdcem probíhá u každého hřebce v 

individuálním rozsahu a intenzitě, zkušební jezdec hovoří se zkušební komisí, která 

zkoušku průběžně komentuje. 

7.1.3 Výstroj jezdce a koně 

Výstroj jezdce 

Všichni jezdci musí být ustrojení dle skokových pravidel PJS, mohou použít jeden pár 

ostruh s max. délkou dříku 4,5 cm, které při běžném způsobu použití nemohou způsobit 

proříznutí či propíchnutí kůže. Dřík ostruhy musí směřovat vodorovně nebo dolů. Dále je 

povolen bičík dlouhý maximálně 75 cm. Při drezurní přípravě v hale je povolená drezurní 

tušírka max. délky 120 cm včetně šlahounu. Ve všech částech testu platí pravidlo PJS o „cizí 

pomoci“ a jeho porušení vede k vyloučení hřebce z testu. 

Výstroj koně 

Stihlové udidlo a nánosníky dle čl. 428 drezurních pravidel PJS. Není povolený 

martingal, v případě potřeby může být použit poprsník. Použití průvleček je během celého 

testu zakázané. Během celého testu musí být kůň čitelně označen startovním číslem, zleva, 

buď na uzdečce, nebo na podsedlové dečce. Jako ochrana nohou jsou pro zkoušku pod 

jezdcem povolené kamaše, zvony, zadní kamaše se zapínáním Velcro širším než 5 cm, pro 

skok ve volnosti povolená pouze ochrana předních nohou. Hřebci musí být okovaní na 

přední končetiny. 

7.1.4 Bodování a způsob výpočtu konečné známky: 

Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha VII.5 

ZŘ) a jejich známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového protokolu 

daného hřebce (Příloha VII.4 ZŘ), kam svou známku za jezditelnost nahlásí také zkušební 

jezdec a následně provede se výpočet. Výsledkem sportovního testu pro skokově zaměřené 

hřebce je Konečná známka sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce Vypočítá se 

podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií. 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky 
(v %) 

Krok (6.2.c) 10 

Klus (6.2.d 10 

Cval (6.2.e) 20 

Skoková schopnost (6.2 g1) 20 

Styl a technika skoku (6.2 g2) 20 

Jezditelnost (6.2 i) 10 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 10 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

Pokud hřebec musí test přerušit, ještě, než dokončil všechny zkoušky, nemůže se mu 

počítat žádný výsledek. Do výsledkové tabulky bude zapsáno, že test nedokončil z důvodu 

přerušení na žádost komise nebo majitele (držitele). 
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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 

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 
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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: 

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 
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Pokud hřebec musí test přerušit, ještě, než dokončil všechny zkoušky, nemůže se mu 

počítat žádný výsledek. Do výsledkové tabulky bude zapsáno, že test nedokončil z důvodu 

přerušení na žádost komise nebo majitele (držitele). Každý majitel (držitel) hřebce dostane 

po ukončení zkoušky předběžný protokol s výsledky, kde budou uvedeny jednotlivé 

známky kritérií od hodnotících členů komise a vypočtená 

Konečná známka sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce. Kromě toho bude 

každý hřebec po absolvování poslední části testu slovně okomentován s ohledem na 

hodnocená kritéria a předvedené výkony během celého sportovního testu. Podrobný 

Protokol hodnocení ze sportovního testu je přílohou VII.4 ZŘ. 

Všechny protokoly a celkové známky budou následně zveřejněny na internetu a 

každý majitel (držitel) hřebce dostane oficiální potvrzený Protokol hodnocení a písemnou 

dokumentaci lineárního popisu. 

 

8. Základní zkouška výkonnosti 

Zkouška je určena pro tříleté klisny zapsané v PK I a PK II (viz ŠP odstavec 11.3.2) a 

pro tříleté hřebce odchované v testačních odchovnách (viz ŠP odstavec 11.3.2). Majitel se 

může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem, či v zápřeži. 

8.1 Základní zkoušky výkonnosti klisen pod sedlem 

Základní zkoušky výkonnosti klisen (ZZV) organizuje hodnotitel ve spolupráci s 

pořadatelem. Hodnotitelskou komisi schvaluje RPK. Hodnotitelská komise je nejméně 

3členná. Termíny a místa konání ZZV schvaluje RPK. 

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná 

zkouška výkonnosti. Pro konání zkoušek výkonnosti je stanoven minimální počet 7 klisen. 

Počet klisen na posledních 2 zkouškách v ČR nemusí splňovat podmínku minimálního 

počtu 7 klisen. 

8.1.1 Výstroj koně a jezdce: Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým 

stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. 

Chrániče nohou jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdec je ustrojen dle pravidel 

ČJF. 

8.1.2 Průběh zkoušky: Tříleté klisny nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové 

řadě, kdy výška posledního skoku je stanovena na: 110-120-130 cm a šířka 110 cm – schéma 

zkušební řady a vzdálenosti ve skokové řadě jsou zobrazeny v Příloze VIII.1 ZŘ. Zkouška 

skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru. Klisna nemůže absolvovat 

další výšku, aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Po třetí chybě (zastavení nebo 

shození překážky) na stejné výšce klisna zkoušku končí s hodnocením neabsolvovala. Při 

této zkoušce se hodnotí skokové vlohy dle kritérií popsaných v ŠP, odstavec 6.2 g1), g2. 

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. 
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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) Vnitřní vlastnosti (Pracovní ochota a 

charakter). 

 

Drezurní obdélník doporučených rozměrů 20 x 60 m 

A Vjezd středním krokem 

X Stát, pozdrav, středním krokem vchod 

C Na levou ruku 

H Lehkým klusem vchod 

FM Klusové kroky a rámec prodloužit 

M Pracovní klus lehký 

HXF Změnit směr – pracovní klus lehký 

KH Klusové kroky a rámec prodloužit 

H Pracovní klus lehký 

C Střední krok 

MXK Střední krok, nechat vytáhnout otěže 

K Střední krok a otěže zkrátit 

A 
Pracovní klus lehký– velký kruh vlevo 1x kolem 

(20 m) 

Mezi K a A Pracovní cval vlevo 

AFBMC Pracovní cval 

HK Cvalové skoky prodloužit 

K Pracovní cval 

Mezi A a F Pracovní klus lehký 

BH Změnit směr – pracovní klus lehký 

HCM Pracovní klus lehký 

Mezi M a H Půlkruh 20 m – pracovní klus 

Mezi H a C Pracovní cval 

CM Pracovní cval 

MF Cvalové skoky prodloužit 

F Pracovní cval 

Mezi A a K Pracovní klus lehký 

EB Půlkruh 20 m – pracovní klus lehký 

F Střední krok 

A Ze středu 

X 
Stát, pozdrav, odjezd volným krokem na dlouhé 

otěži 

 

 

Třetí částí ZZV je křížek s odskokovou bariérou – viz příloha VIII.1 ZŘ Klisna ihned 

po absolvování úlohy celkem dvakrát překoná z klusu křížek s odskokovou bariérou, aby 
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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 

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). 
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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. 

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: 
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Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti hřebců. Vypočítá se podle 

následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech 

hodnotitelů. Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu 

uvedeném v příloze VIII.7 ZŘ. Jednotliví komisaři vyplňují dílčí protokoly dle přílohy 

VIII.7a. Hodnocení typu a pohlavního výrazu a stavby těla se provádí na pevném podkladu 

na ruce. Během výcvikové přípravy za zkoušku v testační odchovně se posuzují níže 

uvedená selekční kritéria: 

• vnitřní vlastnosti, tj. temperament, charakter /včetně chování ve stáji, 

při kování a pod sedlem/ a pracovní ochota, dle odstavce 6.2.f ŠP) 

• výcvik (dle odstavce 6.2.h ŠP, zejména učenlivost, krmitelnost, 

konstituce) 

Tyto známky z výcviku udílí vedoucí výcviku do protokolu VIII.7b. 

Kritérium Procento započítávané do konečné známky 
(v %) 

Typ a pohlavní výraz 6.2.a 10 

Stavba těla 6.2.b 10 

Výcvik 6.2.h 10 

Krok (6.2.c) 10 

Klus (6.2.d 10 

Cval (6.2.e) 10 

Skoková schopnost (6.2.g1) 15 

Styl a technika skoku (6.2.g2) 15 

Pracovní ochota a charakter 10 

Součet procent jednotlivých kritérií 100 

 

 

 

 

 

 

9. Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách 

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. 

Vlastní hodnocení provádí hodnotitelé určení RPK. Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s 

oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků splňující růstový standard, 

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

Do testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT jednoho 

ročníku, aby mohl být test zahájen. 

9.1.Provádění hodnocení 

Hodnocení v testační odchovně se provádí: 

• u odstávčat po ukončení naskladnění 

Posuzuje se:  1) vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém 

podkladu. 

Hodnotí se známkami 1–10. 
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• 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). 

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 



 

STRANA 59 

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 

nazvaný "Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v hospodářství". Důsledné vedení 

registru koní je nezbytné pro plnění podmínek v rámci opatření LFA/AEO. 
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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


 

STRANA 65 

POČTY REGISTROVANÝCH HŘÍBAT ROČNÍK 2021 

 

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 

2686 Ares 7 7 7,9 6 7,8 

2997 Aristo Z 14 14 8,1 14 7,8 

2009 Caesar 1 1 8,5 1 8,5 

2498 Caleri-II 3 3 8,3 3 7,7 

2559 Cannon Reuvekamp's Z 1 1 4 1 4 

2481 Cannor  1 1 8 0 0 

2719 Cantos FHP 5 5 8,2 5 8,1 

2008 Cardiff Dwerse Hagen Z 2 2 8 2 8 

2076 Carebis 1 1 10 1 10 

1449 Caro ZH 1 1 8,5 1 8 

2765 Cassilius 1 1 9 1 9 

1001 Cassini's Son-T 1 1 9 1 9 

2465 Casual 1 1 9 1 9 

2740 Catero 1 1 7 1 8 

2497 Clive 1 1 8 0 0 

2725 Come Undone 12 12 7,1 11 7,5 

1478 Cool Paradise 2 2 8,3 2 8,3 

2586 Cornet de Lux 1 1 9 1 9 

2729 Cortydor 1 1 10 1 8 

1557 Crawfordastral 1 1 7 1 7 

1015 Cyril 2 2 8 2 8 

3015 Damon 9 9 8,4 9 8,1 

2500 Dartoni 1 1 10 1 10 

2226 Empire 2 2 7,8 2 7,8 

2905 Erik 1 1 7 1 8 

2592 Faustinus 14 14 8,5 11 8,3 

1153 Fors Mozart 4 4 8,5 4 8,4 

1558 Galandro ZH 1 1 9 1 8 

2825 Genius Lysák 5 5 8,3 5 8,3 

2640 Gentleman IV 9 9 8,1 9 8,2 

2494 Global Champion TN 1 1 10 1 10 

2049 Go-On T.S. 4 4 8,5 4 8,6 

2854 Grand Step Koláček 1 1 8 0 0 

2050 Gulden ZH 5 5 6,9 5 7,3 

1345 Heartbreak ZH 4 4 7,5 4 7,8 

2189 Heartvit ZH 3 3 8,8 3 8,8 

5218 Hickstead White 1 1 6 1 7,5 



 

STRANA 66 

2631 Lamaze TN 9 9 8,5 8 8,7 

2806 Ligoretto 1 1 10 1 8 

2733 Locardo-H 2 2 8 1 8 

1028 Manillon Rouge 7 7 8,2 7 8,4 

2595 Noowanda Semilly 1 1 8 1 8 

2430 Przedswit Richter 1 1 8 1 10 

5181 Quaid 5 5 8,3 4 8,4 

1154 Quick Lauro Z 1 1 10 1 10 

2724 Quinnus II 2 2 8,8 2 8,3 

1768 Sandro Classic 2 2 9 2 9 

2542 Shagya Rasim (Sh II-CZ) 1 1 8 1 8 

1372 Sir Bento 8 8 8 8 8,1 

1977 Stalypso 3 3 8 3 8 

525 Taarlo Kubišta s.v. 1 1 8 1 8 

2496 Tallmann TN 7 7 8,1 7 8 

2015 Tarzan 2 2 8 2 8,5 

1942 Warness ZH 4 4 8,5 4 8,1 
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KATEGORIE HŘEBEČKŮ 

 

FINÁLE CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY KLISEN S HŘÍBATY 

Šampionátu hříbat, který je nedílnou součástí selekce chovu koní předcházelo 6 oblastních 

kvalifikací. Postoupila velmi kvalitní hříbata, takže komise ve složení Ing. Hana Civišová, 

Karel Lacina a Jan Míček měla nelehký úkol vybrat nejlepší finalisty a ohodnotit je dvěma 

známkami. I hříbata, která v letošním roce zůstala před branami finále byla velmi dobrá, 

jejich chovatelé na ně mohou být náležitě hrdí. 

 

 

 

ŠAMPION HŘEBEČKŮ 2021 

Cornes HT (Come Undone, Ornesca po 

Cascalo) 

chovatel ZH Tlumačov 

Souladný hřebeček velkého rámce, 

dostatečně kostnatý, ušlechtilý s velmi 

dobrým pohlavním výrazem, dlouhých linií 

a v mechanice pohybu předvedl velmi 

lehkonohý pohyb s dobrým odrazem a 

pružností. 

 

2.místo Cimby (Caleri II, Kira po Dantes) 

chovatel Jan Chýle 

Ušlechtilý hřebeček s velmi dobrým 

pohlavním výrazem, s dobrou horní linií, 

silný s korektním fundamentem. V pohybu 

byl taktéž nadprůměrný. 

 

 

 

 

 

3.místo Sweet Spook (Stalypso, Vesna po 

Calanthano) 

chovatel Jitka Tichá 

Hřebeček s velmi živým výrazem, 

obdélníkového rámce, s velmi dobrým 

tvarem krku a výbornou hlavou. Ve všech 

chodech se pohyboval velmi pružně. 

Hřebeček s velmi živým výrazem 
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Čtvrté místo patřilo hřebečku Cool Phoenix (Cool Paradise, Fame po Arezzo VDL) 

odchovaný firmou Remedis. Korektní hříbě s dobrým fundamentem, dobrou zádí a jediným 

drobným nedostatkem, mírně hrubší hlavou. V pohybu se předvedl rovněž velmi dobře. 

Páté místo obsadil Galandr-B (Galandro ZH, Cori-B po Comero) chovatelky Barbory 

Bínové. Dostatečně kostnatý silný hřebeček s dobrým výrazem zaujal komisi i svými 

souladnými liniemi a osvalením. Pohyb ukázal prostorný a průměrně pružný. Šestý skončil 

hnědák Cannis Coobo (Cannon Reuvekamp´s Z, Andromeda po Drosselklang II) chovatele 

Ing. Jiří Smetany. Elegantní hřebeček v dobrém typu s dostatečnou sílou kostry ukázal 

pravidelný a průměrný pohyb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cool Phoenix       Galandr-B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannis Coobo       Swen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiziano       Lam Taam K 
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KATEGORIE KLISNIČEK 

 

 
Lotos-Z                Exxona´s Son 

 

 

    Finále přehlídky hřebečků českého teplokrevníka 2021 
 

 

 
Šampion Cornes HT 
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ŠAMPIONKA KLISNIČEK 2021 

 

Carwita de Rossi (Fürst Wilhelm, Carmen po 

Christon), chovatel Rostislav Zich 

Klisnička s velmi dobrým pohlavním výrazem, 
dostatečně narostlá, kostnatá s velmi dobře 
tvarovaným krkem a ušlechtilou hlavou. Carwita 
byla velmi korektní ve fundamentu a v 
mechanice pohybu ukázala velmi dobrou 
aktivitu, kmih a pružnost.   
  
 

2. MÍSTO 
Trněná (Tallmann TN, Tina po Landino) 

Chovatel Jana Štěpánková 

Korektní klisnička ve velmi dobrém typu, dobře 
osvalená se silnou zádí a kratším krkem. V 
porovnání s matkou zde došlo k výraznému 
chovatelskému pokroku. Trněná měla opravdu 
exkluzivní mechaniku pohybu, o které by se dalo 
říci, že byla nejlepší z celé kolekce. Ukázala velmi 
prostorný kadencovaný a pružný klus.  
 

3. MÍSTO 
Hifry (Faustinus, Hispa po Cry For Me) 
chovatel Pavlína Lelková 
Velmi elegantní klisnička s výborným exteriérem 
a nádhernou barvou, výborným výrazem a velmi 
ušlechtilou hlavou, velmi dobrou horní linií, 
dobrým temperamentem a ve velmi dobrém typu 
moderního sportovního koně. Klisnička ukázala 
velmi dobrou mechaniku pohybu jen pro 
drezurní původ bychom chtěli vidět více 
prostoru. 
 
Jako čtvrtá byla dekorovaná klisnička Kawika 

Cardiff Dwerse Hagen Z, Ka Maluhia po 

Drosselklang II) chovatelky Terezie Coufalové. 

Kawika byla delšího rámce s velmi dobře 

nasazeným a tvarovaným krkem, ušlechtilou 

hlavou a dobrým pohlavním výrazem. Klisnička 

má vzhledem ke svému rámci v tuto chvíli lehce 

delší bedra, ale dobře vázaná. Je pružná v pohybu 

a ve velmi dobré rovnováze.    

                Kawika 
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 Na pátém místě se umístila velmi elegantní nejmladší účastnice přehlídky, Vltava RVP 

(Millenium, Visla Swarovska RPV po Swarovski) chovatele Radka Vitáska. Energická 

klisnička s velmi dobrými proporcemi a liniemi je dobře svázaná a velmi korektní ve 

fundamentu. V mechanice pohybu předvedla dostatek energie, kmihu a rovnováhy. 

Šesté místo získala Cassiopeia (Cantos FHP, Kiara po Limited) chovatelky Marie Filipové. 

Cassiopea byla ve velmi dobrém typu s dobrým osvalením, měla velmi dobře tvarovaný krk, 

pevný a dobře nasvalený hřbet se silnou zádí. Je dostatečně kostnatá a ukázala velmi 

kadencovaný klus, který byl mírně omezený v prostoru. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vltava RVP                       Cassiopeia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cali                                                                       Natali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lapithé           Fiona  
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       Carwita de Rossi       Capriola RVP 

 

 

 

 

    Finále přehlídky klisniček českého teplokrevníka 2021 
 

 

 

 

 
 Šampionka Carwita de Rossi 



 

STRANA 73 

TESTAČNÍ ODCHOVNY 

SEZNAM A ADRESY PROVOZOVATELŮ ODCHOVEN PRO TESTACI HŘEBEČKŮ 

V ROCE 2021 

 

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 

 

Stáj MANON Suchá u Litomyšle     Prokešova 912, 570 01 Litomyšl +420732204396 

                http://www.stajmanon.cz 

      manon@wo.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 2021 

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. 

http://www.hrebcin-menik.cz/
http://www.zemskyhrebcinecpisek.cz/
http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/
mailto:hrebcinec-tlum@volny.cz
http://www.stajmanon.cz/
mailto:manon@wo.cz
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V roce 2021 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. 

 

 

POČTY HŘEBEČKŮ V TESTAČNÍCH ODCHOVNÁCH 

 

Odchovna ročník Počet hřebců ČT Ostatní plemena Celkem ČT 

TO Nový 

Dvůr u Písku 

2018 5 3 

41 
2019 12 0 

2020 11 2 

2021 13 1 

TO Buňov – 

Tlumačov 

2018 13  0 

55 
2019 14 0 

2020 13 0 

2021 15 0 

TO Měník 

2018 11 0 

56 
2019 20 0 

2020 15 0 

2021 10 1 

TO Suchá u 

Litomyšle 

2018 3 7 

16 
2019 4 3  

2020 4 9 

2021 5 6 

 

Celkem bylo tedy v roce 2021 naskladněno 168 koní ČT. 32 jich bylo připravováno k 

ZZV, absolvovalo jich 31 (vyřazovalo se, kromě úhynů a utracení, komisionálně ze 

zdravotních důvodů). Nově naskladněných hřebečků ročníku 2021 bylo 43. Koní ostatních 

plemen bylo v roce 2021 v TO zařazeno 31. 
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POČET TESTOVANÝCH POTOMKŮ PO JEDNOTLIVÝCH PLEMENÍCÍCH ČT 

V ROCE 2021 

 
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 8 Cola 10 Cola 1 Sir Bento 24 

Cassini’s Son-T 1 Stalypso 11 Cento Lano Arcus 1 Manillon Rouge 17 

Heartbreak ZH 6 Monaco 3 Aristo Z 1 Armando B 6 

Lamaze TN 6 Cassilius 1 Brantzau 1 Warness ZH 1 

Capibara 3 Compliment 2 Lamaze TN 1 Damon XX 3 

Warness ZH 3 Grand Step Koláček 3 Cassini's Son – T 1 Aristo Z 2 

Cannon Reuvekamp's Z 2 Hickstead White 2 Compliment 1 Caesar 1 

Gangster holkovský 1 Chico's Boy 2 Cool Paradise 1 Candilord 1 

Heartvit ZH 3 Come Undone 5 Go-On T.S. 1 Scyris 1 

Go-On T.S. 1 Quidamo 2 Casual 1 Desperados 1 

Manasquan MZ 1 Volonter T 2 Hickstead White 1 Lord Weingard 1 

Stalypso 1 Aristo Z 1 Chico's Boy 1 Chico's Boy 1 

I'm Jaguar 1 Cantesini 1 Tallman TN 2   

Iniesta 1 Casual 1 Origi D'O 1   

Noowanda Semilly 2 Faustinus 2 Quaid 1   

Przedswit Jung 1 Cody 1 
    

  Fetyš 1 
    

  
Guidam Sohn 1 

    

  
Przedswit Rufa 1 

    

  
Quaid 1 

    

  
Sahib Kubišta 1 

    

  
Cornet de Semilly 1 

    

 
41 

 
55 

 
20 

 
60 

TO NOVÝ DVŮR U PÍSKU 

 

Teplokrevné hřebečky odchovává Zemský hřebčinec Písek v Novém Dvoře, který se nachází 

za výjezdem z Písku směrem na České Budějovice.  

 

Jarní třídění probíhalo v Zemském hřebčinci nejen za podmínek ovlivněných nákazovou 

situací kolem Covid – 19, ale i velkou nepřízní počasí.  

 

Hřebečky českého teplokrevníka hodnotila komise ve složení Zdeněk Hrnčíř, Ing. Hana 

Civišová, Ph.D. a Luboš Kozák.  

 

Na hříbárně Nový Dvůr u Písku byla tříděna dvě teplokrevná stáda, nejstarší ročník 2018 

byl již naskladněn v hlavním areálu ZH Písek. Ročník 2020 byl ještě početně bohatý na 

pohrobky 1053 Guidam Sohna. Granchestr z matky po Taarlo pro zranění hodnocen nebyl, 

ostatní měli hodnocení kolem 7,5, nejlépe byl za skok hodnocen Ogar, syn klisny Olivie po 

Cassilius, narozený v Hrbově u pana Kříže. 

 

Po dvou potomcích měli mladí plemeníci Lamaze TN (Grandorado x Carthago) A Cannon 

Reuvekamp’s Z (Cornet Obolensky x Guidam). A po jednom potomkovi měli v nejmladším 

ročníku Noowanda de Semilly, Stalypso a Warness ZH. Syn posledně jmenovaného (z matky 

po Beethowen) obdržel v obou ukazatelích nejvyšší známku v ročníku. 



 

STRANA 76 

 

 

 
Cannon Ball (Cannon Reuvekamp’s Z x Garanco) 

 

I v ročníku 2019 zařazoval Zemský hřebčinec Písek potomky svého oblíbeného 1053 Guidam 

Sohna, v případě odchovance ZH Písek, hřebce Maroko, je 1053 Guidam Sohn uveden jako 

otec matky. Tento syn plemeníka 2316 I’m Jaguar získal vůbec nejvyšší hodnocení z ročníku. 

Ostatní potomci 1053 Guidam Sohna byli dobře hodnoceni zejména za skok. Tři potomky 

měl v tomto ročníku další z plemeníků, kteří působili v Písku v letech 2016 – 2019  2315 

Capibara (Clarcon x Canto), tři 1345 Heartbreak ZH (Heartbreaker x Darco) a po jednom 

synovi mají v ročníku 2019 zařazeno 2189 Heartvit ZH (Heartbreak ZH x Caesar) a 1942 

Warness ZH (Warrant x Larino). 
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Capari (Capibara x Graf Czech) 

 

Nejstarší ročník byl již naskladněn v ZH Písek. Tento ročník byl na české teplokrevníky 

početně nejslabší. Po vyřazeních v minulých letech jich zbylo pouze pět, ostatní absolvovali 

testační odchovnu v rámci CS. Při posledním třídění ročníku 2018 byl za exteriér nejlépe 

hodnocen, v té době již předvybraný hřebec Hamlet (Heartbreak ZH x Amarillo) z chovu 

pana Hrnčíře z Proseče pod Křemešníkem. 

 

Podzimní třídění hřebečků 

Hřebečky českého teplokrevníka hodnotila opět komise Ing. Hana Civišová, Zdeněk Hrnčíř 

a Luboš Kozák. Ihned po předvedení hříbat komise seznámila chovatelskou veřejnost se 

známkami a slovním hodnocením. 

 

 
 

V nově naskladněném ročníku 2021 z celkem patnácti hřebečků převládalo 

potomstvo z pronájmu vráceného hřebce 2631 Lamaze TN. Ten zde měl 4 syny. Dva potomci 

zastupovali 1345 Heartbreaka ZH, 2189 Heartvita ZH a 1942 Warnesse ZH.  Zbývající pětka 

hříbat se narodila po otcích Noowanda Semilly, Gangster holkovský, Manasquan M Z, 1001 

Cassini´s Son-T. 

Nejvyšší známky 8,21 a 8,33 bodu obdržel hnědák Warning (Warness ZH, Cholula 

L.A.T. po L´Esprit) chovatele Jaroslava Müllera, v majetku ZH Písek. Hřebeček je 

polobratrem klisny Gipsy Love (Guidam Sohn), se kterou startoval Václav Horký na úrovni 

ST** a v současné době ji prezentuje Christian Kukuk za stáj Beerbaum. 

Druhé nejlepší hodnocení 8,12 a 8,25 bodu patřilo bělouši 91/936 Captain (Cassini´s 

Son-T, 50/573 Doly po Grand Step) chovu a majetku Taťány Šeinerové. 

Ročník 2020 nabídl pohled na 13 hřebečků, z toho 4 po otci 1053 Guidam Sohn. Dva 

potomky měl v ročníku Lamaze TN, Cannon Reuvekamp´s Z a Noowanda Semilly. Zbylí 

hřebečci se narodili po plemeníku 1942 Warness ZH, Diamant de Semilly a Stalypso. 

Nejlepší známky 7,92 a 8,08 bodu získal 17/485 Colombo (Guidam Sohn, 17/229 Camelia po 

Crawfordastral) chovu a majetku ZH Písek.  
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Vyšší známky 7,58 a 7,67 bodu patřily ryzáku 7/808 King of Cabali (Warness ZH, 

43/462 Kassia po Beethowen) chovatelky Aleny Brixí a majitelky MVDr. Kristýny 

Olbrichové. 

Z 12 hřebečků ročníku 2019 měl čtyři předvedené syny 1345 Heartbreak ZH, tři 2315 

Capibara, dva 1053 Guidam Sohn a 2316 I´m Jaguar. Poslední nejmenovaný dvouletý 

hřebeček byl synem Warnesse ZH.  

S nejlepšími známkou 2x 7,92 bodu dokončil 18/674 Gandalf (Guidam Sohn, 39/491 

Alanis po Limited) chovatele Petra Kříže, v majetku ZH Písek. 

Druhý nejvyšší součet známek 7,67 a 8,17 bodu obdržel 16/17 Hardy (Heartbreak ZH, 54/860 

Areca po Catango Z) chovatele Zdeňka Hrnčíře, v majetku ZH Písek. 

 

 
Hacard (Heartbreak ZH x Sagitta) 

TO SUCHÁ U LITOMYŠLE 

 

Jarní třídění 

Na Suché u Litomyšle se jarní třídění pro nejstarší ročník nekoná a hřebci jsou hodnoceni 

až při ZZV. Ročník 2019 a 2020 pak posuzovala komise ve složení Ing. Vondrouš, Ing. Hupka 

a Ing. Jílek. V ročníku 2019 jsou v místní testační odchovně 4 zástupci PK ČT. Všichni měli 

poměrně vyrovnané hodnocení, ve skoku vynikal Olympic Format – KL (Origi D’O x Darco 

de Revel).  

Z ročníku 2020 byl jeden hřebec vyřazen. Nejlépe byl ze zbylých pěti hodnocen Cris (po 

Centolano Arcus z matky po Carismo). 

Podzimní třídění 

Při podzimním třídění se z ročníku 2019 dobře předvedl, kromě výše jmenovaného 

Olympic Format – KL, ještě Hickstead's Boy (Hickstead White x Cromwell). Z ročníku 2020 

skákal nejlépe Delacroix po otci Diarado z matky po Beethowen. 
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Naskladněni byli v rámci PK ČT celkem 4 hřebci, z nichž nejvyšší ohodnocení získal 

Liquido – L, potomek hřebce Quaid z matky po Colman. 

 

 
 

ZH TLUMAČOV 

Ročník 2018 čítá celkem 13 koní. Jako tradičně, hodnotila tlumačovská komise ze 

všech nejvýše. Velmi vysoko byli hodnoceni potomci hřebce Cola – z pěti zařazených, měli 

tři hřebci známku vyšší než 8. Za exteriér byl velmi vysoko ohodnocen i Complito (chovatel 

Petr Vančura), potomek Complimenta, který byl předveden i na předvýběru hřebců pro PK 

ČT (předvybrán nebyl). 

V ročníku 2019 je hřebečků zařazeno 14, početné potomstvo zde má opět plemeník 

Cola (Celkem 5), po dvou mají Quidamo a Chico’s Boy. Právě syn posledně jmenovaného 

Chinaski (z matky po Edminton) byl z celého ročníku hodnocen nejlépe v obou známkách. 

Exteriérem zaujali i Quo Vadis (Quidama) a Hidalgo (Hickstead White), skokem zase 

Quantanamo (Quidamo). 

Jak již bylo řečeno, moravská komise je celkově vždy se známkami nejvýše. V ročníku 

2020 obdrželi známku 8,5 za exteriér hned dva předvádění hřebci – Cantilas HT (Cantesini 

z matky po Oscar) a Wals-MER (Volonter T z matky po Mr. Bid). Za skok byl výše 

jmenovaný Cantilas ohodnocen dokonce známkou 9. Hodnocení 8,5 obdržel Stallys HT po 

zde působícím hannoveránovi Stalypso, který má v tomto ročníku kolekci šesti potomků. 

Hodnocení exteriéru se mezi jarním a podzimním tříděním zase tolik nemění, při 

podzimním hodnocení chyběl při předvádění Cantilas HT, nejlépe byl hodnocen Walls – 

MER (Volonter – T). Skokem tentokrát vynikl Quaidův syn Quick Illusion, celkově bylo 

vysoko hodnoceno za skok všech šest potomků Stalypsa. 
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Při podzimním naskladnění bylo prezentováno celkem 15 hřebců plemene ČT. 

Tlumačovští opět velmi pečlivě dodrželi zařazování kolekcí po svých plemenících a zařadili 

kromě jednoho potomka Grand Stepa Koláčka, Corneta de Semilly a Carambola RS, dva 

potomky Faustina a po pěti potomcích oldenburského bělouše Come Undone (Clinton I x 

Grandeur) a Stalypsa. Nejlépe byl za pohyb hodnocen, v Tlumačově narozený Stapso 

(Stalypso z matky po Cannavaro) a Come Undone z matky po Cascalo, rovněž 

tlumačovského chovu. 

 

 
Cristelo-P (Cola x Al Campo) 

 

 
Cornes HT (Come Undone x Ornesca po Cascalo, ZH Tlumačov) 
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TO MĚNÍK 

Na Měníku se také velmi snažili vytvořit ucelené kolekce po zde působících 

plemenících. Ročník 2018 byl ve znamení hanoverského Armanda B (Acord II x Gothard) a 

v případě 5 hřebců i z matek po stejném hřebci, příslušníku krve SF, Manillon Rouge 

(Papillon Rouge x Zortin). Sám Manillon měl v tomto ročníku potomky tři, z nichž Mates 

(z matky po Carismo) byl jeden z nejlépe hodnocených hřebců v obou známkách. Po 

jednom hřebci měli v tomto ročníku plnokrevný Scyris, holštýn Chicio’s Boy oldenburský a 

Lord Weingard. Ročník 2019 je ze všech ročníků v testačních odchovnách nejpočetnější. Je 

zde zařazeno rovných dvacet hřebců, z nichž 13 je po hřebci Sir Bento a pět po Manillon 

Rouge. Zbylí dva hřebci jsou potomci plemeníků Caesar a Aristo Z. Na rozdíl od komise 

moravské za komise ve složení Kvapilová, Slavíková a Jan Chýle držela s hodnocením kolem 

známky 7. Ani jedno hodnocení nepřesáhlo známku 8.  

Ročník 2020 čítá 16 hřebců. V tomto ročníku má Sir Bento zařazeno osm potomků, 

tři potomky Manillon Rouge, dva plnokrevný Damon a po jednom Candilord a Desperados. 

Exteriérem zaujal Booster (Sir Bento za matky po Radegast). Skokovým projevem nevynikal 

dle hodnocení komise žádný z předvedených, všichni byli hodnoceni průměrně. 

Na podzim bylo naskladněno 10hřebečků ČT ročníku 2021. Čtyři potomci po Manillon 

Rouge, tři po Sir Bento a po jednom potomkovi měli Warness ZH, Aristo Z a Damon XX. 

V tomto případě byla naopak komise s hodnocením velmi štědrá, potomek plnokrevného 

Damona obdržel známku za exteriér vyšší, než 9, což bylo v tomto roce vůbec nejvíce, co 

kde komise udělila. I v pohybu byl tento hřebec hodnocen nadprůměrně, známkou 8,5. 

Vyšší hodnocení za pohyb už měl jen Warnessův potomek Warrior (z matky po Dietward – 

84). 

Ročník 2019 byl v plném počtu 20hřebců tříděn i na podzim, Známku 8.25 obdrželi 

hned dva hřebci – Ar-Rashid S (Aristo z matky po Catalin IV-33) a Miguel (Sir Bento z matky 

po Manillon Rouge). Nejlépe skákal Bronson (Sir Bento z matky po Manillon Rouge) a 

Bruno z té samé krevní kombinace. Z té navíc pochází i jeden z nejlépe hodnocených hřebců 

v ročníku 2020 Bon Mare. Jen o něco lepší hodnocení obdržel Manolo (Sir Bento z matky 

po Sahib Kubišta). 
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Plemenný hřebec Sir Bento  

ZZV V TESTAČNÍCH ODCHOVNÁCH 

ZZV tříletých hřebců v roce 2021 dokončilo pouze 31, oproti 38, kteří úspěšně absolvovali v 

roce 2020. V píseckých Nových Dvorech dokonce testaci ukončilo v rámci ČT pouze pět 

hřebců. 

VÝSLEDKY ZV HŘEBCŮ V TO V CELKOVÉM SOUHRNU 

 
Jméno Otec Otec matky ZZV  Komisař 1 Komisař 2 Komisař 3 Odchovna 

Cristelo-P Cola Al Campo 8,26 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Mates Manillon Rouge Carismo 8,19 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

X-Rey Chico's Boy Lord Caletto 8,17 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Cola Bronx-L Cola All My Dreams 8,12 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Lord Rufa Lord Weingard Lopez 8,1 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Complito Compliment Ladior 8,08 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Hirsch Monaco Landos 8 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Hamlet Heartbreak ZH Amarillo 7,94 Hrnčíř Civišová Kozák Písek 

Aaron Armando B Manillon Rouge 7,93 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Moon Rufa Monaco Corlensky G 7,9 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Massimo Manillon Rouge Radegast Kubišta 7,81 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Scyr Rufa Scyris Przedswit Rufa 7,78 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Gift Guidam Sohn Lopez 7,77 Hrnčíř Civišová Kozák Písek 

Antonín Armando B Manillon Rouge 7,75 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Cecil Cola Aristo Z 7,72 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Serpentin Guidam ST Guidam Sohn Couleur-Rubin 7,65 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Cezar Monaco Arras 7,65 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Martinic Manillon Rouge Aristo Z 7,62 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Hombre Hickstead White Oscar 7,61 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Artur Armando B Manillon Rouge 7,6 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Arko Compliment Landino 7,59 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Ferrari Fetyš Dietward - 23 7,55 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Alexander Armando B Manillon Rouge 7,52 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Albert Armando B Manillon Rouge 7,47 Chýle Kvapilová  Slavíková Měník 

Junák M.H. Przedswit Jung Comero 7,41 Hrnčíř Civišová Kozák Písek 

Cassian Cassini's Son - T Lupicor 7,4 Hupka Vondrouš Jílek Suchá 

Perfect Just Go-On T.S. Quoniam Pecínovský 7,25 Hrnčíř Civišová Kozák Písek 

Gold Beatl Go-On T.S. Nabuchodonosor 7,2 Hupka Vondrouš Jílek Suchá 

Cambelblack Compliment Graf Czech 7,2 Hupka Vondrouš Jílek Suchá 

Cola Lyran Cola Lopez 7,19 Hošák Rydval Mamica Tlumačov 

Iniestar Iniesta Le Patron 6,43 Hrnčíř Civišová Kozák Písek 

Cola Lyrian Cola Lantaan Nedokončil Hošák Rydval Mamica Tlumačov 
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Hamlet (Heartbreak ZH x Amarillo) 

 

Ing. Hana Štěrbová, Ph.D. 
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KLISNY 
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SVODY KLISEN 

Samostatný zápis klisen na svodovém místě proběhl dne 7.5.2021 v Proseči pod 

Křemešníkem, kdy jej doplnilo předvedení plemenných hřebců působících na této stanici. 

Ostatní klisny zapisovali inspektoři chovu koní zejména v rámci oblastních přehlídek, KMK 

a zkoušek výkonnosti. Stejně jako v předchozích letech někteří chovatelé využívali možnost 

nechat si své klisny zapsat v domácím prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hortenzie (Heartbreak x Ludwig As)   Thálie (Scater  x Sharp End) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Johanka (Lord Weingard x Guidam Sohn)   Alfa (Aristo Z x Comero) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Be Happy Da Orlan (Guidam Sohn x Orlan)  Gona (Guidam Sohn x Corlensky G)



 

Hodnocení zapsaných klisen dle otce 2021 
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Age of Jape(POL) 1 1 7,4 1 7,2 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 6,5 

Al Cambero 1 1 7,9 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 

Alex The Great(GB) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8 1 8 

All Star 2 2 7,8 2 7,8 2 8,3 2 8,5 2 7,8 2 8,5 2 7,8 2 7,8 2 7 2 7,3 2 7 

Andiamo Z 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 8 1 8 

Aristo Z 8 8 7,9 4 8,1 8 8,2 8 7,8 8 8 8 8 8 7,6 8 7,4 8 7,3 8 8,1 8 7,6 

Armando B 4 4 8 4 7,9 4 8,1 4 8,3 4 8,1 4 8,4 4 8 4 7,5 4 7,6 4 7,9 4 8 

Aromat 1 1 8,1 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8,5 

Arras 1 1 7,7 1 7,2 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7 1 8 1 8 

Artemon 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Bacar (IRE) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 

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 

Bamako de Muze 1 1 8 1 6 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Belendek (HUN) 1 1 7,3 1 7,7 1 7,2 1 7,4 1 7,2 1 8 1 7,1 1 6,5 1 7 1 7,5 1 7,2 

Belfast Vasury 1 1 7,1 0 0 1 7 1 6,5 1 6 1 6,5 1 6,5 1 7,5 1 7 1 8 1 7 

Big Shuffle (USA) 1 1 7,1 0 0 1 7 1 7 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 

Bordeaux 1 1 8,2 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8,5 

Brantzau 1 1 7,4 0 0 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Bravour 1 1 7,8 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 

Bully Pulpit (USA) 1 1 7,6 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 

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

Calanthano 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7 1 7 
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Calming Influence (IRE) 1 1 8 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8 1 9 1 8,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7 

Caluca Z 1 1 7,6 1 7,8 1 8 1 7 1 9 1 7 1 8,5 1 7 1 8 1 7 1 7 

Canoso 3 3 7,8 1 8,8 3 7,7 3 7,8 3 8,3 3 7,7 3 7 3 7,7 3 6,8 3 8,2 3 8,2 

Cantos 1 1 8,1 1 8,3 1 8 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8,5 

Canturino 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7,6 1 8,5 1 8 1 6,9 1 7,2 1 7 1 7,5 1 8 

Capibara 3 3 7,5 3 8,2 3 7,6 3 7,3 3 7,3 3 7,3 3 7,3 3 7,2 3 7,1 3 8 3 7,5 

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

Carebis 3 2 8 2 7,6 3 8,3 3 8,2 3 7,6 3 8,3 3 8,6 3 8,4 3 8 3 7,4 3 7,4 

Carlos DZ 2 2 7,7 0 0 2 7,8 2 8,3 2 7,8 2 8 2 7,8 2 7,8 2 7,5 2 7,8 2 7,5 

Caro ZH 1 1 7,8 1 7,2 1 8 1 8,3 1 7,9 1 8 1 8,1 1 7,9 1 7,8 1 7,7 1 7,3 

Carol 1 1 7,4 0 0 1 7,8 1 7,6 1 8 1 8,5 1 8 1 7 1 7 1 7 1 6,5 

Carpalo 1 1 8 1 7,7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 7,3 

Caruso 7 7 7,6 5 18 7 7,6 7 8,1 7 7,9 7 7,5 7 7,1 7 7,4 7 7,1 7 7,6 7 7,9 

Casallco 1 1 8 0 0 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 8 1 8 

Cassilius 5 5 7,7 2 7,4 5 7,8 5 7,9 5 7,7 5 7,3 5 7,5 5 7 5 7,1 5 7,7 5 7,8 

Cassini's Son-T 4 4 7,4 2 7,3 4 7,5 4 7,4 4 7,5 4 7,5 4 6,6 4 7,1 4 6,9 4 7,3 4 7,6 

Castelano 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 

Catalido 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 6,5 1 7 1 7,5 1 7,5 

Catango Z 1 1 7,3 0 0 1 6,5 1 6 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 

Cento Lano Arcus 2 2 7,5 0 0 2 7,8 2 7,5 2 8 2 7,5 2 7,3 2 6,5 2 7,3 2 7,5 2 7,5 

Cola 10 10 7,6 7 7,8 10 7,8 10 7,5 10 7,8 10 7,6 10 7,5 10 7,3 10 7,3 10 7,6 10 7,5 

Colman 2 2 7,8 1 8,1 2 8 2 8 2 7,5 2 7,5 2 7,5 2 7,5 2 7,3 2 8 2 7,8 

Columbus Z 1 1 8 1 8,1 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 8,5 1 7,5 1 8,5 1 8 1 8 

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

Compliment 2 2 7,8 2 8,1 2 7,8 2 7,8 2 8,3 2 8,3 2 7,3 2 7,5 2 7,5 2 8 2 8 

Cool Paradise 6 6 7,8 5 8,1 6 7,9 6 8 6 7,6 6 7,7 6 7,6 6 8 6 7,8 6 7,6 6 7,8 

Cornet Obolensky 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 8 1 8 

Cornet's Prinz 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 9 1 8 1 9 1 7 1 8,5 1 8 1 7 1 8 

Corrado II 1 1 7,9 0 0 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 

Costly Friend 1 1 7,6 0 0 1 8 1 7 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 
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Cyril 1 1 7,4 1 7,3 1 7,5 1 7,5 1 6,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7 

Darsalam (IRE) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 8 1 8 1 7,8 1 8,5 1 7,7 1 7,2 1 7,5 1 7,5 

Dařbuján Bono 1 1 8,4 0 0 1 8,5 1 9 1 8,5 1 9 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 8 

Denar 1 1 7,9 0 0 1 8 1 4 1 8 1 8 1 8,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8 

Desert Track (GB) 1 1 7,4 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 

Diamant de Plaisir 1 1 7,6 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7 1 8 1 7 1 8 1 7,5 

Diamant de Semilly 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 8 1 8 

Diamante 1 1 7,5 0 0 1 8 1 8 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 

Diktant slatiňanský 1 1 7,2 1 7,9 1 7,6 1 7,4 1 7 1 7,4 1 8 1 7,1 1 7,4 1 7 1 6,5 

Diktat (GB) 1 1 7,6 0 0 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 

Dubel 4 4 8,1 0 0 4 8,5 4 7,5 4 8 4 8,3 4 8,2 4 7,6 4 7,9 4 8,5 4 7,8 

E.Bondurant Sledge 
(ex.Falkence) 

3 3 7,7 3 7,5 3 7,7 3 7,8 3 8 3 7,7 3 7,2 3 7,5 3 7,5 3 7,7 3 7,8 

Egerton (GER) 3 3 7,4 0 0 3 7,7 3 7,5 3 7,7 3 7,5 3 7,2 3 7,3 3 7,3 3 7,3 3 7 

Etoulon VDL 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Everdale 1 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Fabriano VDL 1 1 7,7 0 0 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Fahrenheit 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 8,5 1 8,5 

Fair Game 1 1 8,2 0 0 1 8,5 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8,5 

Faraday 1 1 7,1 1 7,5 1 7 1 6,6 1 7,5 1 7,1 1 6,7 1 6,5 1 6,5 1 7,5 1 7 

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

Flyinge Garibald 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 

Fors-Gedos 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 8 1 6 1 7 1 8 1 8 1 7 1 7 1 7 
Furioso XXVIII (SK 3603) 1 1 7,3 0 0 1 7 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 
Furioso XXXVI (SK 3700) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Fürst Romancier 1 1 8,4 0 0 1 8,5 1 9 1 9 1 9 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 

Fürstenball 1 1 8,5 0 0 1 9 1 9 1 8,5 1 8,5 1 9 1 8,5 1 8 1 8 1 8 

Fürsten-Look 1 1 8,4 0 0 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8,5 1 8,5 

Galandro ZH 3 3 7,9 3 7,7 3 8 3 7,8 3 7,8 3 8,2 3 7,8 3 7,5 3 7,7 3 7,8 3 8 

Gambit 1 1 8,8 0 0 1 9,8 1 9,7 1 9,4 1 9,1 1 9,5 1 9 1 8,5 1 7,9 1 6,7 
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Gidran XX 1 1 7,5 1 7,8 1 7 1 7,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 1 8 

Go-On T.S. 4 4 7,8 3 8 4 8,1 4 8,2 4 8,1 4 7,8 4 7,7 4 7,8 4 8 4 7,5 4 7,5 

Guidam Sohn 19 19 7,8 15 7,8 19 8 19 8 19 8 19 7,8 19 7,6 19 7,4 19 7,5 19 7,7 19 7,8 

Harley VDL 1 1 7,7 0 0 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8,5 

Heartbreak ZH 2 2 7,5 1 8,2 2 8 2 7,8 2 7,5 2 7,3 2 7 2 7 2 7,3 2 7,3 2 7,3 

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

Hickstead White 3 3 7,7 3 8 3 7,7 3 7,7 3 7,8 3 7,2 3 7,3 3 7,2 3 7,2 3 7,8 3 8 

Chacoon Blue 1 1 8,4 1 7,7 1 8,6 1 9,3 1 8,7 1 9,4 1 8,6 1 9,1 1 8,9 1 8 1 7 

Chapeau TN 1 1 7,4 0 0 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 8 1 7 
Chin Champ's Calando 3 3 7,9 3 8,1 3 8 3 7,7 3 8,2 3 7,8 3 7,5 3 7,5 3 7,5 3 8 3 8 

Chiron 1 1 7,6 1 8 1 7,5 1 7,2 1 7,6 1 8 1 7 1 7,2 1 7,2 1 8 1 8 

Il Est Balou 1 1 8,5 1 8,4 1 9 1 8 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 8 1 8,5 1 8 

I'm Jaguar 10 10 7,4 6 7,8 10 7,5 10 7,6 10 7,2 10 7,7 10 7,5 10 7,3 10 7,4 10 7,5 10 7,3 

I'm Special de Muze 2 2 8 2 7,5 2 8,3 2 8,3 2 8 2 7,8 2 7,5 2 7,3 2 7,3 2 8 2 8,3 

Inaico VDL 1 1 7,8 0 0 1 8 1 7,5 1 8 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 

Indorado 1 1 8,2 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 8,5 1 8 

Iniesta 2 2 7,8 0 0 2 8 2 7,8 2 7,5 2 7,5 2 7,3 2 7,3 2 7,3 2 8 2 7,8 

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

Kannan 3 3 8 1 8,2 3 8 3 7,8 3 7,8 3 7,7 3 8,2 3 7,5 3 8,2 3 8,2 3 8,2 

Karachi From 
Second Life Z 

4 4 7,7 3 7,7 4 7,8 4 7,5 4 7,9 4 7,9 4 7,3 4 7,9 4 7,5 4 7,9 4 7,8 

Lapollo 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Le Patron 1 1 7,3 0 0 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 7 

Le Vivaldi 1 1 8 0 0 1 8 1 8 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 6,5 1 7,5 1 8 1 9 

Lefroy Kinský 2 2 7,8 0 0 2 8 2 8 2 7,5 2 8 2 7,5 2 8 2 7,5 2 7,5 2 8 

Leonidas (GB) 1 1 7,4 0 0 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7 

Lord Weingard 6 6 7,6 4 7,7 6 7,8 6 7,8 6 7,6 6 7,3 6 7,4 6 7,3 6 7,5 6 7,3 6 7,4 

Lordanos 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

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

Magnus (POL) 3 3 7,4 0 0 3 7,3 3 7,5 3 7,8 3 7,7 3 6,8 3 7,5 3 7,5 3 7,3 3 7,2 
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Manillon Rouge 3 3 7,9 2 8 3 8,3 3 8,5 3 8,3 3 7,7 3 7,3 3 8,3 3 8 3 7,3 3 7,5 

Mineral 1 1 7,1 0 0 1 8 1 7,8 1 7,6 1 8,2 1 7,3 1 7,4 1 6,5 1 7 1 6,5 

Modesto 1 1 8,2 1 7,4 1 9 1 8 1 9 1 9 1 7 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 

Monaco 5 5 7,8 3 7,5 5 7,9 5 7,8 5 7,9 5 7,8 5 7,6 5 7,2 5 7,4 5 7,8 5 7,7 
Nixon Van't Meulenhof 1 1 7,3 0 0 1 6,5 1 7 1 7,5 1 6,5 1 6 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8,5 

Numero Uno 1 1 8 0 0 1 8,5 1 8 1 8,5 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 

Ogano 1 1 7,9 1 7,9 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

Oscar 1 1 7,3 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 

Pandrhola 2 2 7,7 0 0 2 8 2 7,8 2 7,8 2 8 2 7,8 2 7,5 2 7,8 2 7,5 2 7,3 

Pezetas du Rouet 3 3 7,9 3 7,8 3 8,3 3 8,3 3 7,8 3 8 3 8,2 3 7,7 3 7,5 3 7,7 3 7,5 

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

Prince Kirk (FR) 1 1 7,1 0 0 1 7 1 6 1 8 1 7 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 

Przedswit Lionel 1 1 7,1 0 0 1 7,2 1 6,6 1 8,5 1 8 1 7,2 1 6 1 6,5 1 7 1 7 

Przedswit Rufa 1 1 7,4 1 7 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 
Przedswit XXIV (SK 4528) 1 1 7,6 1 7,4 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7 

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

Quaid 16 15 7,9 9 7,9 16 8,1 16 7,7 16 8,1 16 7,8 16 7,8 16 7,6 16 7,7 16 8 16 7,8 

Quando Unico 1 1 8,1 0 0 1 8 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 8,5 1 8,5 

Quick Lauro Z 2 2 7,9 0 0 2 8 2 7,8 2 7,8 2 7 2 7,3 2 7 2 7,3 2 8 2 8,5 

Quidam 3 3 7,9 2 7,7 3 8,2 3 7,8 3 7,5 3 7,7 3 7,7 3 7,8 3 7,7 3 7,7 3 7,8 

Quincy 1 1 8,1 1 8,5 1 8,5 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 

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

Quirado 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 6,5 1 7 1 8 1 8 
Rainbows For Life (CAN) 1 1 7,6 0 0 1 7,5 1 7,5 1 9 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 

Ray of Light (IRE) 1 1 7,7 0 0 1 8 1 7 1 8,5 1 7 1 7,5 1 7 1 7 1 8 1 7,5 

Rock'n Roll 1 1 7,5 0 0 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Rohdiamant 1 1 7,8 0 0 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7 1 8 1 8 

Rosario 2 2 7,6 0 0 2 7,8 2 7,5 2 7 2 7,3 2 7,8 2 7,5 2 7,8 2 7,5 2 7,5 

Russel II 1 1 7,5 0 0 1 7,6 1 7,6 1 7 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 

Ryan (IRE) 1 1 7,3 0 0 1 7 1 7 1 8 1 7 1 8,5 1 7 1 8 1 7,5 1 7 
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Sagitta 1 1 8 0 0 1 8,5 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7 1 7,5 1 8 1 8 

Sandro Classic 1 1 7,4 0 0 1 7,5 1 7 1 7 1 7 1 6,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 

Scater (POL) 2 2 7,8 0 0 2 8 2 8,3 2 8 2 7,8 2 7,3 2 7,8 2 7,5 2 7,5 2 8 

Scyris (POL) 1 1 7,6 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7 

Security Risk (USA) 2 2 7,4 0 0 2 7,5 2 7,8 2 7,8 2 7,8 2 6,5 2 7,8 2 7,5 2 7 2 7,3 

Silvano (GER) 1 1 7,5 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7 1 6,5 1 7 1 7 1 7,4 

Silvio II 2 1 7,8 1 7,4 2 7,8 2 7,5 2 7,8 2 7 2 6,8 2 7,5 2 7 2 7,8 2 7,8 

Simonetti 1 1 7,6 0 0 1 8 1 8 1 8,5 1 8 1 7,5 1 7,2 1 6,5 1 7 1 7,5 

Sir Samoa 1 1 8,7 0 0 1 9,5 1 9 1 9,5 1 9 1 8,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8 

Stakkato 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 7 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8 

Stolzenberg 1 1 8,1 0 0 1 8,5 1 8,5 1 7,5 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 88 0 0 

Suteki Shinsukekun 
(USA) 

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

Symont 1 1 7,5 0 0 1 8 1 8,2 1 7,8 1 7,6 1 7,5 1 7,9 1 8 1 6,5 1 7 

Tarzan 3 3 7,8 3 7,5 3 7,9 3 8,2 3 7,8 3 7,6 3 7,7 3 8,1 3 8 3 7,5 3 7,4 

Tiger Cafe (JPN) 1 1 7,9 0 0 1 8,5 1 7,5 1 8 1 7,5 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 8 

Tiznit (FR) 2 2 7,3 1 7,4 2 7,2 2 7,5 2 6,8 2 7,5 2 7 2 7,5 2 7 2 7,8 2 7 

Tribal Instinct (IRE) 1 1 7,7 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Unikato 2 2 8,1 1 7,8 2 8,5 2 8,3 2 8,8 2 8,5 2 8,3 2 7,8 2 8 2 7,5 2 7,5 

Up To Date 1 1 7,7 0 0 1 8 1 7,5 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 

Upgrade 1 1 7,9 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 

Varadar (IRE) 1 1 7,6 0 0 1 8 1 8 1 8 1 7 1 7,5 1 7 1 7 1 7,5 1 7,5 

Visconsin 1 1 7,8 1 7,9 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 8 1 7,5 

Volonter-T 1 1 7,8 0 0 1 7,5 1 6,5 1 8,5 1 8 1 8 1 7 1 8 1 8 1 8,5 

Warness ZH 6 6 7,8 6 8 6 7,8 6 8,2 6 7,7 6 7,8 6 7,8 6 7,5 6 7,4 6 7,8 6 7,7 

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



 

PŘEHLÍDKY KLISEN 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KLISEN PÍSEK 3. – 5. 9. 2021 

 

Do finále celostátní přehlídky tříletých majitelé přihlásily 13 klisen po otcích Cassilius, 

Guidam Sohn (3), Galandro (2), Cool Paradise, Cola, Hickstead White, I´m Special de Muze, 

Compliment, Lord Weingard, Aristo Z. Komise pracovala ve složení Ing. Hana Civišová 

Ph.D., Karel Lacina a Jan Míček a konstatovala, že všechny klisny byly velmi dobře 

připraveny a prezentace zúčastněných klisen byla na velmi dobré úrovni. Děkujeme 

chovatelům, kteří přivezli své tříleté klisny na přehlídku a jejich snaha byla oceněna v 

podobě příspěvku na dopravu klisen a ustájení zdarma. Klisny umístěné na prvních pěti 

příčkách obdrželi velmi štědrou finanční dotaci v celkové výši 30.000 Kč (8000 - 7000 - 6000 

- 5000 - 4000) a těšíme se na další ročníky klisen českého chovu. 

Vítězkou celostátní přehlídky tříletých klisen plemene český teplokrevník se stala klisna 
91/765 Hope (12. 5. 2018, Hickstead White x Ratina po Ramiro - 47) chovatele i majitele 
Radka Křídla z Radovesnic. Tento chovatel zaznamenal již druhý takto významný úspěch v 
řadě, kdy v loňském roce zvítězila na celostátní přehlídce klisna Mona Lisa z téhož chovu. 
Tato elegantní a ušlechtilá klisna zaujala komisi nejen svým exteriérem, ale také 
mechanikou pohybu, zejména v klusu. Samá superlativa se dají adresovat v případě 
hodnocení této klisny a gratulujeme chovateli k dalšímu zdařilému produktu českého 
chovu. 
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Na druhém místě se umístila klisna 14/171 Byzanc (Cassilius x Belgie po Furioso jílovský) 
chovatele Františka Jungvirta z Horní Plané. Tato sympatická klisna je v dobrém typu s 
dobře nasazeným krkem a velmi souladná. Korektní je taktéž fundament. Byzanc se 
umístila na oblastní jihočeské přehlídce, a tak hrdému chovateli přidala další cenné 
umístění i na celostátní přehlídce. 

 

 
 

Na třetí příčce se umístila klisna 16/4 Gona (Guidam Sohn x Corlena po Corlensky G) 

chovatele i majitele Zdeňka Hrnčíře. Tato ušlechtilá klisna v moderním sportovním typu 

zaujala komisi energickým pohybem, dobrým typem, silnou zádí a korektním 

fundamentem. 
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Na čtvrtém místě se umístila odchovankyně ZH Tlumačov, klisna 90/705 Tsunami (Cola x 

Tamara po Edminton) Tato sympatická klisna s velmi dobrým pohlavním výrazem, dobře 

tvarovaným krkem a velmi dobrou mechanikou pohybu si právě svým předvedením v 

pohybu vybojovala účast ve finálové pětici. 

 

 
 

 

Pátou příčku obsadila vítězka západočeské přehlídky klisna 26/617 Chantall (Guidam 

Sohn x Chanell Z po Chardonnay Z) chovatele i majitele Martina Rýdla z Nýřan. Tato 

rámcová klisna v dobrém sportovním typu s velkým výrazným okem předvedla, že i v 

pohybu dokáže být pružná a prostorná. 
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I´m Stela (I´m Special de Muze x Le Patron) chovatel Zdeněk Hrnčíř 

 

 
 

 

Johanka (Lord Weingard x Guidam Sohn) chovatel Josef Volf 
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Blackberry (Galandro ZH x Cry For Me) chovatel Alice Křivánková 

 
 

 

 

La Sophia (Aristo Z x Quick Lauro Z) chovatel Monika Čmielová, majitel Renata Vlková 
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Trefa (Compliment x Colato R) chovatel ZH Tlumačov 

 
 

 

 

Jamie HF (Galandro ZH x Federweisser) chovatel Stanislav Hošák, majitel Adam Fiala 
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Calengina (Guidam Sohn x Calanthano) chovatel Jana Burešová, majitel Leopold Bureš 

 

 
 

 

 
Consuela (Cool Paradise x Lombard) chovatel Michaela Lančová, majitel Jan Chýle 
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Šampionka přehlídky tříletých klisen 91/765 Hope 
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ZPRÁVY Z OBLASTNÍCH PŘEHLÍDEK  

Celkem 6 oblastních přehlídek tříletých klisen a hříbat proběhlo před samotným finále 

v Písku. 

Ptýrov 22.7.2021 

První z letošních chovatelských přehlídek klisen a hříbat uspořádala farma Ptýrov dne 22.7. 
Přehlídkám předcházel svod klisen, kde Jan Chýle zapsal dvě klisny tříleté a jednu čtyřletou. 
Na samotnou přehlídku tříletých klisen majitelé dovezli 4 klisny. Tři příslušely k českému 
teplokrevníku a jedna k westfálskému. Zvítězila bělka 91/765 Hope po Hickstead White, z 
matky 4/824 Ratina po Ramiro-47 chovatele a majitele Radka Křídla. Druhá se umístila 
65/821 La Sophia po Aristo Z, z matky 11/542 Lambáda po Quick Lauro Z chovatelky Moniky 
Čmielové, v majetku Renaty Vlkové. Třetí místo pařilo westfálské hnědce Nelly Kannan po 
Kannan, z Nadia po Diarado v majetku Jiřího Hochmana. Čtvrtá se umístila 34/343 
Calengina po Guidam Sohn, 2/32 Calandera po Calanthano chovatelky Jany Burešové, v 
majetku Leopolda Bureše. Klisny i hříbata posuzovala komise: Šárka Pospíšilová, Petr 
Vančura a Karel Lacina. Původy jednotlivých koní přiblížil divákům Jan Chýle a slovní 
komentář k hříbatům slyšeli chovatelé od předsedy komise, Karla Laciny. 
Klisniček ročníku 2021 se sjelo na výstavu sedm, 5 příslušelo k českému teplokrevníku, jedna 
k holštýnskému a poslední k PK CS. Zvítězila Kawika po Cardiff Dwerse Hagen, z Ka 
Maluhia po Drosselklang II chovatelky Kateřiny Kudláčkové. Druhá se umístila Fiona po 
Donthargos, z Finesse po Incello chovatelky Petry Charvátové. Třetí místo patřilo CS 
klisničce zatím bez jména, po otci Caluca Z, z matky 55/81 Jíva po Cartouche chovatele 
Daniela Voksy. Na dalších místech se umístily: holštýnská klisnička po Caruso, z matky 
Comtesse po Com Air chovatelky Pavlíny Bůžkové, Calumi po Cannon Reuvekamp´s Z, z 
matky 40/683 Luneta po Mineral chovu Jakuba Jermana, Archea (Aristo Z, 90/94 Alegra po 
Galandro ZH) chovatele Pavla Drbohlava a Lascana (Casual, Lyzika po Lycos) z chovu Aleny 
Srbové.  
 Hřebečky viděli diváci čtyři. Zvítězil ryzák Cool Phenix po Cool Paradise, z matky Fame 
po Arezzo VDL chovu firmy Remedis. Druhý se umístil Tiziano po Tallmann TN, z matky 
80/19 Carina po Dařbuján chovatelky Veroniky Prokešové. Třetí skončil Casiopeus po 
Cassini´s Son-T, z matky 7/652 Four Roses po Aristo Z z chovu Olgy Postránecké. Čtvrté 
místo patřilo tmavému hnědáku Wiri Boy-IN po Warness ZH, z matky 7/669 Greibi po 
Eibisch II chovatele Ing. Petra Zajíčka. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawika (Cardiff Dwerse Hagen)     Cool Phoenix (Cool Paradise x Arezzo VDL)
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Našiměřice 1.8.2021 

Výstavu jihomoravských chovatelů koní uspořádali manželé Novákovi dne 1.srpna v 

Našiměřicích. Do oblastní kvalifikace celostátní výstavy hříbat českého teplokrevníka 

majitelé přihlásili 6 hřebečků a 3 klisničky. Posuzovala je komise: Ing. Lubomír Procházka, 

MVDr. Otakar Chvátal a Ing. Jiří Ptáček. Mezi hřebečky zvítězil ryzák Captain Call-M 

(Come Undone, 52/12 Arwen-M po Aristo Z) chovu a majetku Jiřího Mitroci. Druhý se 

umístil hnědák Red Tallisman (Tallmann TN, Red Felicity po Furioso XXX) chovu a 

majetku Nikol Kučerové. Třetí místo obsadil Swen (Gulden ZH, 59/970 Samanta po 

Catango Z chovatele Josefa Dobeše. Z dalších hřebečků se výstavy účastnil Quest N po 

Quaid manželů Novákových, Almendras po Dubel Ing. Pavlíny Spěšné a Caristo po Aristo 

Z chovu Moniky Vorlíčkové. 

Kategorii klisniček vyhrála Ropina N (Quaid, 11/796 Charlotte JJ po Christon) manželů 

Novákových. Druhá se umístila Maia de la Bryere (Gulden ZH, 80/361 Corsa po Corrado 

II) majitelky Silvy Zámostné. Pozici náhradnice zaujala plavka Calanthe-M (Come Undone, 

79/337 Dizzy-M po Diamante) chovu Jiřího Mitroci. Tříletá klisna, která si vybojovala 

postup do finále v Písku se jmenovala 72/101 Blackberry (Galandro ZH, 64/792 Blueberry 

po Cry For Me) chovatelky Alice Křivánkové. 

Pořadatel nabídl také otevřenou výstavu koní všech plemen. Nejprve se utkali mladí koně 

do tří let. Zvítězil ryzák 58/44 Jump for You (Go-On TS, 53/343 Johanka po Przedswit Rufa 

chovatele a majitele Mariana Malicha. Druhá se umístila klisna 62/206 Celine N (Lamaze 

TN, 62/40 Cornelia N po Christon) chovu manželů Novákových. Třetí skončila 62/178 

Queen Lea (Quidamo, 74/274 Quick Laura po Quick Lauro Z) chovu Jaroslava Dočkala, v 

majetku Jaroslava a Hany Dočkalových. Čtvrtá skončila vranka 79/722 Warness Carmen 

(Warness ZH, 58/703 Grand Step Jasněnka po Grand Step Koláček) chovatelky Andrey 

Bartoňkové. Ve třídě čtyřletých a starších teplokrevných klisen zvítězila cs bělka 80/651 

Celtic Rose (Cannavaro, 80/294 Hellia po Carismo) chovu Aleny Paluskové, v majetku 

Moniky Kudrnkové. Druhá byla klisna 7/532 Liberty (Simplex, Lítavka po Falun) chovatelky 

Terezy Tučkové, v majetku Karla Procházky. Třetí místo patřilo Eleanor Z (Eldorado van 

de Zeshoek, Olympique Rose po Animo) chovu hřebčína Zangersheide, v majetku Filipa 

Pavlíčka. Na děleném čtvrtém místě skončily klisny 64/792 Blueberry (Cry For Me) v 

majetku Alice Křivánkové a 11/677 Galera (Dormane du Puy) patřící Haně Pavlíčkové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captain Call-M (Come Undone x Aristo Z)      Ropina N (Quaid x Christon) 
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Svržno 7.8.2021 

V sobotu 7.8. pořádal Svaz chovatelů koní Plzeňského a Karlovarského kraje oblastní 
přehlídku hříbat a tříletých teplokrevných klisen. Tu navíc doplňovala soutěž skoku ve 
volnosti právě tříletých klisen.  
Hříbat soutěžilo 11, z toho 5 klisniček a 6 hřebečků. Českých teplokrevníků viděla komise: 
Kateřina Hanušová, Petra Vraná a Dušan Vantroba celkem osm. Dvě hříbata patřila k 
plemenné knize CS a poslední klisnička příslušela k oldenburskému skokovému koni. 
S výslednou známkou 8,4 za exteriér a 8,3 za pohyb zvítězila ryzka Natali (Go-On T.S., 
25/933 Nicole po Le Patron) chovatele a majitele Milana Kůly ze Šťáhlavic. Otec Go-On T.S. 
dosáhl pod Jakubem Štěrbou výkonnosti T*, matka Nicole v roce 2013 získala druhé místo v 
šampionátu čtyřletých klisen skákání ve volnosti. Sama dala 4 potomky, z nichž nejstarší je 
pětiletý valach Lord Weingold (Lord Weingard), který se jako hříbě umístil v celostátním 
finále ve Zduchovicích. Bába klisničky Natali, plnokrevná Neat po Burslem chovu hřebčína 
Xaverov dala v západních Čechách několik potomků, na kolbištích startovali třeba Noem, 
nebo Nogara. Druhá se umístila oldenburská klisnička Cocco Chanel SL (Cannon 
Reuvekamp´s Z, La Staluna po Stalypso) chovatelky Susanne Leuchter z Mileva. 
Třetí místo získala ryzka Lapithé (Warness ZH, 26/968 Elody po Phill) chovatelky Ivety 
Cepkové z Vysoké Libyně. Klisnička je vlastní sestra plemenného hřebce 2802 Impression. 
V kategorii hřebečků přesvědčivě zvítězil vysoko hodnocený tmavý hnědák Sweet Spook 
(Stalypso, 24/159 Vesna po Calanthano) chovatelky Jitky Tiché ze Srbic. Hřebeček získal 
známky 8,8 za zevnějšek a 8,7 za pohyb. O den dříve vyhrál šampiona celkové výstavy hříbat 
všech plemen. Otec Stalypso působil v pronájmu ZH Tlumačov, matka Vesna prošla 
seriálem KMK a má výkonnost S* na parkurech i v drezuře. Líbila se ve zkouškách 
výkonnosti (8,37 bodu) i šampionátu skákání ve volnosti, kde se umístila čtvrtá. Dobře se 
pohybující klisnu ve vyšší sportovní výkonnosti limitovala její menší výška. V chovu dala 
ještě o rok starší pravou sestru zmíněného hřebečka. Zajímavá je rovněž její matka Vendula 
(Libero-33) s výkonností stupně ST ve skákání. Druhý mezi hřebečky skončil Exxona´s 
Sohn (Heartbreak ZH, Exxona po Exxon) chovatele Augustina Svitáka z Kdyně. Otec 
hřebečka má výkonnost T**, matka L*. V chovu dala klisnu Exxona Princess (Cassini´s Son-
T), která v loňském roce absolvovala ZV klisen se 7,94 body. Třetí místo obsadil hřebeček 
Cannis Coobo (Cannon Reuvekamp´s Z, 24/417 Andromeda po Drosselklang II) chovu a 
majetku Jiřího Smetany z Plzně. Všichni tři zmínění hřebečci příslušeli k českému 
teplokrevníku. 
 
Tříleté klisny dovezli majitelé celkem čtyři, 
všechny se účastnily jak přehlídky, tak skákání 
ve volnosti. Šampionkou západočeské 
přehlídky tříletých klisen se stala mohutná 
ryzka 26/617 Chantall (Guidam Sohn, Chanell 
Z po Chardonnay Z) chovu Martina Rýdla, 
která ve skoku ve volnosti skončila druhá.  

 

 

Chantall (Guidam Sohn x Chardonnay Z) 
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Olomouc 6.-7.8.2021 
V rámci VI. Moravského šampionátu v Olomouci ve dnech 6.-7. srpna tradičně komise 
vybírala tříleté teplokrevné klisny a hříbata ročníku 2021 na celostátní přehlídku do Písku. 
Tříletých klisen se sjelo šest. Nejlepší bodové ohodnocení získala 90/708 Trefa 
(Compliment, 54/876 Thalia Colato R) chovu a majetku ZH Tlumačov. Tako klisna už 
dokázala zvítězit při finálové přehlídce hříbat v roce 2018 v Pardubicích. Otec Compliment 
prošel seriálem KMK a má výkonnost S**, z chovu již byl vyřazen. Matka Thalia získala 
akceleraci za zkoušky výkonnosti. V chovu už dala klisnu Tequila po Lord Weingard. Druhá 
se umístila 65/818 Aquida (Quidam, 65/385 Angie po El Paso II) chovu ZD Bruzovice, v 
majetku Veroniky Brabcové. Třetí místo patřilo ryzce 90/702 Jamie HF (Galandro ZH, 
67/624 Jennifer HF po Federweisser) chovu Stanislava Hošáka, v majetku Adama Fialy. 
Čtvrtá se umístila 67/644 Khaleesi (Guidam Sohn, 65/455 Kapka Rosy po Papillion) 
chovatelky a majitelky Evy Krivé. Zbývající dvě klisny byly 90/705 Tsunami (Cola, 73/604 
Tamara po Edminton) chovu ZH Tlumačov a 90/715 Gaia (Galandro ZH, 65/819 Rubi po 
Radegast) chovatelky Moniky Jaškové, v majetku Jiřiny Rauerové. Klisna Tsunami pochází 
ze stejné rodiny jako vítězka, její matka Tamara je i babičkou Trefy. 
Hříbátek posoudila komise deset, z toho osm českých teplokrevníků. Mezi hřebečky zvítězil 
Lotos Z (Locardo-H), 65/346 JLB Tizzy po Comero) chovatelky a majitelky Lenky 
Zemanové. Jeho otec Locardo-H byl při výběru ČT prémiován a hřebeček pochází z prvního 
ročníku potomstva. Nyní tento plemeník úspěšně startuje v seriálu KMK. Matka JLB Tizzy 
z chovu rodiny Bosákových dosáhla ve skákání stupně S** Druhý se umístil Cornes HT 
(Come Undone, 90/160 Ornesca po Cascalo) chovu a majetku ZH Tlumačov. I tento 
hřebeček pochází z prvního ročníku bělouše Come Undone, kterého rada PK po výkonnosti 
zařadila v lednu 2020. Bába Ornella dala plemeníka 2481 Cannor. Třetí místo obsadil 
Quentin VH (Quaid, 68/815 Lady Elisabeth Eibisch II) chovu Venduly Hořínkové. Čtvrtý 
skončil hřebeček moravského teplokrevníka a pátý hřebeček v teplokrevném typu. 
Mezi klisničkami zvítězila Francis RVP (Quaid, 
67/661 Francesca po Gottward) chovu a majetku 
Radka Vitáska z Bruzovic. Dcera chovatelsky 
oblíbeného hannoverského Quaida je z 
dvacetileté matky, která už dokázala dát dceru s 
výkonností T**. V loňském roce se další její 
dcera a vlastní sestra vítězky, Quia Ferrata s 
úspěchem účastnila jak celostátního finále 
tříletých klisen v Písku, tak i soutěže skoku ve 
volnosti. Druhá se umístila Carwita de Rossi 
(Fürst Wilhelm, 54/924 Carmen po Christon) 
chovatele Rostislava Zicha. Třetí místo patřilo 
klisničce Vltava RVP (Millenium, 90/399 Visla 
Swarovská RVP po Swarovski) chovatele a 
majitele Radka Vitáska z Buzovic. Čtvrtá se 
umístila klisnička stejného chovatele Capriola 
RVP (Ares, Connie po Clinton II). Pátá San 
Ginny (Gentleman IV, 90/675 San de Sheynne 
po Heartbreak ZH) chovatelky a majitelky 
Dominiky Balkové. V doprovodném programu 
byli předvedení plemenní hřebci 2686 Ares a 2733 Locardo-H. 
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Sedličky 15.8.2021 
Oblastní přehlídku hříbat a klisen uspořádala JŠ Valdštejnská obora v Sedličkách u Jičína 
dne 15.srpna. Stejně jako v jiných oblastech zde byla možnost předvést koně všech 
teplokrevných plemenných knih, ale do celostátního finále v Písku postupovali pouze čeští 
teplokrevníci. 
Přehlídkám předcházel svod tříletých klisen, které zapisoval inspektor Ing. Otakar 
Vondrouš. S původy a majiteli jednotlivých klisen seznámil diváky Aleš Kučera. Inspektor 
zapsal 7 klisen, jejich hodnocení proběhlo veřejně. Podle ohlasů majitelů koní jim vyhovoval 
zápis a přehlídka koní o víkendu. V rámci přehlídky hodnotila komise 7 klisen. Pět jich 
příslušelo k českému teplokrevníku a 2 k PK CS. Vítězkou se stala ryzka 41/787 Johanka 
(Lord Weingard, 41/762 Jovanka po Guidam Sohn) chovu Josefa Volfa v majetku Veroniky 
Glaserové. Otec klisny Lord Weingard působil jako akcelerační hřebec v pronájmu ZH 
Tlumačov, matka Jovanka absolvovala drezury stupně L. Druhá se na výstavě umístila 
43/830 Alfa (Aristo Z, 43/860 Cavaleria po Comero) chovu a majetku JŠ Valdštejnská obora. 
Otec klisny, Aristo Z má výkonnost T*** a působí jako akcelerační hřebec, aktuálně v 
hřebčinci Písku. Matka Cavaleria dosáhla ve skákání stupně T**. Alfa je jejím druhým 
potomkem v chovu už dala klisnu Centinu po Cartouche. Rodina matky pochází z chovu 
hřebčína Kladruby nad Labem. Třetí se umístila 31/800 Consuela (Cool Paradise, 73/387 
Constance po Lombard) chovatelky Michaely Lančové, v majetku Jana Chýle. Otec Cool 
Paradise dosáhl ve skákání stupně T**, jeho potomstvo má aktuálně výkonnost ST**. Matka 
Constance byla velmi zdařilým produktem chovu MVDr. Víta Holého. Kromě výkonnosti 
ST**, které předcházela úspěšná kariéra v seriálu KMK je to velmi krásná klisna, 
ohodnocená při zápisu 8,2 body. Ve sportu startovala v letech 2004-2016. Nejvýznamnějších 
úspěchů dosáhla pod Tomášem Navrátilem. Dále ji jezdil Luboš Vondráček, jeho dcera 
Linda a v závěru kariéry sloužila jako učitelka Michaele Lančové. Rodina matky pochází z 
chovu hřebčína Albertovec, bába Carina (Amon) absolvovala parkury na úrovni S**. Je 
škoda, že Constance nebyla v chovu více využita. 
Čtvrtá se na výstavě umístila 43/826 Honda (Aristo Z, 45/628 Horda po Quidam) chovatele 
a majitele Ing. Otakara Vondrouše. Ostatní skončily společně na pátém místě. Klisniček 
vystavovali chovatelé celkem sedm. Pět jich příslušelo k českému teplokrevníku, jedna k PK 
CS a poslední ke KK. Zvítězila klisnička Nicoleta (Lotar, 90/442 Napoleona po Lord 
Weingard) chovu JŠ Valdštejnská obora. Plavák Lotar pod sportovním jménem Yellow Man 
startoval v do stupně T**, nejvýraznějších úspěchů dosáhl pod Ludvíkem Jandourkem. Je k 
dispozici pouze prostřednictvím inseminačních dávek pro PK KK a CS. V chovu dal syna 
Pigmenta Kinského. Rodina matky pochází z chovu hřebčína Kladruby nad Labem. 
Druhá se umístila klisnička 44/842 Hifry (Faustinus, 44/469 Hispa po Cry For Me) 
chovatelky a majitelky Pavlíny Lelkové. Otec klisničky drezurní hřebec Faustinus působil v 
pronájmu ZH Tlumačov. Matka Hifry má výkonnost S v drezuře, bába Hilta po Landos 
skákala parkury S**. Třetí místo obsadila klisnička Compacta (Catero, Winnies Girl po 
Quidam´s Rubin) v majetku JŠ Valdštejnská obora. Čtvrtá skončila Andromeda S (Stakkato 
Gold, 46/87 Savana S po Askano) v majetku Terezy Bohumské. 
Hřebečků posuzovala komise pět. Postup na celostátní přehlídku si vybojoval ryzák Falco 
(Faustinus, 11/861 Dorotka po Dormane du Puy) chovatelky Petry Pohlové. Druhý se 
umístil Cimby (Caleri II, 73/433 Kira po Dantes), jehož chovatelem a majitelem je Jan 
Chýle. Hřebeček pochází z prvního ročníku holštýnského Caleriho (TT**) a má neméně 
zajímavou matku. Kira chovu Luboše Vondráčka dosáhla ve skákání ST**, její matka 
Kréda albertovského chovu startovala pod Jaroslavem Jindrou na úrovni T. Třetí místo 
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obsadili společně hřebečci Cratero (Catero, Queen Pilgrim po Quidam´s Rubin) chovu JŠ 
Valdštejnská obora a Leopard (Leonidas, 43/379 Campbela po Campbell) stejného 
chovatele. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Johanka (Lord Weingard x Guidam Sohn)       Alfa (Aristo Z x Comero) 

 

  
  Honda (Aristo Z x Quidam)       Guidam´s Revel (Guidam Sohn x Mineral) 

 

  
  Fifry (Faustinus x Cry For Me)    Falco (Faustinus x Dormane du Puy) 
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Písek 19.8.2021 
Poslední z oblastních kvalifikačních přehlídek před samotným finále pořádal ZH Písek 
19.srpna. Komise ve složení Václav Horký, Ing. Hana Civišová a Mgr. Kateřina Hanušová 
nejprve hodnotila tříleté klisny. Majitelé a svazoví předvaděči jich prezentovali celkem 
deset, pět jich postoupilo do užšího finále. Ke všem předváděným koním veřejnost slyšela z 
úst Hany Civišové slovní hodnocení.  
Třetí příčka patřila ryzce 14/171 Byzanc (Cassilius, 18/316 Belgie po Furioso jílovský) 
chovatele Františka Jungwirta. Druhé místo vybojovala ryzka 10/958 Guidi (Guidam Sohn, 
43/461 D´Elise po Dormane du Puy) chovatele a majitele Ing. Filipa Ludvíka. Otec Guidam 
Sohn zvítězil pod hříběcím jménem ve stodenním testu a následně startoval v soutěžích 
KMK. S velkým přehledem vyhrál finále KMK pětiletých v Pardubicích pod Tomášem 
Navrátilem. Následně byl testován ve sportu i v chovu v zahraničí. Matka klisny Guidi 
startovala v drezuře a parkurech do úrovně L*. Bába Mija měla výkonnost ST ve skákání, z 
jejích potomků je zatím sportovně nejúspěšnější klisna Proud Princess (Palisco), která má 
S*. Za zmínku stojí rovněž prabába Myjava (Mys) matka plemeníků Mistrál a Minerál, která 
dala několik velmi dobrých sportovních koní. Vítězkou jihočeské výstavy tříletých klisen se 
stala 16/4 Gona (Guidam Sohn, 16/864 Corlena po Corlensky G) chovu a majetku Zdeňka 
Hrnčíře. Druhá dcera Guidam Sohna je polosestrou loňského vítěze testu hřebců, 
plemeníka 2719 Cantos FHP. Kromě něj v chovu dala její matka Corlena letos pětiletou 
klisnu Camelia (Casiro) startující na kolbištích, dále klisničku Cleris (Casino Berlin) 
umístěnou třetí na celostátní přehlídce hříbat.  
Klisniček se sjelo do Písku sedm. Na třetím místě se umístila Cassiopeia (Cantos FHP, 1/177 
Kiara po Limited) chovu Marie Filipové. Už zmíněný otec klisničky, Cantos FHP je letos 
čtyřletý a startuje v seriálu KMK. Klisnička pochází z jeho prvního ročníku. Matka Kiara 
absolvovala ZV klisen za 7,8 bodu a ve sportu má L* v drezuře i na parkurech. Druhá se 
umístila výborně se pohybující klisnička Trněná (Tallmann TN, 1/435 Tina po Landino) 
chovatelky Jany Štěpánkové. Belgický Tallmann TN je chovatelsky velice využíván v rámci 
PK ČT i CS, startuje na úrovni T** pod Karlem Polákem. Ve sportu už má mladé potomstvo 
narozené v zahraničí např. Timoti-S, Tanqueray. Matka Tina s výkonností L* už v chovu 
dala 4 potomky, syn Cardiff v letošním roce absolvoval ZV hřebečků v testační odchovně. 
Bába Trnka startovala na parkurech do stupně L**. Z rodiny pochází plemeník 300 Quoniam 
pecínovský (skok ST), nebo klisna Záhada, která je matkou klisny Asteres (skok T). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gona (Guidam Sohn x Corlensky G)       Guidi (Guidam Sohn x Dormane du Puy)  

 



 

STRANA 107 

Nejlepší bodové hodnocení komise získala Caramela M.K.D. (Cannon Reuvekamp´s Z, 

11/202 Grácie po Guidam Sohn) chovatele a majitele Václava Marouška. Bělouš Cannon 

Reuvekamp´s Z startuje v seriálu KMK mezi šestiletými hřebci pod Jakubem Štěrbou. V 

letošním roce dosáhl na výkonnost ST*. V Herouticích se roku 2017 umístil druhý ve výběru 

hřebců a o rok později se stejným pořadím dokončil test hřebců. Matka Grácie startovala 

do stupně ZL, v chovu dala už 4 potomky. Bába Agáta má v chovu klisnu Seina, která je 

matkou valacha Hip-Hop aktuálně startujícího ve sportu (S**). 

  
 Caramela M.K.D (Cannon Reuvekamp´s Z)           Galandr-B (Galandro ZH x Comero)                

 

Hřebečky dovezli majitelé čtyři. Zvítězil 40/919 Galandr-B (Galandro ZH, 63/761 Cori-B po 

Comero) chovatelky a majitelky Barbory Bínové. Jeho otec Galandro ZH dosáhl pod 

Jakubem Štěrbou výkonnosti T*. V letech 2017-2019 startoval ještě pod Stanislavem 

Hošákem. Potomstvo má v drezuře i ve skákání úroveň L*, aktuálně startují ve sportu 4 jeho 

potomci. Matka Cori-B se objevila ve sportu pouze v letech 2015-2016 na úrovni ZL ve 

skákání i všestrannosti. V chovu dala 3 potomky, nejstarší syn Corlay-B chodí v letošním 

roce Z drezury. Bába Blaire-K dala klisnu Claire (Carismo) s výkonností ST*. Kladrubská 

rodina matky vyprodukovala hřebce 1295 Sapiens-K, který se v chovu neuplatnil, ale byl 

výborným drezurním koněm. 

Druhý se umístil hřebeček Lam Taan K (Lamaze TN, 53/368 Ni L´Ataan po Lantaan) 

chovatelky a majitelky Lenky Krušinové. Hřebec Lamaze TN je účastníkem seriálu KMK 

vyhrál jak výběr hřebců v Olomouci, tak test hřebců v Písku. Matka Ni L´Ataan startovala 

na úrovni L* z její rodiny je asi nejlepší klisna Niké, prabába hřebečka s výkonností S*. Třetí 

se umístil Cassius-M (Cassini´s Son-T, 90/34 Luna-D po Lantino) chovatelky a majitelky 

Evy Matyšové. Čtvrtý skončil Medison (Manasquan M Z, 9/738 Legie po Lopez) chovu 

JUDr. Jaroslava Staňka. 
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SOUTĚŽ SKÁKÁNÍ VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN 
 
Doprovodný program finále KMK patřil soutěži tříletých teplokrevných klisen skákání ve 

volnosti. Kromě účastnic celostátní přehlídky do ní majitelé mohli dohlásit rovněž klisny 

jiných plemenných knih, pokud splňovaly podmínku zápisu do plemenné knihy českého 

teplokrevníka.  

Soutěž měla zajímavou finanční dotaci 30 000 Kč a rozhodovali ji na styl komisaři: Roman 

Drahota, Vladimír Hruška, Luboš Kozák. Původy jednotlivých klisen přiblížil divákům Jan 

Chýle. Klisny po nezbytném seznámení s krytou halou v Písku absolvovaly tři hodnocená 

kola na výškách 110, 120 a 130 cm. Oproti předchozím dvěma ročníkům nyní byly klisny lépe 

připraveny a odpovídalo tomu vysoké bodové hodnocení.  

S výsledkem 9,47 bodu ze všech tří kol dokončily soutěž dvě klisny. Westfálská Nelly 

Kannan (Kannan, 6/967 Nadia po Diarado) chovu a majetku Jiřího Hochmana z Velvar a 

16/1 I´m Stela (I´m Special de Muze, 16/715 Lareda po Le Patron) chovu a majetku Zdeňka 

Hrnčíře. Obě klisny absolvovaly rozeskakování na výškách 120 a 130 cm. S vyšším stylovým 

hodnocením dokončila Nelly Kannan, která stala vítězkou skákání ve volnosti v Písku.  

Druhá skončila I´m Stela, třetí se ziskem 9,35 bodu 18/616 Odetta (Guidam Sohn, 18/365 

Olivia po Cassilius) chovatele a majitele Petra Kříže z Hrbova. Čtvrté místo patřilo 

hannoverské klisně Semiramis (Quaid, Naome de L´Heribus po Fidji du Fleury) chovatelky 

a majitelky Martiny Žilinské. Pátá skončila westfálská Calgary MF (Canoso, 16/802 

Libertina po Lord Caletto) chovu JUDr. Magdy Frantlové. Otec vítězky, hřebec Kannan má 

za sebou dlouhou a úspěšnou sportovní kariéru sportovního koně. Pravidelně se umísťuje v 

žebříčku nejlepších skokových plemeníků světa. Matka Nadia už v chovu dala klisnu 

Noblesa (Cassini´s Son-T), která získala akcelerační program za ZZV a v loňském roce 

startovala v seriálu KMK pod Lenkou Jirušovou Kabátovou. Kromě toho zvítězila při 

oblastní přehlídce tříletých klisen v Ptýrově 2019. Bába Noberlina holandského chovu 

startovala pod Darinou Hochmanovou do úrovně T**. V chovu dala holandská Noberlina 

valachy Nobel, Showtime a klisny Noemi, Nadia a Noberlina (Vulkán). Stejnojmenná dcera 

je aktuálně nejlepším produktem rodiny, Michal Hanousek s ní získal titul mistra oblasti a 

dosáhla výkonnosti ST**. 

 

 
Nelly Kannan (Kannan x Diarado)                    I´m Stela (I´m Special de Muze x Le Patron) 
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SOUTĚŽ SKÁKÁNÍ VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Odetta (Guidam Sohn x Cassilius)                    Semiramis (Quaid x Fidji du Fleury) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Calgary-MF (Canoso x Lord Caletto)                  Let´s Go Claire (Capibara x Cesano II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Blackberry (Galandro ZH x Cry For Me)           Gona (Guidam Sohn x Corlensky G)  
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SOUTĚŽ SKÁKÁNÍ VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gondola M.K.D. (Guidam Sohn x Landino)      Hope (Hickstead White x Ramiro-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inka (I´m Jaguar x Oramé)                                 Chantall (Guidam Sohn x Chardonnay Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La Sophia (Aristo Z x Quick Lauro Z)              Rose (Le Patron x Admetos Sultanliebe) 
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ZKOUŠKY VÝKONNOSTI KLISEN 
 

 

V roce 2021 absolvovalo ZZV 135 tříletých teplokrevných klisen, z toho 133 klisen 

požadavkům zkoušek vyhovělo. Majitelé mohli vybírat z nabídky jedenácti pořadatelů. 

Celkem 87 klisen příslušelo k českému teplokrevníku a 46 k ostatním teplokrevným 

plemenným knihám. Druhou nejvíce zastoupenou plemennou knihou byla PK ST-CS, ke 

které příslušelo 25 klisen. Po sedmi klisnách měl vestfálský a hannoverský kůň. Dvě klisny 

patřily k PK Zangersheide a po jedné měl slovenský teplokrevník, rakouský teplokrevník, 

Furioso, holštýnský kůň a KWPN.  

 

Termíny zkoušek výkonnosti otevřel 19.8. ZH Písek. Nejlépe hodnocenou klisnou byla 

s 8,75 body Calgary-MF po Canoso chovu a majetku Magdy Frantlové.  Hranici 

akceleračního programu pokořily ještě dvě dcery hřebce Chin Champ´s Calanda – Eliss 

(8,11) a Etiopie (8,75) chovu Luboše Kozáka mladšího a staršího. 

Podruhé se sešly klisny při zkouškách v Cejsicích, nedaleko Vimperka dne 30.8. 

S výsledkem 8,26 bodu zvítězila Odetta (Guidam Sohn) chovu Petra Kříže. Třetí termín 

zkoušek patřil dne 7.9. Frenštátu pod Radhoštěm. Nejlépe hodnocenou klisnou s 8,52 body 

byla Rimini (Quaid), jejímž chovatelem je Lubomír Pinkava. Akcelerace dosáhla ještě 

výsledkem 8,1 bodu Canturie B (Aristo Z) majitelky Lenky Hruškové, chovatele Rostislava 

Zicha. Čtvrtý termín patřil 8.9. Tlumačovu. Zvítězila zde s 8,44 body Violet On (Go-On 

T.S) chovu MVDr. Petra Kavalce a v majetku Michala Slováčka. Do AP se zařadily ještě 

klisny Trefa (Compliment) chovu ZH Tlumačov a Kira (Compliment) chovu farmy 

Nemochovice v majetku Jaroslava Říhy. Získaly 8,14 a 8,1 bodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliss (Chin Champ´s Calando x Palisco)     Calgary MF (Canoso x Lord Caletto) 
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Odetta (Guidam Sohn x Cassilius)                Rimini (Quaid x Raphael) 

 

Termín 16.9. patřil zkouškám v Mariánských Lázních a Sedličkám u Jičína. V Karlovarském 

kraji byla nejlepší klisna Inka (I´m Jaguar), ta však dělala zkoušky v rámci PK cs, do součtu 

tedy není započítána.  V Sedličkách zaujala 8,37 body Alfa (Aristo Z) chovu JŠ Valdštejnská 

obora, druhá se umístila Mia Bella (Monaco) s 8,27 body chovatelky Jitky Vachulkové, třetí 

s 8,26 body byla Fantazie (Cyril) chovatele Františka Plíška v majetku Lucie Streubelové. 

Výsledek 8,19 bodu obdržela Honda (Aristo Z) chovu Ing. Otakara Vondrouše a 8,1 získala 

Kordula (Capibara) patřící Martině a Pavlovi Studničkovým. 

O den později, 17.9. se sešli chovatelé opět na dvou místech, v Našiměřicích a ve Svinčicích. 

Na jihu Moravy zářila výsledkem 8,24 bodu klisna Hortenzie (Heartbreak ZH) chovatele 

Zdeňka Hrnčíře v majetku Martiny Váňové. Druhý výsledek 8,21 bodu patřil klisně Gavrilla 

(Hickstead White) chovatele Miroslava Prchala. Severočeské zkoušky ovládla výkonem 8,44 

body Cinderella (Cool Paradise) chovatelky Julie Žákové, druhá se s 8,42 body umístila 

Bloody Mary (Caruso) chovu Ing. Dagmar Mertlové, třetí s 8,24 body skončila Nelly 

Kannan (Kannan) chovatele Jiřího Hochmana a čtvrtá s 8,13 body Call Me Star Z 

(Columbus Z) v majetku Kamily Starečkové. Kvalitní kolekci klisen ještě doplnila výkonem 

8,1 bodu Go With Me (Guidam Sohn) chovu Mgr. Petry Svobodové v majetku Emy 

Salákové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinderella (Cool Paradise x Sit This One Out)     Go With Me (Guidam Sohn x Landor S) 

Zkoušky pokračovaly v Lučině 21.9. Na akceleraci dosáhly klisny po Quaid, Quarada (8,93) 

a Quarnia (8,22). Ty patřily stáji Mustang, stejně jako třetí akcelerační klisna Quincess 

(Quincy), která dokončila s 8,5 body. 
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Předposlední termín 27.9. patřil Měníku. S 8,74 body zvítězila Anabell (Warness ZH) 

chovu Antonína Štěpanovského. Výsledek 8,5 bodu patřil klisně Let´s Go Claire (Capibara) 

chovatelky Kristýny Wimmerové. Třetí místo a 8,21 bodu měla Guidam´s Angel (Guidam 

Sohn) chovu MVDr. Hany Fialové v majetku Miroslava Fialy. Čtvrtý výsledek 8,18 bodu 

získala Amy (Armando B) patřící Barboře Kubištové. Pátá byla s 8,13 body Lorri Low (I´m 

Jaguar) chovu Lenky Ondříčkové v majetku Petra Krejsy. Výsledek 8,12 bodu obdržela Alika 

(Armando B) patřící Dobroslavu Kubištovi mladšímu. Hranici akcelerace dosáhla ještě 

Kirbby (Pezetas du Rouet) chovu Milana Bráta. 

Poslední zkoušky se konaly 29.9. na Ptýrově.  Zde a Měníku byl největší počet připravených 

klisen, celkem 21. Zvítězila s 8,41 body Nina (Il Est Balou) v majetku jezdkyně Petry 

Charvátové. Druhá byla s 8,34 body Curious Angel (Cool Paradise) chovatelky Kateřiny 

Kostečkové. Třetí s 8,27 body skončila Pandora (Warness ZH) chovu Heleny Línkové. 

Čtvrté místo patřilo s 8,26 body Californii (Cool Paradise) chovatelky Štěpánky Handíkové. 

Pátá byla s 8,25 body Carmen (Caruso) chovatelky Martiny Novákové. Šesté místo patřilo 

s 8,21 body klisně Georgia (Go-On T.S.) chovu Václavy Jarošové, v majetku Soni 

Pacholíkové. Sedmá skončila s 8,19 body Jasmína M (I´m Jaguar) chovatele Václava 

Marouška v majetku Adély Závůrkové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina (Il Est Balou x El Salvador)                        Curious Angel (Cool Paradise x Amio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandora (Warness ZH x Friedenstraum)          California (Cool Paradise x Quirado)   
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Tabulka č.1 - Hodnocení klisen po ZV dle jednotlivých otců (4 potomci a více) 
 

Hřebec Počet 
klisen 

Exteriér Výkonnost HPK-
PRO 

Guidam Sohn 15 7,81 7,79 3 

Quaid 8 8,08 7,94 3 

Warness ZH 6 7,77 7,97 1 

Cola 6 7,62 7,78 0 

Cool Paradise 5 7,77 8,07 3 

I´m Jaguar 5 7,59 7,76 2 

Armando B 4 8,01 7,91 2 

Aristo Z 4 7,9 8,15 3 

Go-On T.S. 4 7,72 8,05 1 

 
 
Tabulka č.2 - Hodnocení nejlepších klisen po ZV 
 

Klisna Otec klisny Exteriér Výkonnost 

Quarada Quaid 8,28 8,93 

Calgary-MF Canoso 7,83 8,75 

Annabell Warness 8,11 8,74 

 
Tabulka č.3 – Potomstvo plemeníků 
 

Hřebec Počet dcer testováno 

Guidam Sohn 30 15 

Quaid 20 8 

Warness 12 6 

Cola 17 6 

Cool Paradise 9 5 

I´m Jaguar 15 5 

Aristo Z 14 4 

Go-On T.S. 15 4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloody Mary (Caruso x Przedswit Primus)        Carmen (Caruso x Rotgold)  
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HŘEBCI 
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PŘEDVÝBĚRY HŘEBCŮ DO 

PLEMENITBY 
Ve dnech 20.–21. 1. 2021 proběhly v obou hřebčincích první předvýběry hřebců ČT do 

plemenitby. V Tlumačově bylo předvedeno 8 hřebců a v Písku celkem 20 mladých adeptů 

ročníku 2018. Komise žádného z hřebců nevyřadila, ale ke třem vznesla výhrady. 

Druhý předvýběr se konal ve dnech 19.-20.2. v ZH Písku, kam majitelé dovezli 24 hřebců. 

Posuzovala je komise Ing. Hana Civišová, Mgr. Kateřina Hanušová, Luboš Kozák, MVDr. 

František Horník a Richard Novák. První den se hřebci krátce představili na tvrdém 

podkladu v rámci veterinární přejímky a následně absolvovali zkušební skákání ve volnosti. 

Druhý den dopoledne komise hodnotila zevnějšek a mechaniku pohybu na ruce a následně 

skok ve volnosti. 

Ročník byl skokově nadprůměrný a hřebci měli moderní a velmi zajímavé původy. Z tohoto 

důvodu komise velmi přísně hodnotila exteriér a pohyb všech hřebců. Předvýběr nakonec 

získalo 10 mladých adeptů, z toho dva včetně prémie. Ti také mohli už v roce 2021 působit 

v plemenitbě. 

Prvním prémiovaným hřebcem byl ryzák Cante Royal, vestfálský odchovanec Jiřího 
Hochmana, v majetku Vladimíra Maláka. Hřebec zaujal svým skokem už na prvním 
předvýběru a při každém dalším předvedení ukazoval stabilně dobrý výkon nad skokem, 
navíc disponoval i prostorným cvalem a krásným typem. Za exteriér získal 8,15 bodu a za 
výkonnost 8,43, čímž se v průměru dostal na špičku celé kolekce. Navzdory vestfálskému 
výžehu disponuje Cante Royal čistě holštýnskou krví. Jeho otcem je Cantos 23 (Catoki x 
Contact Me), který v chovu působí na základě testu v PK CS a zranění mu znemožnilo 
pokračovat ve sportovní kariéře. Matka Cara Mia je po holštýnském hřebci Calmando 
(Calido I), který s Dirkem Ahlmannem dosáhl výkonnosti 150 cm, a bába Terina I 
(Cambridge x Exorbitant xx) dala mimo jiné plemenného hřebce Caretino Gold (skok 140 
cm). Hřebec je ve 3. Generaci dvakrát prochovaný na vynikajícího Cambridge, kterého ve 4. 
Generaci doplňují další fenomény holštýnského chovu, Cantus a Carthago. Cante Royal by 
se tak měl hodit na klisny s dobrou horní linií a s menším nebo žádným podílem krve Cor 
de la Bryere a jeho synů Caletto I a II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cante Royal                                                     Cante Royal 
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Druhou prémii si skvělým zakončením druhého předvýběru vybojoval Eldorado 45 z chovu 
ZG Kern a v majetku Teamu Nijhof, kterého prezentoval nájemce ZH Písek. Hřebec je 
ušlechtilý, v menším rámci, ale má nadprůměrný pohyb v klusu i ve cvalu a výborný styl 
i výbušnost při skákání ve volnosti doplnil velkým přehledem při překonávání 
skokové řady a skokovou inteligencí. Ve volnosti byl hodnocen nejvýše ze všech 
předvybraných hřebců (8,52), za typ a exteriér obdržel celkovou známku 7,98. Jeho otcem 
je ve sportu maximálně prověřený Eldorado van de Zeshoek TN (Clinton x Toulon), který 
patří k hvězdám stanice Team Nijhof, a matkou je hannoverská Lady Clivia s vynikající 
kombinací hřebců Lord Pezi x Contendro I x Argentinus. Lady Clivia již dala 6letou dceru s 
výkonností 135 cm, bába Clivia dala mj. plemenného hřebce Lord Fauntleroy s výkonností 
160 cm, který je pravým bratrem Lady Clivie. Eldorado 45 by měl výborně pasovat na 
mohutnější klisny, které potřebují vylepšit skokový potenciál, obratnost 
a výbušnost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi potěšujícím byl zisk pomyslného třetího místa na výsledkové listině pro českého 
teplokrevníka Espace po Chin Champ’s Calando z Ponky po Carismo x Sandro Z, kterého 
odchovali a na körung připravili Luboš Kozák ml. a Jiří Čermák. Luboš Kozák měl v majetku 
i otce tohoto hřebce, kterého připravil k vítězství na körungu CS 2014 a který jako pětiletý 
před prodejem do USA podával hodně slibné výkony na českých kolbištích až do stupně S. 
Stejného stupně výkonnosti dosáhla matka Espace, klisna Ponky se Zdenou Badalovou. 
Hřebec Espace má ideální míry pro sportovně zaměřeného plemeníka s dostatečnou silou 
holeně a velmi slibně se předvedl také ve skoku ve volnosti, kde nasbíral nejvíce vysokých 
známek. Třetí místo mu zajistil vysoký průměr ze známky za typ a exteriér (7,84) a za 
výkonnost (8,1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace       Espace 
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Další předvybrané hřebce si představíme již podle katalogových čísel. Jako první byl 
předvybrán český teplokrevník Hamlet z chovu Zdeňka Hrnčíře a v majetku ZH Písek, 
který je potomkem hřebce Heartbreak ZH z klisny 16/625 Charlotte po Amarillo x Caesar x 
Lancerster. Korektní ryzý hřebec předvedl navzdory jedné chybě 
velmi dobrou techniku skoku a neztratil přehled. Předvybrán byl jako desátý umístěný se 
známkami 7,71/7,77. Jeho otce Heartbreaka ZH jistě není třeba chovatelům představovat, 
kromě vlastní výkonnosti 150 cm a stříbrné medaile z MČR seniorů získal i několik 
zajímavých umístění v mezinárodních parkurech. Výborně ho reprezentuje i jeho 
syn, plemeník Heartvit ZH, který jako šestiletý absolvoval MS ml. koní v Lanakenu a jako 
sedmiletý dosáhl výkonnosti ST**. Matkou Hamleta je Amarillova dcera Charlotte, která 
působila pouze v chovu a za 10 let dala úctyhodných 10 hříbat. Její matka Coldika je dcerou 
bavorského Caesara (skok ST**) a holandské klisny Marquis po Lancester, která je 
zakladatelkou úspěšné chovatelské rodiny u Hrnčířů a dala již tři plemenné hřebce, pravého 
bratra Coldiky Cocaina (skok T*), loni šestiletého Galena (skok S**) a loni prémiovaného 
hřebce Cantose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamlet                                                                       Hamlet 
 
Jako šestý v pořadí nastoupil odchovanec PK Zangersheide, ryzák Toohey van de 
Reesterhof Z, z chovu Marjana Koose a v majetku Ondřeje Nágra. 170 cm vysoký, 
dlouhonohý hřebec po Tangelo VD Zuuthoeve z Choice Z po Chellano Z převedl velký talent 
při skákání ve volnosti, a přestože mu ještě trochu chybí pohlavní výraz, patří 
k typu později zrajících koní, kde lze v tomto hledisku očekávat ještě pozitivní progres v 
dalších letech. Jeho otec Tangelo VD Zuuthoeve (po Narcos II x Laudanum xx) dosáhl 
maximální parkurové výkonnosti pod Roelofem Brilem a již několik let okupuje užší špičku 
žebříčku WBFSH. Matka Choice Z dosáhla výkonnosti 145 cm a je dcerou vynikajícího, 
bohužel brzy uhynuvšího skokana a plemeníka Chellano Z. Na mateřské straně rodokmenu 
dále najdeme dvě ikony skokového chovu – Ramira a Lugana van la Roche. Toohey má tedy 
v původu tři hřebce s výkonností 160 cm v řadě za sebou. Od komise dostal hodnocení 
7,34/8,15 a obsadil 9. příčku. 
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Toohey v.d. Reesterhof Z                                    Toohey v.d. Reesterhof Z 

 

S číslem 10 nastupoval Origi de Mont z chovu a majetku Jana Třísky z Luhova, registrovaný 
ve vestfálské plemenné knize. Tento hnědák po Origi d’O z Motivy II po Atlas x Marobud 
xx vykazoval souladný exteriér, slušný pohyb ve cvalu, a především dobrý odraz při skákání 
ve volnosti. S výsledky 7,74/7,82 obsadil pomyslnou 6. příčku. Otec 
Origi d’O je letos teprve sedmiletým, nadějným potomkem skvělého Diamanta de Semilly 
z matky po Toulon x Cumano a dosáhl již výkonnosti 135 cm. Matka hřebce Motiva II 
dosáhla s chovatelem Janem Třískou výkonnosti ST*, její matka Motiva po plnokrevném 
Marobud z Doris po Duellano II-57 skákala i ST**. I Motiva II již v chovu dala 
potomka s výkonností ST* – Carlott po Colonel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origi de Mont        Origi de Mont   

 

Jedenáctku měl na uzdečce Mugáno novojický HF, ryzák plemene SBS po Lector van den 
Bisschop z Dagmarky po Federweisser x Radegast. Hřebce odchovala a vlastní Jana 
Lošáková. Exteriérově se prezentoval spíše v těžším typu, ale nad skokem ukázal všechny 
možnosti, navíc předvedl i velmi dobrý klus. S výsledkem 7,62/8,15 se umístil na pomyslném 
4. místě. Jeho otec Lector van den Bisschop je produktem krosu tří vynikajících skokanů a 
plemeníků Bamako de Muze x For Pleasure x Darco. Sám patří k mladším nadějím 
Brabanderovy stanice hřebců a loni jako devítiletý dosáhl výkonnosti 
145 cm. Jak mateřský otec Federweisser, tak otec báby Radegast dosáhli maximální 
parkurové výkonnosti na našich kolbištích, přičemž Federweisser vyhrál se Stanislavem 
Hošákem i seniorské MČR. Výkonnosti T* dosáhla Mugánova bába Deborah HF. 
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Mugáno Novojický                                                 Mugáno Novojický 

 

S číslem 15 nastoupil k předvýběru belgický teplokrevník Silence Dwerse Hagen. 
Chovatele prozrazuje prefix jména, majitelkou je Mgr. Petra Plachá. Sympatický hnědák po 
Nixon van’t Meulenhof z Venezie DH Z po Va-Vite se nadprůměrně převedl zejména při 
skoku ve volnosti a předvybrán byl s výsledkem 7,46/7,97. Jeho otec Nixon (Denzel v’t 
Meulenhof x Carthago) patří k velkým nadějím mezi mladšími plemeníky, loni jako 
sedmiletý dosáhl s Harriem Smoldersem výkonnosti 150 cm, a navíc je z matčiny strany 
polobratrem slavného Emeralda. Matka Venezia DH Z je dcerou hřebce Va- Vite (po 
Heartbreaker), který dosáhl výkonnosti 160 cm. Bába Uletta VD Dwerse Hagen sama 
dosáhla výkonnosti 155 cm a její otec Cento Lano skákal parkury 160 cm. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silence Dwerse Hagen                                          Silence Dwerse Hagen 
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Jako 18. nastupoval Hollywood po Hickstead White z Alessy po Carisma 112 x Nimrod B, z 
chovu a majetku Němce M. Metznera. Nenápadný hnědák v pěkném typu se věcně a 
soustředěně předvedl při každém skákání ve volnosti, a nakonec byl předvybrán 
s hodnocením 7,74/7,82, které mu zajistilo pomyslnou sedmou příčku. Jeho otec Hickstead 
White je jedním z mála synů fenomenálního skokana Hicksteada z matky po dalším 
skvělém skokanovi Coupe de Coeura jako sedmiletý stihl dosáhnout výkonnosti 140 cm. 
Mateřský otec Carisma 112 po Clearway působil jediný rok v chovu DSP, otec báby 
Nimrod B (po Nimmerdor) úspěšně působil v bavorském chovu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollywood                                                             Holywood 

 

S číslem 21 se představil líbivý černý hnědák Quality Drive po Quaid FRH z Donfetti po 
Drosselklang II x Confetti. Hannoverský registrovaný hřebec byl odchován firmou Ranč 
Lhotka a vlastní ho Daniela Kotalíková. Spolkového šampiona pětiletých skokanů Quaida 
FRH, který byl v majetku Stáje Mustang, asi českým chovatelům není třeba představovat. 
Tento potomek Quidama de Revel produkoval výkonné a temperamentní potomstvo. 
Matka Donfetti je dcerou vynikajícího hannoverského plemeníka Drosselklang II a klisny 
Confetti po Carbid, která dala potomstvo s výkonností 135 cm a současně je bábou T skokana 
Demonta (po Drosselklang). Quality Drive vynikal zejména v typu a souladném exteriéru, 
a přestože poslední den předvýběru působil nad skokem trochu unaveně, při předchozích 
předvedeních komisi přesvědčil i nad skokem a celkovým hodnocením 7,81/7,78 byl 
předvybrán na pomyslném pátém místě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quality Drive                                                            Quality Drive 



 

STRANA 123 

Připravovaný ročník ukázal ještě několik dalších skokových talentů, ze kterých byla při 
skákání nadšená nejen hodnotící komise, ale i diváci u obrazovek. Předvýběry hřebců však 
nejsou soutěží ve skákání ve volnosti a komise musí posuzovat daleko více aspektů než jen 
předvedení nad skokem. Předvýběr je pouze prvním krokem ke kariéře plemeníka, hřebci 
musí následně doložit také výkonnost pod sedlem absolvováním 70denního testu, 
sportovního testu nebo dosažením předepsané výkonnosti ve sportovních soutěžích. V 
loňském roce zavedený sportovní test pak otevírá cestu hřebcům, kteří nestihli předvýběry 
ve třech letech absolvovat nebo patří mezi později zrající. Čtyřletí, pětiletí a šestiletí hřebci 
se do sportovního testu mohou kvalifikovat přes výsledky v KMK a na podzim se pak v testu 
představit komisi. 
 
Mgr. Kateřina Hanušová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítěz výběru hřebců Cante Royal (Cantos x Calmando) 
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70DENNÍ TEST HŘEBCŮ PÍSEK 14.9.2021 

 

Dne 14. 9. 2021 se v píseckém hřebčinci konaly závěrečné zkoušky výkonnosti po 70denním 
testu hřebců plemene český teplokrevník. Zároveň zde probíhal výběr starších hřebců na 
základě sportovní výkonnosti. Starší hřebci byli předvedeni dva. Pětiletý Caruso (Caruso) 
vybrán nebyl, sedmiletý holštýnský 2895 Alantino (Alant, Lucienne po Larimar) v majetku 
manželů Hanákových uspěl na základě výsledků ve všestrannosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alantino 
 
Všichni tříletí hřebci v testu absolvovali finální posouzení na desce a na základě hodnocení 
exteriéru byli všichni způsobilí absolvovat závěrečné zkoušky. 
Vítězem 70denního testu se s velkým náskokem v celkovém hodnocení stal hřebec 2850 
Eldorado 45 (HANN, Eldorado v.d. Zeshoek x Lady Clivia po Lord Pezi chov: ZG Kern, 
majitel: Team Nijhof) Tento prémiovaný hřebec z letošního körungu byl ve všech ohledech 
nadprůměrný, nejvyšší známky obdržel za skokovou část zkoušky, kdy za skokovou 
schopnost byl hodnocen známkou 8,59 bodů a za styl a techniku skoku 8,16. Tento hřebec 
disponuje taktéž velmi dobrou mechanikou pohybu zejména v klusu (8,42) a ve cvalu (8,41). 
Celková známka za exteriér byla na úrovni 7,98 bodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Eldorado 45 
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Na druhém místě se umístil hřebec českého teplokrevníka Espace (o: Chin Champ´s 
Calando, m: Ponky po Carismo, chovatel a majitel: Luboš Kozák ml. a Jiří Čermák), který po 
celou dobu testu vynikal svou jezditelností, charakterem a ochotou spolupracovat. Tento 
dostatečně kostnatý a rámcový hnědák byl hodnocen celkovou známkou za exteriér 7,68. 
Mechanika pohybu se v průměrných známkách pohybovala kolem 7,5 a zajímavé bylo, že u 
tohoto koně byla mechanika pohybu pod sedlem hodnocena výše, než ve volnosti či na ruce, 
což taktéž svědčí o jeho velmi dobré jezditelnosti. Výsledná známka se pak zastavila na 
úrovni 7,88 bodů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mugáno Novojický 
 
 Třetí nejlépe hodnocený hřebec byl 2909 Mugáno Novojický HF (o: Lector Van Den 
Bisschop, m: Dagmarka po Federweisser, chov. a maj.: Jana Lošáková). Tento hřebec prošel 
od předvýběru velmi pozitivním tělesným vývojem. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
poměrně narostlého hřebce, velmi výrazně nasvalil a celkově byl hodnocen známkou za 
exteriér 7,79, kdy vysoké známky obdržel za typ (8,0) a rámec (8,17). Mechanika pohybu 
tohoto koně je výjimečná zejména ve cvalu, kde se pohybuje s velmi dobrým prostorem a 
celkem dobrou rovnováhou. Ve skokové části zkoušky ukázal velmi dobrou odrazovou sílu 
a skokovou schopnost (8,0), technika skoku je u tohoto hřebce hodnocena poněkud níže 
(7,58). Výsledná známka hřebce Mugáno Novojický je 7,73 bodů.  
Na čtvrtém místě skončil hřebec 2912 Quality Drive (o: 5181 Quaid, m: Donfetti po 
Drosselklang II, chov.: Ranč Lhota a.s., maj.: Daniela Kotalíková). Tento ušlechtilý a líbivý 
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hřebec moderního sportovního typu byl hodnocen celkovou známkou za exteriér na úrovní 
7,79 bodů, kdy nejvyšší známku (8,0) obdržel za typ, hlavu a hřbet. Mechanika pohybu byla 
v klusu a ve cvalu vyrovnaná (7,66) a skokové vlastnosti byly hodnoceny známkou 7,5 za 
skokovou schopnost a 7,42 za techniku skoku. Výsledná známka pak byla 7,37 bodů. 
 
Ing. Hana Civišová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Drive 
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Mugáno novojický 
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Eldorado 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldorado 45 



 

PŘEHLED PŘIPOUŠTĚNÍ HŘEBCŮ ZAPSANÝCH V PK ČT V LETECH 2020 - 2021 

P – přirozená plemenitba, I – inseminace,  mI - inseminace mraženým spermatem, n  - z toho narozeno hříbat      
2020 2021 

Jméno koně Plemeno Narozen Zařazen Vyřazen P+I I nC nH nK P+I I 
Age of Jape (POL) A1/1 2006 2019 0 4 0 3 1 2 0 0 
Al Cambero HANN 2004 2009 0 3 3 1 1 0 5 5 
Anchorage HANN 1996 2002 2021 2 2 0 0 0 0 0 
Ares ČT 2016 2019 0 14 0 10 2 8 11 0 
Aristo Z ZANG 2001 2007 0 60 60 27 14 13 0 0 
Armando B HANN 1995 2000 0 7 0 5 0 5 0 0 
Baggio HOLST 2016 2020 0 0 0 0 0 0 3 3 
Bentley KWPN 1983 1994 1997 1 1 0 0 0 0 0 
Caesar HOLST 2005 2014 0 4 3 3 0 3 0 0 
Caleri-II HOLST 2003 2016 0 34 34 15 8 7 31 31 
Calox HANN 2013 2018 0 7 7 1 1 0 9 9 
Cannon Reuvekamp's Z ZANG 2015 2018 0 25 25 9 4 5 0 0 
Cannor  ČT 2014 2018 0 5 5 1 1 0 7 7 
Canon HOLST 1999 2017 0 1 0 1 1 0 0 0 
Canoso HOLST 2005 2013 0 2 2 0 0 0 2 2 
Cante Royal WESTF 2018 2021 0 0 0 0 0 0 5 5 
Cantos FHP ČT 2017 2019 0 21 0 12 6 6 0 0 
Canturino HOLST 2005 2013 0 3 0 3 1 2 0 0 
Carambol RS HOLST 2006 2020 0 11 11 3 1 2 37 37 
Cardiff Dwerse Hagen Z ZANG 2006 2014 0 13 13 5 2 3 0 0 
Carebis HANN 2010 2018 2021 8 8 3 2 1 0 0 
Caro ZH ČT 2006 2009 0 1 0 1 0 1 0 0 
Caruso HOLST 1996 2009 0 2 2 2 2 0 0 0 
Casalido HOLST 2011 2016 2018 1 1 0 0 0 0 0 
Cassilius HOLST 1997 2000 0 13 0 6 1 5 13 0 
Cassini's Son-T HOLST 1997 2004 0 19 19 6 3 3 0 0 
Casual HOLST 2015 2017 0 9 0 4 2 2 3 3 
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Catero HOLST 2003 2020 0 22 0 6 2 4 0 0 
Cent I - Mot. A1/2 1964 1986 1991 1 1 0 0 0 1 1 
Cento Lano Arcus sBs 2004 2013 0 1 1 0 0 0 0 0 
Classic Balou HANN 2016 2021 0 0 0 0 0 0 8 8 
Clive KWPN 2007 2017 0 18 18 4 3 1 2 2 
Cody  ČT 2014 2018 0 0 0 0 0 0 5 0 
Colman HOLST 1996 2008 0 1 1 1 0 1 0 0 
Come Undone OS 2003 2020 0 59 59 32 17 15 51 51 
Con Cosmos HOLST 2003 2007 0 10 0 4 1 3 19 0 
Cool Paradise ČT 2006 2009 0 10 0 9 3 6 0 0 
Corcento HANN 2016 2019 0 3 3 2 1 1 4 4 
Cornet Cassini HF ČT 2014 2018 0 0 0 0 0 0 6 0 
Cornet de Lux HOLST 2009 2019 0 13 13 4 3 1 0 0 
Cornet de Semilly HOLST 2015 2019 0 2 2 2 2 0 2 2 
Cornet Obolensky BWP 1999 2009 0 1 1 1 0 1 0 0 
Cortydor HANN 2017 2020 0 12 12 4 3 1 12 12 
Crawfordastral KWPN 2007 2010 0 5 0 1 0 1 0 0 
Cyril ST-CS 1997 2005 0 10 0 6 2 4 0 0 
Dahoman IV-CZ (Tamarix) Shag 2001 2006 0 6 1 1 0 1 0 0 
Damon A1/1 2000 2008 0 23 0 10 2 8 0 0 
Dancier Gold HANN 2015 2022 0 1 1 1 0 1 0 0 
Dartoni HOLST 2012 2016 0 8 8 2 2 0 8 8 
De Niro Gold OLDBG 2013 2021 0 1 1 1 0 1 2 2 
Diamant de Semilly SF 1991 2012 0 0 0 0 0 0 1 1 
Diktant - 57 ČT 1979 1982 1989 0 0 0 0 0 1 1 
Dubel ČT 1997 2016 0 2 1 2 2 0 0 0 
Egerton (GER) A1/1 2001 2009 0 1 0 1 0 1 0 0 
El Torreo de Muze sBs 2010 2016 0 2 2 0 0 0 0 0 
Eldorado van de Zeshoek BWP 2004 2022 0 2 2 0 0 0 0 0 
Elvis ter Putte BWP 2004 2015 0 0 0 0 0 0 1 1 
Emerald van't Ruytershof BWP 2004 2016 0 1 1 0 0 0 0 0 
Empire KWPN 2009 2015 0 9 9 5 2 3 16 16 
Erik ČT 1998 2005 0 2 0 1 1 0 0 0 
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Erudit (SU) BUDJ 1986 1996 2010 0 0 0 0 0 2 2 
Esman HOLST 2012 2016 0 5 5 2 2 0 1 1 
Faustinus OLDBG 2002 2018 0 70 70 29 10 19 0 0 
Firestone KWPN 2010 2019 0 1 1 1 1 0 2 2 
Flipper Sun SF 2003 2019 0 2 0 1 1 0 0 0 
Fors Mozart ČT 2003 2006 0 5 5 5 4 1 0 0 
Furioso XXX-16 SK/Čardáš G FUR 2010 2017 0 0 0 0 0 0 15 15 
Fürst Wilhelm OLDBG 2006 2011 0 2 2 2 0 2 1 1 
Galandro ZH ČT 2007 2010 0 6 6 3 2 1 11 0 
Gangster holkovský ČT 2016 2019 0 6 0 3 2 1 3 0 
Genius Lysák ČT 1999 2002 0 7 0 7 5 2 0 0 
Gentleman IV SF 1994 2019 0 21 21 10 3 7 9 0 
Global Champion TN KWPN 2011 2019 0 12 12 4 1 3 8 8 
Go-On T.S. KWPN 2011 2014 0 28 28 11 4 7 0 0 
Grand Step Koláček ČT 2000 2003 0 17 16 6 2 4 18 18 
Guillaume Tell SF 1972 1993 0 0 0 0 0 0 1 1 
Gulden ZH ČT 2011 2014 0 11 0 6 2 4 6 0 
He's Blue KWPN 2012 2018 0 5 5 2 1 1 2 2 
Heartbreak ZH BWP 2005 2008 0 39 39 13 8 5 0 0 
Heartvit ZH ČT 2013 2015 0 20 20 11 10 1 0 0 
Hickstead White OS 2012 2016 0 2 2 2 1 1 1 1 
Chardonney Tcheque (FR) A1/1 2008 2017 0 2 2 0 0 0 17 0 
Charles Blue OS 2013 2019 0 4 4 2 1 1 0 0 
Kannan KWPN 1992 2015 0 2 2 2 1 1 0 0 
Lamaze TN KWPN 2016 2019 0 41 41 25 14 11 28 28 
Lasing ČT 2007 2013 0 2 0 0 0 0 0 0 
Le Patron HANN 1997 2002 0 7 0 7 4 3 0 0 
Leonidas ČT 2016 2019 0 5 0 0 0 0 0 0 
Ligoretto HANN 1998 2002 0 3 0 1 0 1 2 0 
Locardo-H ČT 2017 2020 0 13 13 4 3 1 7 7 
Lotar (dř. Yellow Man) ST-CS 1998 2003 2007 1 1 1 1 0 0 0 
Magnus Romeo AAFE 2001 2021 0 0 0 0 0 0 23 23 
Manasquan M Z ZANG 2010 2019 0 7 7 2 2 0 0 0 



 

STRANA 132 

Manillon Rouge SF 2000 2004 0 14 0 7 4 3 10 0 
Millennium TRAK 2008 2016 0 1 1 1 0 1 2 2 
Mineral ČT 1995 1998 2021 5 5 2 2 0 0 0 
Mistrál ČT 1996 2002 0 7 0 2 2 0 0 0 
Noowanda Semilly SF 2001 2019 0 23 23 8 3 5 43 43 
Obvod rTrak 1974 1977 1988 0 0 0 0 0 2 2 
Przedswit Lionel ČT 2004 2007 0 2 0 0 0 0 1 0 
Przedswit Richter ČT 2015 2018 0 4 4 2 1 1 6 6 
Przedswit Rufa ČT 1997 2005 0 5 0 0 0 0 2 0 
Quaid HANN 2004 2012 2020 58 58 12 7 5 0 0 
Quick Lauro Z ZANG 1994 2007 0 7 7 4 2 2 5 5 
Quidam ČT 1997 2000 0 5 0 1 1 0 1 0 
Quidam de Revel SF 1982 1996 0 1 1 0 0 0 0 0 
Quinnus II OLDBG 2004 2020 0 5 5 2 0 2 0 0 
Quirado HOLST 1998 2005 2013 1 1 1 0 1 0 0 
Quite Easy I HOLST 1994 2022 0 1 1 1 0 1 0 0 
San Schufro OLDBG 2003 2019 0 0 0 0 0 0 33 33 
Sandro Classic Rhld 2001 2012 0 10 0 3 1 2 3 0 
Shagya Rasim (Sh II-CZ) Shag 1987 1991 2020 1 0 1 0 1 0 0 
Sir Bento HOLST 1996 2009 0 23 2 10 4 6 0 0 
Stakkato Gold HANN 2001 2015 0 3 3 1 0 1 2 2 
Stalypso HANN 2002 2013 0 47 47 26 15 11 39 39 
Stocantes HANN 2013 2018 0 3 3 1 0 1 0 0 
Taarlo Kubišta s.v. ČT 1991 1994 1998 1 1 1 1 0 0 0 
Tallmann TN BWP 2011 2019 0 46 46 26 10 16 59 59 
Tarzan KWPN 2000 2014 0 10 0 4 1 3 0 0 
Teddy Ready (IRE) A1/1 2005 2020 0 0 0 0 0 0 1 1 
Visconsin A1/1 1980 1988 1991 0 0 0 0 0 1 1 
Volis FHP ČT 2016 2019 0 5 0 1 0 1 0 0 
Volonter-T ČT 1997 2005 2021 3 0 0 0 0 0 0 

Voltaire HANN 1979 1995 0 1 1 1 1 0 0 0 

Warness ZH KWPN 2010 2013 0 26 26 13 7 6 0 0 

Wrangler ZH ČT 2016 2019 0 3 0 2 1 1 4 0 
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Excelentní český chov v Martinicích 
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Excelentní český chov v Martinicích 
 

Finálová kola všech seriálů ČSP hostily 22.-26.9. Martinice. Největší pozornost poutal nový 
model finále Velkých cen, Super Finále Grand Prix. Do něho postupovalo 20 dvojic. Všichni 
vítězové VC a devět dalších jezdců, kteří figurovali nejvýše v konečném pořadí. Mezi tuto 
elitu se dostali 4 koně českého teplokrevníka. Nejlépe se dařilo valachu 65/354 Demont 
(Drosselklang II, 65/1 Emma po Everden) z chovu stáje Mustang, který pod svou majitelkou 
Natálií Ulčovou skvělým výkonem bez trestných bodů přešel základní parkur i finále. V 
rozeskakován dvojice chybovala na posledním skoku a obsadila vynikající třetí místo v 
rámci Super Grand Prix.  
Další koně ve finále ČSP: 
J. Hruška-Aquarela (Quaid, Alexa Arista B po Aristo Z) chovatel Zdeněk Babor, majitel Ing. 
Jindřich Minx. M.Kotalík-Cesano V (Cesano II, Vltava po Landruf) chovatele Jiří Václavík, 
majitel Dagmar Václavíková. P.Dohnal-Tashita (Drosselklang II, Zaranka po Przedswit 
XVI) chovatel Martina Filípková, majitel Bc. Tereza Janoušková. Finále Amateur Tour 
ovládla Barbora Moulisová v sedle klisny 26/239 Arising Moon (Cassilius, Arising Sun po 
Alcatraz) chovatele Ing. Petra Dajbycha, v majetku JK farmy Moulisových z Milínova.  
Čtvrtá se umístila Veronika Vysoudilová s klisnou 67/624 Jennifer HF (Federweisser, 
67/960 Jolana po Radegast) chovatele Stanislava Hošáka. Sedmá skončila Tereza Bohumská 
s valachem 66/515 Assasin (Aristo Z, 66/210 Sulika po Libanon-54) chovatele společnosti 
Gesomont, v majetku jezdkyně.  
Finále Czech Junior Cupu bylo rozdělené na dvě kategorie. Oddělení A –děti ovládla Rozálie 
Sovová s nestárnoucí klisnou 6/659 Jetta (Palisco, 54/129 Jiskra po Diktant III-) chovu a 
majetku JK Mělník. 
Osmá se v rámci finálové desítky umístila Adéla Včeláková s klisnou 1/338 Dark Berry 
(Conway-T, 1/274 Metallica po Catango Z) chovatele Romana Šafraty, v majetku jezdkyně. 
Mezi juniory vítězství v seriálu patřilo Emě Salákové s klisnou 34/876 Gimmy (Montreal, 
15/449 Grácie po Przedwit XVI-64) chovatelky Jaroslavy Bartoňové, v majetku jezdkyně. 
Třetí se umístila Gabriela Kopřivová s klisnou 52/338 Carpala-Peli (Carpalo, 79/103 
Lordana po Lordano) chovatele Vladimíra Pelikána, v majetku firmy Grande Furioso. Čtvrtá 
skončila Kateřina Matušková s ryzkou 52/429 Carrista (Aristo Z, Corrada po Askari) 
chovatele Romana Mikliše, v majetku Ing. Zuzany Matuškové. Páté místo patřilo Anně 
Polákové s valachem 2/815 Ben Hur Junior (Beethowen, Huriska po Mir Sada) chovatelky 
Zuzany Roubíčkové, v majetku Pavla Poláka. Do finálové desítky U 25 se dostala trojice koní 
českého teplokrevníka. Třetí místo získala Tereza Svobodová v sedle klisny 31/433 Britania 
(Beethowen, Susi po Colman) chovatele Jana Vaňhy, v majetku společnosti Horse Rhythm. 
Sedmá se umístila Ema Saláková v sedle bělky 67/621 Gina (Drosselklang II, 67/949 Gallera 
po Faraday) chovatele Oldřicha Bajera, v majetku jezdkyně.  
Osmé místo patřilo Dominice Tesárkové s klisnou 65/475 Viní (Drosselklang II, Viana po 
Visconsin) chovatele Radima Ciencialy, v majetku jezdkyně. 
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Martinice finále ČSP 
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Martinice finále ČSP 
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Martinice finále ČSP 
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FOREWER KONĚM ROKU 
V roce 2021 posbírali čeští teplokrevníci celou řadu úspěchů v nejvyšších národních 

soutěžích i na mezinárodním poli. Zcela jednoznačně jim však kraloval valach, který se 

skvělými výkony kvalifikoval na olympijské hry, kde se prezentoval vynikajícími výkony, a 

také v O2 aréně připravil českým fanouškům úžasný zážitek svým vítězstvím v úvodní 

pětihvězdové soutěži Prague PlayOffs. Narodil se u Václava Opatrného v Hořovicích a jeho 

kvality kromě zmíněných úspěchů potvrzuje i skutečnost, že navzdory konkurenci mnoha 

zahraničních akvizic zůstává stájovou jedničkou Aleše Opatrného. Koněm roku českého 

teplokrevníka se v letošní sezoně stal 10letý Forewer po Caruso z Giny po Grossadmiral! 

Předání cen proběhlo během sobotního odpoledne v nabité O2 aréně při Prague PlayOffs 

2021 za velmi ochotné spolupráce pořadatelů velkolepé akce, kterým ještě jednou děkujeme 

za umožnění vyhlášení nejlepšího ČT roku a tím i zvýšení popularity českého teplokrevníka 

u přítomné jezdecké i laické veřejnosti. 

Forewerův otec Caruso je holštýnský hřebec po Caretino ze slavné klisny Geste po Capitol 

I x Flamingo, příslušející k holštýnské rodině 1571. Caruso sám skákal parkury 160 cm, ještě 

před svým příchodem do ČR, kde kromě Aleše Opatrného vystřídal několik dalších jezdců, 

přinesl jim několik cenných kovů z MČR a navíc prokázal značnou tvrdost, když se na 

kolbištích prezentoval až do svých 21 let. Jeho pravý bratr AB 19 Chianti dokázal s Rolfem-

Göranem Bengtssonem mimo jiné vybojovat druhou příčku v prestižní Velké ceně 

Hamburku a do velkého sportu se podíval i další syn Geste, hřebec Camall (po Casall), 

kterého jezdili David McPherson a Matthew Simspon. Celkem dala Geste 12 potomků 

včetně chovných klisen a její vnučka Venetia I (Con Air x Caretino), tedy dcera pravé sestry 

Carusa a Chiantiho, dala již 4 plemenné hřebce, včetně v ČR prémiovaných a později 

mezinárodně sportujících hřebců Castelano (Castelan II) a Cannavaro alias Pikeur Canvaro 

(po Cannavaros). Další dcera Geste, Wega po Cassini I, je matkou plemeníka a šampiona 

KMK čtyřletých Quintero´s Cassinyho.   

Caruso během svých prvních let v ČR více sportoval, než připouštěl, a tak Forewer patří 

k prvnímu ročníku, kdy se narodila jen tři hříbata právě v Hořovicích. Jeho první silnější 

ročník byl 2016. Z předchozího připouštění v zahraničí se však na českých kolbištích 

představila celá řada potomků, potvrzujících dědičnost skokových vloh svého otce, 

například Belcanto Hradiště, Capriano Z, Crouch či Top Quality.  

Matka Forewera, Gina La Mexico sama dosáhla výkonnosti 130 cm, a v chovu dala mimo 

jiné také velmi zajímavého potomka Lotuse (po Lordano), slovenského teplokrevníka 

narozeného v roce 2007, který se již od osmi let prezentuje v mezinárodních parkurech až 

do 160 cm hned s několika jezdci, přičemž nejvyšší výkonnosti zatím dosáhl s Britem 

Bethem Vernonem. Také Lotuse odchoval Václav Opatrný. 

Gina La Mexico je dcerou vestfálského hřebce Grossadmiral po Goldlack I, z matky 

Farouche po dalším vestfálském hřebci Foxtrott po známém Frühlingovi. Čistě vestfálský 

rodokmen vzadu doplňují hannoverští hřebci Debütant a Dirigent. 
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ČEŠTÍ TEPLOKREVNÍCI ÚSPĚŠNÍ 
V MEZINÁRODNÍCH PARKURECH  

POD ZAHRANIČNÍMI JEZDCI 
Výsledková databáze FEI se stále vyvíjí a nedávno začala umožňovat i vyhledávání 

mezinárodních výsledků podle plemene koně a disciplíny. Své hledání jsem tedy zaměřila 

na české teplokrevníky, kteří v posledních letech startují ve vysokých parkurech pod jezdci 

ze zahraničí. 

V tomto směru je nejúspěšnějším chovatelem Zemský hřebčinec Písek, který z klisny 

Charity po Centgraf odchoval dva pravé sourozence po holandském hřebci Guidam Sohn: 

klisnu Chaluhu a hřebce Chodec. Chaluha dosáhla řady význačných úspěchů i na CSI5* pod 

jménem Cheril s jezdcem Alimem Al Khorafim, s nímž zvítězila v Asijských hrách a získala 

také 3. resp. 4. místo ve skvěle obsazených Světových pohárech v Doha a Al Rayanu v roce 

2017. Chodce si jistě mnozí pamatují ze soutěží KMK pod Jiřím Papouškem, od roku 2015 

startuje tento dlouhonohý hřebec se Švédkou Hannah Åkerblom a vypracovali se od 

mezinárodních „youngster tour“ pro 7-8leté koně až k parkurům na výšce 160 cm, včetně 

startů na CSIO5* a v Poháru národů za Švédsko.  

Dalším českým teplokrevníkem, který soutěží na úrovní Světových pohárů je hřebec 

Cornels po Corlensky G z Bjork L po Beethowen x Radegast, odchovaný MVDr. Lysákem. 

Letos desetiletý hřebec byl exportován do Austrálie, kde na této úrovni startuje 

s novozélandským jezdcem Joshem Collinsem.  

Výkonnosti v parkurech 160 cm dosáhl také Carpineti Auto Sitta po Cassini II ze Sheily 

Auto Sitta po Chambertin, odchovaný Renatou Sittovou. Letos 13letého valacha jezdila až 

do roku 2020 v nejvyšších parkurech Italka Marta Bottanelli, nyní startuje s juniorskou 

jezdkyní v mezinárodních parkurech až do výšky 135 cm. 

V mezinárodních parkurech 140-145 se pohybuje či v uplynulých 2 letech pohybovalo ještě 

5 dalších českých teplokrevníků. 12letý Adomo’s Joker po Alex z Fatiky po Faraday z chovu 

Slavomíra Žilinského mezinárodně skáče pod Švýcarem Brunem Fuchsem, 13letý Allgor po 

All My Dreams z Golaxy po Mr. Cox z chovu Hř. Albertovec reprezentuje Kanadu pod 

Kylinou Chalack, letos 10letý valach Cairo Ibn Zaira po Colato R ze Zairy 2 po Calando I, 

odchovaný stájí Accom Praha, dosáhl mezinárodní výkonnosti 145 cm s Němcem Marcem 

Nagelem, který s ním občas zavítá i na česká kolbiště. 12letá Orida-M, dříve velmi úspěšná 

pod Jiřím Hruškou, závodí mezinárodně do 140 cm s Polkou Malgorzatou Koszuckou. Tuto 

klisnu odchoval R. Michálek po Aristo Z z Oportunity-M po Le Patron. Stejně stará jako 

Orida je také Scarface, kterou si mnozí pamatují jako velmi rychlou skokanku Barbory 

Tomanové. Dcera Arista Z ze Santy po Landos, narozená u Josefa Strnada, po prodeji do 

USA úspěšně skákala mezinárodní parkury 145 cm s jezdkyní Alexis Sokolov. 

  

Mgr.Kateřina Hanušová 

https://data.fei.org/Person/Performance.aspx?p=1B68EC4FAD751CD7969BAF18C70C5353
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1991 Quimero-M 
 
Dalším českým teplokrevníkem, který nás v zahraničí velmi dobře reprezentoval, je hřebec 
Quimero-M s jezdcem Ondřejem Zvárou. 
Syna Guidam Sohna a klisny Mersi po Porter odchovala Lenka Čechová (Kadlecová) 
v rodinné stáji Macán, nedaleko Chudenic. Hřebec patří Haně Rechové.  Otec tohoto koně, 
Guidam Sohn zvítězil ve finále KMK pětiletých, později startoval i v mezinárodních 
parkurech pod Josem Lansinkem a byl potomkem vynikajícího holandského hřebce Guidam 
(po Quidam de Revel), který dal například stříbrného olympionika a mistra Evropy v 
jednotlivcích, Ninju La Silla. Po návratu ze zahraničí patřil Guidam Sohn u nás k 
nejvyužívanějším plemeníkům, protože jeho potomci ze tří úvodních sezon mezitím 
nasbírali hodně úspěchů na kolbištích po ČR. Quimerova matka Mersi je dcerou 
holštýnského hřebce Portera (Cassini I x Königspark), který dosáhl výkonnosti ST** a dal i 
plemeníka Puerto Rica s výkonností T. Mersi sama absolvovala S**, její matka Modřinka po 
Diadém-94 skočila jen L, ale zato Quimerova prabába Morava po Quoniam II-69 má 
absolvované ST. Quimerova matka dala v chovu dosud 7 potomků, z toho 3 po hřebci 
Guidam Sohn. 
Sám Quimero-M absolvoval seriál KMK, jako šestiletý zvítězil ve finále ve Zduchovicích. 

V letošním roce nás reprezentoval na domácích kolbištích v Praze, Martinicích, Olomouci 

a Ptýrově.  V zahraničí absolvoval Vejer de la Frontera (CSI3* a CSI4*) ve Španělsku, Gorla 

Minore (CSI3* a CSIO3*), dále Řím CSIO5* v Itálii, Saint Tropez CSI5* ve Francii, CSIO3* 

v Budapešti (Maďarsko) a dařilo se mu v Riesenbecku (CSI3*) v Německu, kde GP 

absolvoval s pouhým jediným trestným bodem. 
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MČR Olomouc 15.-18.7.2021 
Čeští teplokrevníci získali na skokovém MČR dvě stříbra z jednotlivců a 

šest medailí v družstvech 
MČR 2021 ve skocích zavítalo do krásného moravského areálu Equine Sport Center v 
Olomouci. Své plemeno zde výborně reprezentovala celá řada českých teplokrevníků. 
V nejnáročnější seniorské kategorii (145 + 145 +150 cm) odstartovali mezi 21 dvojicemi dva 
čeští teplokrevníci. Matěj Kotalík sedlal 12letého Cesana V po Cesano II x Landruf z chovu 
českokrumlovského Jiřího Václavíka, s nímž absolvoval všechna 3 velmi náročná kola a 
obsadil 12. příčku. Ještě lépe se vedlo 10letému Largovi 18 po Cartouche x Rex Z z chovu a 
majetku Martiny Žilinské z Dolních Domaslavic, který s Markem Klusem v sedle skončil na 
výborné 8. příčce. 
V kategorii U25 (135 + 140 + 140) bojoval letošní vítěz Velké ceny Hradišťka, český 
teplokrevník Demont po Drosselklang II x Everden z chovu Stáje Mustang o zlato, po dvou 
kolech měl na kontě nulu, až to třetí mu přineslo 2 chyby. Vzhledem k obtížnosti soutěže 
to však stále stačilo na souboj mezi stříbrem a bronzem a velmi rychlý 11letý Demont s 
Natálií Ulčovou v sedle si v rozeskakování zajistil cennější z obou kovů. V této kategorii 
dokončili mezi 18 účastníky všechna 3 kola ještě 2 čeští teplokrevníci – 11. skončil 12letý Sam 
20 po Askano-T x Jaspis z chovu Mgr. B. Kovářové z Tachova s Danielem Rolínkem v sedle, 
15. příčku pak obsadil 15letý Magic Man Strojmotiv po Le Patron x Kornett z chovu Otto 
Vinzense z Libchav, kterého sedlala Lucie Šrámková. 
V kategorii žen odstartovalo celkem 39 dvojic z toho 10 českých teplokrevníků. Skvělou 
stříbrnou medaili pro ČT vybojoval 9letý valach Jespe po Manillon Rouge x Caletto I z 
chovu L. Weaga a M. Kubištové, s Veronikou Jelínkovou v sedle. Stejnojmenná matka Jespe 
pochází z vynikající holštýnské rodiny 2472. Její matka Alexis H po Fier de Lui Z dala mimo 
jiné také skvělou skokanku VDL Groep Think Twice (po Corrado I) a Jespina bába Ulina I 
je polosestrou fenomenálního Contendera. Sama dosáhla výkonnosti 160 cm, stejně jako 4 
její další sourozenci z jedné z nejvýznačnějších holštýnských klisen Gofine po Ramiro. 
V ženách se umístila jako šestá také Lentilka, dcera Lorda Caletto z ST skokanky Little 
Love po Cassilius x Autonom, z chovu Jana Kubrického a s Ing. Kateřinou Kubrickou v sedle. 
9. příčku obsadil hlubocký odchovanec Kyril po Federweisser ze známé skokanky Cedry po 
Veneur de Luc z Hanou Pokornou. Na 15. místě skončila Quila-H po Quick Lauro Z z 
plnokrevné Habeše po Feuersturm z chovu Bc. Lenky Hubáčkové z Mohelnice, s Ivou 
Pekárkovou v sedle. Nejmladším účastníkem v poli byl teprve 7letý valach ČT 
jménem DC po Cannavaro x Dantes z chovu ZP Hvězdlice, který s Kristýnou Koutnou 
skončil jen o příčku dál. 
Velmi bohatou účast měli čeští teplokrevníci v soutěži družstev, kde nastoupilo 15, až na 
dvě výjimky 4členných týmů. Šest koní plemene ČT přivezlo medaili! Dvě zlaté, dvě stříbrné 
a dvě bronzové. 
Ve zlatém týmu Severních Čech nastoupili: 
Jasmine po Jasper’s Boy x Pacific, chovatel Jiří Koukolík, majitel Martin Ježek, jezdec Daniel 
Pospěch 
Le Ramon Renokar CNC po Le Patron x Ramiro-47, chovatelka Martina Křídlová, majitel 
Robin Škoda, jezdkyně Markéta Škodová 
ve stříbrném týmu Východních Čech nastoupili: 
Arispot po Aristo Z x Converter, chov. JK Opava Kateřina, maj. Jana Doleželová, jezdec 
Rudolf Doležal 
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E. Bondurant Sledge (ex Falkence) po Federweisser x Faraday, chov. Josef Holášek, maj. 
a jezdkyně PhDr. Ivona Butcher 
a konečně v bronzovém týmu Severní Moravy bojovali o medaile: 
Deborah HF po Radegast x Gottward, chovatelé manž. Šmejkalovi, majitelka Magda 
Sadílková, jezdec Marek Hentšel 
Christin -L po Christon x Catango Z, chovatel, majitel a jezdec v jedné osobě Jakub 
Ludvík 
Mgr. Kateřina Hanušová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magic Man (Le Patron x Kornett)   Sam (Askano-T x Jaspis) 

Largo 
Zajímavou sportovní sezonu má za sebou desetiletý hnědák 65/406 Largo chovu a majetku 

Martiny Žilinské.  Kromě řady úspěchů s Markem Klusem dokázal absolvovat rovněž MČR 

dětí v Chuchli, kde jej sedlala Jana Žilinská viz foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Largo (Cartouche x Rex Z) 

MČR dětí a juniorů Chuchle 26.-29.8.2021 
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Stejně jako v loňském roce MČR dětí a juniorů pořádal V Team Prague Arena v Chuchli. 
Konalo se ve dnech 26.-29.8. a parkury stavěl Mark Debauere. V sobotu probíhaly druhá 
kola soutěží družstev. Mezi dětmi stříbrnou medaili vybojovala Michaela Podešvová v sedle 
klisny 90/164 Unique (Cannavaro, Unette de la Couir po Nobility) chovatele Miloslava 
Halíka, v majetku jezdkyně. Bronzová medaile patřila Nikole Suchopárové s klisnou 22/934 
Rumba (Phill, 22/418 Iris po Acros) chovatelky Evy Šimáčkové v majetku Marcela 
Suchopára. Východočeskou oblast reprezentovala Nikola Hlavatá s valachem 44/341 
Kai (Dormane du Puy, 44/728 Kaila po Varadero) chovatele Milana Bráta. Dvojice skončila 
na pátém dekorovaném místě. Velmi těžký parkur připravil stavitel pro družstva juniorů. Z 
18 týmů 5 družstev nedokončilo a 10 mělo dvouciferný výsledek. Bronzovou medaili 
vybojovala Vanesa Humeni s bezchybnou klisnou 62/925 Avalanche M (Aristo Z, 41/63 
Claire N po Landos) odchovaná manželi Novákovými z Našiměřic, v majetku jezdkyně. Na 
čtvrtém místě se umístili dva koně českého teplokrevníka. Severomoravská oblast vyslala 
dvojici Viola Ratajová a 72/817 Emil (Eibisch II, 67/965 Anela po Al Campo) chovu Jana 
Pikuly, v majetku Venduly Ratajové. Druhého koně předváděla Rozálie Pichrtová a byl 
jím 61/512 Coudy (Colato R, 61/97 Matea po Dietward-84) chovatelky Kamily Karáskové, v 
majetku Miloš Pichrta. Na slavnostní dekorování se ještě vešla pátá Nikola Remková s 
valachem 72/280 Montek (Manillon Rouge, Contendera-Wepol po Contender) chovu 
ŠCHK Kubišta, v majetku Lenky Remkové. Mistryní ČR v kategorii dětí se stala jediná 
bezchybná ze všech tří kol, Kateřina Benešová s klisnou 67/114 Grace 
Federica (Federweisser, 67/949 Gallera po Faraday) chovatele Oldřicha Bajera v majetku 
manželů Refkových. Bělka Grace Federica absolvovala seriál KMK a později pod 
M.Refkovou skákala parkury úrovně T**. Tato jezdkyně ji také Kateřině Benešové zapůjčila. 
Bronzovou medaili vybojovala po rozeskakování Rozálie Sovová s klisnou 6/659 
Jetta (Palisco, 54/129 Jiskra po Diktant III-1) chovu a majetku JK Mělník. Letos osmnáctiletá 
klisna už pomohla k umístění několika jezdcům, zcela jistě se jedná o výbornou klisnu 
učitelku. Její výkonnost je ST*. Šesté dekorované místo obsadila Tereza Abíková v sedle 
valacha 49/342 Timur (Tiznit, 49/103 Riva Riva po Rock´n Roll) chovatele Jiřího Cipry, v 
majetku Stanislavy Abíkové. Mezi mladšími juniory bezchybným rozeskakováním získal 
bronzovou medaili Daniel Hakr s valachem 1/863 Denny (Aristo Z, Duplikace po Donegal) 
chovatele MUDr. Viktora Semaníka, patřící společnosti Equiservis. V kategorii starších 
juniorů se umístila šestá Kateřina Matušková s klisnou 52/429 Carrista (Aristo Z, Corrada 
po Askari) chovatele Romana Mikliše, v majetku Ing. Zuzany Matuškové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai              Grace Federica  



 

STRANA 145 

KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ – SKOKY  

Již potřetí za sebou uspořádal ZH Písek (ve spolupráci s ASCHK)) na svém kolbišti největší 

chovatelsko-sportovní akci roku – finále skokového KMK doprovázené celostátními 

přehlídkami hříbat a 3letých klisen českého teplokrevníka.  

Stále se zvyšující počty účastníků v kvalifikacích zajistily plné počty finalistů – na případné 

škrty čekaly fronty náhradníků. Pouze v kategoriích 6letých, tedy v nejvyšší obtížnosti 

kontroly dědičnosti a užitkovosti, jak zní dotační titul pro KMK, se 20 koní se splněnou 

kvalifikací již tradičně nesešlo. Zda je důvodem nedostatečný počet kvalitních koní, jejich 

prodej do zahraničí nebo upřednostnění jiného druhu soutěží jejich majiteli, si netroufám 

spekulovat. Jak mezi hřebci, tak mezi klisnami se však o vítězství v nejstarším ročníku utkali 

skutečně vynikající koně, jejichž kvalita výrazně předčila kvantitu. 

Šampionkou 4letých klisen Nella de la Baie 

U čtyřletých koní je vždy otázkou, jak třídenní skokovou zátěž vydrží fyzicky i psychicky a 

kteří z nich budou ještě v neděli dobře a soustředěně skákat. Celkem 6 čtyřletých klisen 

dokázalo přejít obě kola bez shození. V nejlepším stylu se podle všech 4 komisařů KMK 

ukázala oldenburská Nella de la Baie po Glenfiddich VDL x Allegreto, z chovu a majetku 

Renáty Kellnerové, kterou předváděl Ondřej Nágr. Druhou příčku vybojoval Jiří Hruška na 

nejlepší klisně ČT 4letého ročníku – Elvistě po Elvis ter Putte x Aristo Z, z chovu i majetku 

M. Hruškové. Uběhly pouhé 4 roky od chvíle, kdy její matka Evien se stejným jezdcem 

dominovala finále KMK pětiletých klisen 2017. Třetí místo obsadila holštýnská Jamaica 68 

(Calido I x Cassini I) z chovu a majetku Ing. J. Mayera s Kateřinou Hanušovou. Klisna je 

z matčiny strany polosestrou plemeníka Esman (Darco) a loňské vítězky finále KMK 6letých 

klisen Gii Acorady. Také další místa obsadily klisny ČT – Cento Larista (Cento Lano x Aristo 

Z) s Janou Jarkovou a Hot Love 1 (Hickstead White x Quidam’s Rubin) s Václavem 

Mládkem. Cento Larista je z chovu a majetku manželů Jarkových a její matka Arven dosáhla 

výkonnosti T* s Jiřím Hruškou. Hot Love 1 se narodila v JŠ Valdštejnská obora a je v majetku 

svého jezdce. V této kategorii odstartovalo 18 klisen narozených v ČR, z toho 9 ČT a 5 CS. 4 

klisny byly svými českými chovateli registrovány v zahraničních PK, z toho dvě se narodily 

z klisen ČT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvista       Cento Larista     
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Šampionem 4letých hřebců a valachů Kannthago DK 

Mezi 4letými hřebci a valachy se našlo 7 bezchybných po 2 kolech a mezi nimi jednoznačně 

zvítězil hřebec plemene CS Kannthago DK (Kannan x Carthago) z chovu a majetku D. 

Kováčové, předváděný Jiřím Tmějem. Hřebec Kannthago DK má dále v původu vynikající 

hřebce Diarado a Sandro, jeho matka Carthaga DK již dosáhla výkonnosti ST** a bába 

Diarada DK dokonce T*. Z této rodiny pochází i letos v ČT zapsaný tříletý hřebec Espace po 

Chin Champ’s Calando x Carismo x Sandro, který nedávno úspěšně ukončil 70denní test. 

Druhou příčku ve finále KMK obsadil oldenburský valach Darius-H (Diarado x Cezaro) 

z chovu a majetku MUDr. Hassy s Josefem Lánským a jako třetí se umístil plemeník 

Rythmic DK (Diamant de Semilly x Larimar), plemene BWP, ježděný svým majitelem 

Ondřejem Nágrem. I tento hřebec má v dalších generacích vynikající hřebce Cantus a 

Calypso II a bude tedy ve spojení s vlastní nadějnou výkonností pro chovatele velmi 

zajímavý. Další místa obsadili čeští teplokrevníci – valach Claudius Marius-M (Caruso x 

Satisfaction) s Ing. J. Ferenc-Perníčkovou a plemenný hřebec Cantos FHP (Casino Grande 

x Corlensky G) v sedle se svým chovatelem a majitelem Zdeňkem Hrnčířem. Claudius 

Marius-M je z chovu Moniky Matouškové, v majetku jezdkyně a opět dokazuje chovné 

kvality svého otce Carusa. Hřebec Cantos FHP pochází z prověřené rodiny klisny Marquis 

po Lancester, která vyprodukovala již řadu výborných sportovních koní i několik 

plemeníků. Cantosův otec Casino Grande i jeho otec Casino Berlin startovali s Hendrikem 

Sosathem mimo jiné velmi úspěšně i na prestižním CHIO v Cáchách.  

V této kategorii odstartovalo 13 koní narozených v ČR, z toho 6 ČT a 3 CS. 4 náleželi 

k zahraničním PK, přestože se narodili u českých chovatelů, ale z nich byl pouze jediný 

z klisny ČT. Velmi potěšující zprávou je i skutečnost, že se do první pětky dostal pouze 

jediný kůň odchovaný v zahraničí. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Claudius Marius-M     Cantos FHP 
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Šampionkou 5letých klisen Casalla Blue PS  

Na vítězné vlně po vítězstvích s Cesanem V na Ptýrově i v Martinicích přijel na finále KMK 

Matěj Kotalík, aby se svými svěřenci vyhrál také obě kategorie 5letých. Casalla Blue PS, 

hannoverská dcera hřebce Casallco z matky po Chacco-Blue, v majetku společnosti 

Equisale Martina Lexmana a narozená v Schockemöhleho hřebčíně Lewitz, dokázala na styl 

porazit 12 konkurentek nechybujících v obou kolech. Nejvíce se jí přiblížila klisna ČT 

Goldvita po Aristo Z x Converter z chovu a majetku JK Opava Kateřinky, sedlaná Lenkou 

Kočí. Goldvita je dcerou oldenburské klisny Golden Hair, která již dala její pravé sourozence 

Goldristu (skok ST*) a valacha Arispot, který letos jako sedmiletý s Rudolfem Doležalem 

nedávno zvítězil v ST** při finále ČSP v Martinicích. Třetí příčku pak obsadila importovaná 

KWPN klisna Laomi W (Connect x Pythagoras) v majetku jezdkyně Petry Charvátové. 

Čtvrtá skončila ČT klisna Cara Mia 2 (Caruso x Catango Z) z chovu jezdce Zdeňka. Pátá se 

umístila belgická Eowyn de Goedereede Z (Elvis ter Putte x Nabab de Reve) s jezdcem Jiřím 

Hruškou.  

V této kategorii nakonec kvůli bodové shodě odstartovalo 21 klisen, z toho 14 narozených 

v ČR – 9 ČT a 5 CS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goldvita         Cara Mia      

        

Šampionem 5letých hřebců a valachů Quentario Dwerse Hagen 

Mezi 5letými hřebci a valachy dovedl Matěj Kotalík k vítězství belgického teplokrevníka 

Quentario Dwerse Hagen (Leandro VG x Concerto I), který ač valach, poutá svým zjevem a 

projevem pozornost od počátku této sezony a po dvou vydařených kolech dokázal porazit i 

výbušně skákajícího loňského šampiona 4letých hřebců, plemeníka Arese RVP (Aristo Z x 

Faraday) předváděného Markem Klusem, z chovu J. Holáška a v majetku P. Vitáskové. 

Mnoho na ně neztrácel ani třetí umístěný Houston VK Z, hřebec odchovaný v rámci PK 

Zangersheide po Heineken x Berlin, předváděný Veronikou Jelínkovou pro Stáj Srpek. 

V této kategorii bylo pouze 6 bezchybných po 2 kolech a další příčky obsadili holštýnský 

valach Aragon 22 (Acorado I x Concept) z chovu a majetku jezdce Ing. Jiřího Mayer a dále 

hřebec plemene CS Caruso 437 (Caruso x Carpalo) s Matějem Kotalíkem.  

14 ze startujících koní se narodilo v ČR, z toho 8 ČT a 3 CS. Všichni 4 koně narození v ČR a 

registrovaní v zahraničních PK měli také zahraniční matky.  
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Ares RVP             Wrangler ZH 

 

Šampionkou 6letých klisen Ketty-H  

6letých klisen odstartovalo 12 a pět absolvovalo obě kola čistě. Zvítězila klisna ČT Ketty-H 

po Aristo Z x Scyris A1/1 z chovu a majetku MVDr. F. Horníka, kterou od čtyř let v KMK 

úspěšně prezentuje Jana Vaníčková. Klisna tak ještě vygradovala ocenění, které krátce před 

jejím vítězstvím obdržel MVDr. Horník od ASCHK k životnímu jubileu. Šampionka Ketty-

H pochází z úspěšné rodiny klisny Kanasty po Furioso II-K, z níž dr. Horník odchoval celou 

řadu výkonných koní do parkuru i všestrannosti, v neposlední řadě bábu Ketty-H, klisnu 

Kampu po Gottward (skok ST**). Na druhé příčce se letos ve finále umístila klisna CS 

Zaragoza 1 (Jaguar Mail x Canturo) z chovu nedávno zesnulého Ing. Z. Müllera, předváděná 

Petrou Boháčovou. Zaragoza vybojovala v předchozích letech ve finále 3. resp. 4. místo a 

tato dlouhonohá, schopná a obratná klisna je stejně jako vítězka kandidátkou do vyššího 

sportu. Zaragoza je z matčiny strany polosestrou nadějné skokanky Zety (Diarado), která 

sbírá jeden úspěch za druhým pod Petrou Pařenicovou. Jejich matka Zschmiga pochází ze 

stejné větve rodiny 104A jako hřebec Latinus, kterého svého času dovezl do ČR již zmíněný 

Ing. Müller. Třetí místo v letošním finále KMK získala loňská šampionka Cardina 37 

(Cardino x Corrado II) z chovu a majetku Ing. Sukdoláka, ježděná Miloslavem Příhodou. I 

tato klisna náleží k plemeni CS, její matka Cortina dosáhla výkonnosti L* a dala již Qaida 

s výkonnosti ST v military. 10 klisen startujících ve finále se narodilo v ČR, 8 náleží 

k plemeni ČT, 2 CS. Mezi pětici nejlepších se z importů probojovala pouze belgická Pattaya 

VD Bisschop (Diamant de Semilly x Stakkato), kterou Miloslav Příhoda předváděl pro 

majitele Hotel Všetice s.r.o. Pátou příčku obsadila ČT klisna Quendy 2 (Quentino x 

Clinton) z chovu Jaromíra Palusky, v majetku jezdkyně Ing. Barbory Kmochové. Matka této 

klisny Vendy-V dosáhla výkonnost S** a v českém chovu už dala dva potomky nadějného 

hřebce Quentino. 
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Ketty-H                                                           Quendy      

              

   Šampionem 6letých hřebců a valachů Christian Liberty 

Šestiletých hřebců se sešlo 13 a šest dokázalo přejít obě kola čistě. O vítězství se utkali tři 

plemeníci, přední finalisté minulých ročníků, a zcela zaslouženě, i když těsným rozdílem 

zvítězil oldenburský hřebec Christian Liberty (Christian x Cannavaro), předváděný 

Václavem Horkým, který je současně i jeho spolumajitelem s Jaroslavem Teplým. Christian 

Liberty je synem vynikajícího skokana a plemeníka Christiana, syna účastníka MS Cartaniho 

a olympioničky Free Lilly. Christian chodil Světové poháry a Poháry národů se Sörenem von 

Rönne i po prodeji do GBR s Jaimem Gornallem. Bába Christiana Libertyho z matčiny 

strany, Böckmanns Lady Liberty (chovným jménem Gilana), vítězila v T parkurech 

s Gilbertem Böckmannem.  

Druhou příčku ve finále KMK obsadil loňský šampion, holštýn Carnelian (Comme il faut x 

Cassini I) v majetku Bohemia Energy, předváděný Kateřinou Veselovskou. Carnelian je 

zapsaný do ČT a jeho rodina je stejně význačná jako u Christiana Libertyho. Matka Lea VI 

po Cassini I x Caretino skákala mezinárodní parkury s Willym Melligerem a jedno vítězství 

ukořistila na sklonku kariéry i s Hansem-Dieterem Dreherem. V chovu dala kromě 

Carneliana také hřebce On the Rocks (Ogano Sitte), který byl loni körovaný v holštýnském 

Neumünsteru. Carnelianova otce Comme il faut asi netřeba představovat, nedávno oficiálně 

ukončil skvělou skokanskou kariéru při ME v Riesenbecku a odešel se plně věnovat 

chovným povinnostem, kde již mnohokrát prokázal své kvality. Také jako třetí se ve finále 

KMK umístil holštýnský hřebec a shodně z matky po Cassini I, předloňský šampion 4letých 

Cornessini (Cornet Obolensky), který je v majetku svého jezdce Ondřeje Nágra. Cornessini 

je potomkem Corneta Obolenskyho a jeho matka Virginia VIII po Cassini I x Calido I už 

dala mezinárodního skokana Quadrossiniho a plemenného hřebce Contessini a Casting de 

Hus. Bába Magic Lady 2 je matkou spolkového šampiona pětiletých skokanů a plemeníka 

Captain Fire a z této větve rodiny 1446 založené prabábou Dithmarschen pochází celá řada 

vynikajících skokanů.  

Do souboje plemeníků se vklínil čtvrtý umístěný český teplokrevník Clovis LB po Caesar 3 

x Con Air z chovu a majetku Ing. L. Krulicha, kterého předvedl Josef Lánský. Zejména 

ukázkovým druhým kolem odsunul na pátou příčku píseckého plemeníka Cannon 
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Reuvekamp’s Z po Cornet Obolensky x Guidam, předváděného Ing. Jakubem Štěrbou. I 

Cannon Reuvekamp’s Z má již dva sourozence z matčiny strany v mezinárodním sportu a 

v pedigree má za slavným Guidamem další úspěšné hřebce Triton a Nimmerdor.  

Ze 13 startujících se ve finále 6letých sešlo 7 koní narozených v ČR, z toho 4 ČT a 2 CS. 

Pouze v této kategorii kvalitativně výrazně dominovaly importy, jinak lze z pohledu 

českých chovatelů celý ročník KMK hodnotit velmi pozitivně, české produkty byly jak 

kvantitativně, tak i kvalitativně ve velké převaze. Vedení českých plemenných knih nezbývá 

než pracovat na důvěře chovatelů a dobrými službami jim ukázat, že se jim v rámci 

tuzemských PK chovat vyplatí.  

Mgr. Kateřina Hanušová 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Clovis LB                                                                Hot Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lulu                                                                       JLB Niobara 

 

 

 

 

 

 

  

FINÁLE KMK V DREZUŘE 

Topinka                                                                    Alora 



 

STRANA 151 

KMK-VŠESTRANNOST 
 
Na Borové se druhý zářijový víkend sešla česká špička všestrannosti, závodilo se na 
mezinárodní i národní úrovni, probíhalo zde Finále KMK ve všestrannosti a koně českého 
teplokrevníka měli možnost zúčastnit se přehlídky výkonných koní. Malebný areál manželů 
Kamírových byl na tuto velkolepou akci velmi dobře připraven, a tak vše probíhalo jako na 
drátku a v neděli odjíždělo mnoho spokojených účastníků. 
Do finále KMK bylo přihlášeno celkem 13 koní ve všech věkových kategoriích. Nejpočetnější 
byla kategorie čtyřletých koní, kde jsme měli možnost vidět velmi kvalitní mladé koně. 
Velmi potěšující informací je, že všechny koně byli českého chovu a z osmi zúčastněných 
pět příslušelo plemeni český teplokrevník, dva zástupce měl slovenský teplokrevník a jeden 
kůň byl plemene welsh part bred. 
Zvítězil velmi dobře skákající valach Happy Day (ČT, Heartbreak ZH x Cilka po Curier 
Carilex, chov a majitel: Veronika Dáňová) s Matějem Dáňou v sedle. Tento figurantní, líbivý 
ryzák byl vysoce hodnocen stylovými známkami v krosové zkoušce, kde obdržel čtyřikrát 
známku 9 a jednou 9,5. V parkuru byl taktéž hodnocen nejvýše z celého startovního pole 
známkou 7,8. Obě skokové zkoušky absolvoval bez zaváhání, takže deka pro vítěze, pohár 
a žlutý flot byl zaslouženou korunovací tohoto výborného výsledku. Druhé místo obsadil 
Petr Lacina s valachem Rainbow (CS, Quaid FRH x Hortenzie po Catango Z, chov: Slavomír 
Žilinský, majitel: Petr Lacina a Kristýna Chorovská), který taktéž výborně a stylově 
absolvoval kros se stejnými známkami jako Happy Day, ale na parkuru jednou chyboval.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Day       Happy Day      

 

Třetí místo obsadila sympatická klisna českého teplokrevníka Lenny (ČT, Lord Weingard 

x Treisi po Taarlo Kubišta, chov a majitel: Miriam Záveská) v jejímž sedle byla sama 

chovatelka a majitelka. Tato klisna byla nejlépe hodnocena v drezurní zkoušce, kros 

absolvovala velmi stylově (3 x 9 a 2 x 8,5) pouze s malou penalizací za čas a na parkuru 

nechybovala. Celkový výsledek na prvních třech místech bylo opravdu velmi těsný a vítěz 

obdržel 33,02 bodů, druhá umístěná 32,62 a třetí místo 32,10 bodů. Na čtvrtém místě se 

umístil valach plemene Welsh part bred jménem Magnolia Double Diamond (WPB, Zaval 

v.h. Enkershof x Limetree I´m the only one po Menai Stan Beynon, chov: Eva Balcarová) 

spolu s Annou Balcarovou. Tento potomek píseckého plemeníka Zavala byl velmi dobře 

hodnocen v drezurní zkoušce, ale stylové známky ve skokových zkouškách byly o něco nižší 
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než u jeho soupeřů, soutěž absolvoval s celkovým výsledkem 30,3 bodů. Páté místo obsadil 

valach Portáš (CS, Dařbuján x Polita po Guidam Sohn, chov: MVDr. Jiří Havlíček a majitel: 

Jaroslav Adamec), kterého soutěží všestrannosti stupně Z provedla Gabriela Adamcová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenny       Lenny   

 

  

V soutěži CNC1* soutěžili pětiletí koně v rámci Finále KMK. Vítězem Finále KMK pětiletých 

ve všestrannosti se stal slovenský teplokrevník Dark Diamond (CS, Visconsin x Doriska po 

Cavalet Trojský, chov: Robert Orct, majitel: Šárka Orctová) v sedle s Eliškou Orctovou. 

Tento valach získal celkem 24,04 bodů, kdy jeho silnou stránkou byla krosová zkouška, kde 

obdržel celkem vysoké známky (9 a 4x8,5), ale na parkuru dvakrát chyboval. S velmi těsným 

výsledkem se na druhém místě umístila klisna Quida (ČT, Quentino x Dareba po Dantes, 

chov: Ing. Petr Rydval, majitel: Ing. Patrik Sukdolák), kterou soutěží provedl sám majitel. 

Quida absolvovala drezuru s hodnocením 6,68 bodů a v krosové zkoušce obdržela velmi 

vysoké hodnocení (3x9, 8,5 a 8), ale se srážkou 3,7 bodů za čas, parkur absolvovala bez 

zaváhání, ale náskok předchozí jezdkyně z drezury a krosu na posun na pozici nejvyšší 

nestačil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quida                                                                    Quida 

Kategorie šestiletých koní na úrovni CNC2* měla tři účastníky a všichni měli na levém 

stehně výžeh plemene český teplokrevník. Vítězem se stal hřebec Lotus Palita (ČT, Lantino 
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x Palita po Carry, chov: JS Valdštejnská Obora, majitel: Ing. Adéla Svobodová), kterého 

sedlal MVDr. Miroslav Trunda. Tento elegantní hřebec obdržel 7,5 bodů za drezurní 

zkoušku, 9,8 za terénní zkoušku, kde byl ohodnocen vysokými známkami (2x9, 2x8,5 a 8), 

ale se srážkou 3,70 b a na parkuru ani jednou nechyboval, ale byl penalizován 0,7 bodů za 

překročení času se stylovým hodnocením 8,0 bodů. Výsledná známka byla 24,60 bodů a 

právem mu náležela deka Šampiona KMK šestiletých. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotus Palita                                                          Lotus Palita 

 
 
Na druhém místě byla dekorována klisna Linzi (ČT, Lantino x Cera po Cartouche, chov a 
majitel: Jaroslav Adamec) v sedle s Gabrielou Adamcovou. Tato klisna byla vysoce 
hodnocena v drezurní zkoušce známkou 8,1, v krosové zkoušce byla hodnocena stylovými 
známkami taktéž vysoko (2x8,5 a 3x8), ale obdržela penalizaci 4,60 bodů. V parkuru se 
nevyhnula jednomu shození a za styl obdržela 7,6 bodu, což stačilo na výslednou známku 
22,9 bodů. Na třetím místě skončila klisna Canopy (ČT, Canturino x Savoi Col de Joly po 
Scater, chov a majitel: Petr Myška) spolu s chovatelem, majitelem a jezdcem v jedné osobě. 
Klisna byla po drezurní zkoušce hodnocena známkou 8,0 ale kros se jí příliš nevyvedl, kdy 
penalizace 8,4 bodů byla taktéž stylovou známkou a za krosovou zkoušky si tak připsala 0. 
Parkur absolvovala se čtyřmi shozeními a stylová známka po odečtu byla 5,40 bodů. Celkový 
výsledek byl 13,30 bodů. Děkujeme všem účastníkům za perfektní prezentaci koní plemene 
český teplokrevník. Těší nás, že se po tříleté odmlce podařilo uspořádat Finále KMK ve 
všestrannosti. Zúčastnění koně obdrží podporu ve výši 2000 Kč na start ve finálové soutěži, 
bylo jim ze strany UCHS, tedy ASCHK uhrazeno ustájení, a ještě obdrží finanční příspěvek 
na dopravu. Všestrannost je pro české chovatele neméně důležitou a zajímavou disciplínou 
ve které se pohybuje velké procento koní českého chovu. Proto z pozice UCHS není tento 
sport opomíjen a v budoucích letech ve spolupráci s komisí všestrannosti budeme pracovat 
na vylepšení tohoto systému a atraktivnosti pro jezdce, chovatele i majitele zúčastněných 
koní. 

Ing: Hana Civišová, Ph.D. 
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Finále KMK všestrannost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linzi           Linzi      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canopy                                                                   Canopy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carramela                     Lucero-K      
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MČR ve všestrannosti Vrchovany 
Severočeské Vrchovany byly dějištěm letošního MČR ve všestrannosti.  Koně českého 
teplokrevníka se svými jezdci získali celou řadu umístění. Zlatou medaili v seniorech 
vybojoval Jaroslav Abík v sedle valacha 74/229 Madock (Manillon Rouge) chovu 
Dobroslava Kubišty ml, v majetku svého jezdce a Dariny Rosůlkové. Bronzová se umístila 
Diana Lochmanová s valachem 48/818 Simon (Scyris) chovatele Jaroslava Adamce v 
majetku jezdkyně. Čtvrté místo vybojovala G. Slavíková a 58/955 Grant (Aristo Z) chovu 
firmy Claustra a v majetku jezdkyně. Pátá skončila a Císařová 
s 3/630   Chestertonem (Comics) chovu Aleny Vasilieva. 
Krátká soutěž úrovně CCN dvě hvězdy patřila jezdcům U25. Stříbro získal Matěj Sukdolák 
a 13/873 Qaid (Quadam) chovu Patrika Sukdoláka. Bronz patřil Barboře Šeligové s 
valachem 41/661 Expresso-EV (Cesano II) chovu Miloslava Příhody v majetku jezdkyně. 
Mezi staršími juniory získala bronz Eliška Ciarkowska s klisnou 67/742 Kima-H (Manillon 
Rouge) chovatele MVDr. Františka Horníka v majetku jezdkyně. Čtvrtá dokončila T. 
Látalová a 67/971 Pedro (Porter) chovu Václava Trčky v majetku Martina Nekla. Pátá se 
umístila D. Tomíková s klisnou Flora (Federweisser) Chovu ŠCHK Kubišta v majetku 
Michaely Hlavinkové. 
U mladších juniorů se nejlépe dařilo čtvrté Aleně Kozojedové v sedle 68/945 
Panča (Cassilius) chovu Jaromíra Konečného v majetku Gabriely Štindlové. 
Mezi dětmi byla stříbrná Ema Štěpánková s klisnou 41/603 Citadela (Palisco) chovu Josefa 
Kupky a v majetku Jolany Štěpánkové. Čtvrtá se umístila Nikol Hlavatá a valach 49/613 
Kai (Dormane du Puy) chovatele Milana Bráta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madock       Madock  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Qaid        Pančo 
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ME juniorů Segersjö 
Poslední srpnový víkend se konalo ve Švédsku ME juniorů ve všestrannosti. Tam odjela 
Eliška Ciarowská s klisnou 67/742 Kima-H (Manillon Rouge, 67/729 Kiara po Rock´n Roll) 
od chovatele MVDr. Františka Horníka. Dvojice obsadila v celkovém pořadí 31 místo z 67 
startujících. Letos devítiletá klisna v majetku už zmíněné jezdkyně byla jako tříletá  
předvedena při celostátní přehlídce ve Zduchovicích, kde obsadila třetí místo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Kima-H 

 

Přehlídka výkonných koní Borová 
 

Stejně jako KMK ve všestrannosti i tato přehlídka měla v posledních třech letech jistou 
odmlku, a tak ji chovatelé a majitelé koní 
plemene český teplokrevník s velkým nadšením kvitovali. Vzhledem k tomu, že se závodů 
všestrannosti účastní velké procento koní 
českého chovu, účast na přehlídce byla enormně vysoká. Komise ve složení Ing. Hana 
Civišová, Ph.D., a Martina Kůstková 
posoudila celkem 39 koní plemene český teplokrevník. Přehlídka probíhala na drezurním 
obdélníku u rybníka v neděli dne 12. 9. 2021. Komise posoudila exteriér a udělila známky za 
typ, exteriér a fundament. Tyto exteriérové ukazatele se následně zprůměrovaly s 
výsledkem drezurní zkoušky a bylo stanoveno výsledné pořadí. Asociace svazů chovatelů 
ČR, z. s., a spolek Český teplokrevník podpořily majitele zúčastněných koní příspěvkem 
1000 Kč na dopravu koní na přehlídku. Dále byla pro vítěze připravena deka a poháry pro 
první tři umístěné. Nejúspěšnější chovatelkou přehlídky se stala paní Alice Hovjacká, která 
měla ve finálové pětici dokonce dva odchovance. Vítěze a další velmi dobře hodnocené koně 
odchovala JS Valdštejnská obora. Vítězem přehlídky výkonných koní se stal šestiletý hřebec 
Lotus Palita po hřebci Lantino z holštýnské matky Palita po Carry (Coronado) chovatele 
JS Valdštejnská obora a majitelky Ing. Adély Svobodové. Tento velmi elegantní a líbivý 
hřebec vynikal nejen svým typem a exteriérem, ale taktéž mechanikou pohybu zejména v 
klusu a ve cvalu. Na druhém místě byla dekorována klisna Derylyn (ČT, Lyjanero x Deryna 
po Long Meadows, chov a majitel: Alice Hovjacká). Tato osmiletá klisna českého 
teplokrevníka disponuje velmi dobrým typem, rámcem a celkově je velmi souladná. Pohár 
za třetí místo obdržela klisna Linzi (ČT, Lantino x Cera po Cartouche, chov a majitel: 
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Jaroslav Adamec), která se účastnila finále KMK šestiletých a obsadila druhé místo. Přední 
umístění na přehlídce vybojovala zejména mechanikou pohybu a typem. Na čtvrtém místě 
se umístil sedmiletý hřebec Laidal (ČT, Lyjanero x Idea po Marobud, chov a majitel: Alice 
Hovjacká). Další elegantní hřebec v dobrém typu, delšího rámce a korektního exteriéru 
zajisté udělal své chovatelce radost. Na pátém místě byla dekorována pětiletá klisna Quida 
(ČT, Quentino x Dareba po Dantes, chovatel Ing. Petr Rydval, majitel Ing. Patrik Sukdolák). 
Tato rámcová klisna je ve velmi dobrém typu, celkově souladných linií. Komise závěrem 
konstatovala, že všichni předvedení koně byli 
velmi dobře upraveni, ve velmi dobré kondici a doufáme, že i v příštích letech bude zájem 
o tento typ přehlídky stejně vysoký. 
Ing. Hana Civišová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotus Palita       Derylyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linzi                Laidal      

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Quida       Alice Hovjacká 
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Finále KMK v drezuře 
Týden po finále KMK ve všestrannosti se sjeli drezurní jezdci na finále KMK v drezuře do 
Hradišťka u Sadské. Plemennou knihu českého teplokrevníka mezi čtyřletými koňmi 
reprezentovali dva valaši a tři klisny. Valach 90/444 Maroco (Monaco, 80/7 Fanny po 
Florencio) chovu JŠ Valdštejská obora skončil pátý s Anetou Janovskou a patří Marii 
Janovské. Šestý se umístil 90/502 Hilcon (Caruso, 44/993 Hilta po Landos) chovatelky a 
majitelky Pavlíny Lelkové, kterého jezdila Silvie Lelková. Krásné druhé místo mezi klisnami 
vybojovala loňská šampionka přehlídky tříletých klisen 91/473 Mona Lisa (Monaco, 1/153 
Fürstin Wilma po Fürst Wilhelm) chovatele Radka Křídla, v majetku Lucie Marešové. Klisnu 
předváděla Eliška Bodnárová. Osmé místo patřilo Lucii Zavadilové a klisně 90/506 Mon 
Amie (Monaco, Alice po Aquilino) chovatele Adama Kotyzy, v majetku jezdkyně. Devátou 
příčku obsadila Petra Balnarová s klisnou 91/733 Feliša (Monaco, 31/110 Fren po Frühesch-
2) chovu Pavla Studničky, v majetku stáje Hošková. Kategorie pětiletých nabídla pohled na 
dva valachy českého teplokrevníka. Druhý se umístil Jan Zamec v sedle ryzáka 91/323 
Quantastic (Sandro Classic, Quantastica po Quaterback) chovatele Ladislava Umlaufa, v 
majetku Giuliany Ligas. Čtvrtá skončila Simona Samanta Kratinová s koněm 91/326 
Freedancer (Sandro Classic, Suertte po Seinman) chovatelky Kristýny Literové, v majetku 
jezdkyně. Šestiletí koně českého teplokrevníka startovali ve finále také dva. Valach 91/106 
Vivaldi (Lantino, 80/254 Mekka po Phill) chovatelky a majitelky Evy Šimáčkové se umístil 
pod její dcerou Karolínou třetí. Ryzák 90/93 Ramazotti (Sandro Classic, 44/214 Rusalka po 
Amarillo) chovatelky a majitelky Jany Kosařové se umístil pod Šárkou Kosařovou čtvrtý. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maroco       Hilcon      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Lisa                                                                  Mona Lisa 
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Finále KMK v drezuře 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon Amie                                                             Feliša 
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Přehlídka mechaniky pohybu 
Chovatelsky zajímavou soutěží se již druhým rokem stala Přehlídka tříletých koní zaměřená 
na mechaniku pohybu. Komise ve složení Ing. Hana Civišová a Eva Šimáčková posoudila v 
sobotu odpoledne exteriér celkem sedmi přihlášených tříletých koní. Nejvyšší známku 
(7,79) za exteriér obdržel westfálský valach Mauro S (Monaco x Wild Flower po 
Workington, chov: Jana Svobodová, majitel: Marcela Dohodilová), na druhém místě se 
shodně umístili valaši Cassanova II (Cassilius x Tarantule po Boston, chov: Petr Kříž, 
majitel: Dominika Nevolová) a For Emoji (For Emotion x Kampala po Hibiscus, chov a 
majitel: Ema Kopuletá) s celkovým hodnocením 7,75 bodů. Třetí místo obsadil valach Tedos 
Secret (Secret x Trinka po Sagitta, chov a majitel: Josef Tesař) s hodnocením 7,67 bodů. 
Nejvýše hodnocený typ a pohlavní výraz měl Cassanova II a Tedos Secret, kteří obdrželi 
shodnou celkovou známku 8,75, dále byl ve velmi dobrém typu Mauro S (8,5). V mechanice 
pohybu na ruce excelovala klisna Fantasy (Don Deluxe x Fudelga po Wynton, chov a majitel: 
JK Nico Gela), která obdržela shodné známky za klus i krok (8,5). Druhý nejlepší pohyb na 
ruce předvedl For Emoji (8,38). Velmi dobrou mechanikou na ruce disponoval i Mauro S a 
byl ohodnocen známkou 8,25. Nejvyšší známku dne za krok obdržel valach Tedos Secret, 
který kráčel výrazně prostorným krokem, byl velmi dobře a uvolněně předveden a 
zaslouženě tak získal za krok známku 9,0, známka za klus byla na úrovni 7,25 a celková 
známka za mechaniku pohybu na ruce byla 8,13.  
Každý kůň byl slovně ohodnocen a komise konstatovala, že všichni koně byli velmi dobře 
upraveni. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jednalo o první představení těchto 
mladých koní na veřejnosti, byli velice dobře připraveni a předvedeni. 
 
Nedělní program pro tříleté koně zahrnoval posouzení mechaniky pohybu a pracovní 
ochoty, jezditelnosti a charakteru pod sedlem. Koně byli předvedeni ve skupinách po dvou, 
resp. třech koních a hodnotící komise ve složení Iva Schutzová a Eva Šimáčková udělili 
známky za krok, klus, cval a pracovní ochotu a charakter. Slovní komentář z úst Ivy 
Schutzové obdržela každá dvojice ihned po předvedení na obdélníku a domů si účastníci 
odváželi taktéž protokoly se slovním hodnocením a udělenými známkami. Nejlepší 
hodnocení za mechaniku pohybu pod sedlem obdržel For Emoji (8,20) který předvedl 
nejlepší cval dne hodnocený na úrovni 8,8 bodů. Na druhém místě se umístil Mauro S (8,17), 
který disponuje třemi velmi dobrými základními chody, kdy krok byl hodnocen známkou 
8,5. Třetí místo v mechanice pohybu pod sedlem obsadil Tedos Secret (8,07), který potvrdil, 
že jeho krok je opravdu na velmi vysoké úrovni i pod sedlem a byl hodnocen shodně jako 
ve volnosti známkou 9,0. Gratulace jezdkyni Janě Hauskové, která ukázala, že dokáže 
prodat kvality svého koně i pod sedlem. Jezditelnost, pracovní ochotu a velmi dobrou 
spolupráci s jezdcem předvedl valach For Emoji, kterého předváděla Petra Miki Civišová a 
obdržel nejvyšší známku dne 9,0. Taktéž výborně předvedla svého tříleté valacha Cassanova 
II jezdkyně a majitelka v jedné osobě Dominika Nevolová, která obdržela známku 8,8. 
Velmi ochotně a jistě se po drezurním obdélníku pohyboval Tedos Secret, který spolu s 
Janou Hauskovou obdržel známku 7,8 za pracovní ochotu. Klisna Fantasy spolu v sedle s 
Monikou Krausovou předvedla taktéž velmi rutinovaný výkon a obdržela známku 7,5. 
Sympatický projev a celkem dobrý charakter a pracovní ochotu ukazovala klisna Miracle 
Kinská (Famousdance x Mirabel Kinská po Alois, chov a Majitel: Petr Půlpán), kterou 
předváděla Nelly Budišová a obdržela známku 7,0. Bohužel drobné neshody v nacválání 
stály lepší umístění valacha Mauro S, kterého jinak velmi rutinovaně předváděla Klára 
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Dohodilová (6,5), ale i tak se jednalo o velmi dobrý výkon u tříletého koně. Komise 
několikrát děkovala a podotýkala, že tito tříletí koně byli velice dobře připraveni a všechna 
čest všem jezdcům, kteří se přehlídky zúčastnili a předvedli budoucí účastníky seriálů pro 
mladé koně ve velmi dobrém světle.  
Celkovým vítězem přehlídky tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu se stal For 
Emoji s hodnocením 8,27 bodů.  
Na druhém místě se umístil valach Tedos Secret, tento syn vítěze mistrovství světa mladých 
koní obdržel celkovou známku 8,08 bodů. Na třetím místě a nejúspěšnějším zástupcem 
plemene český teplokrevník se stal Cassanova II s 7,98 body. Flot pro čtvrtého umístěného 
bral sympatický Mauro S, který obdržel 7,84. Na pátém místě se umístila polosestra 
šampiona KMK pětiletých hřebců a valachů, klisna Fantasy s ohodnocením 7,78 bodů. Na 
šestém místě se umístila domácí Miracle Kinská s celkovým hodnocením 6,99. Sedmé místo 
obsadila klisna Depeche (Bernstein x Demoskopia po Tioman Island, chov: Josef Bajtl, 
majitel: David Vojáček) s celkovým hodnocením 6,64. 
Všichni zúčastnění koně obdrží příspěvek na dopravu od pořadatele této zajímavé akce 
Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s., která ve spolupráci se spolkem Český teplokrevník, 
tuto akci připravila a finančně taktéž podpořila. Zúčastněným koním bylo uhrazeno 
ustájení, protože podpora českých chovatelů a majitelů koní je na prvním místě. Jezdcům a 
majitelům je potřeba ještě jednou poděkovat za vzornou přípravu, předvedení koní a velmi 
dobrou úroveň celé akce a těšíme se na shledanou na příštím ročníku. 
 

Ing. Hana Civišová 
 

 

    
Cassanova II 
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MČR V DREZUŘE 
Ve dnech 11.8.-15.8. probíhalo MČR v drezuře a paradrezuře ve Zduchovicích. Počet českých 
teplokrevníků zde nebyl příliš velký, ale i tak dokázali získat umístění. 
V kategorii dětí odstartovalo 16 dvojic. Výkonem 67,982% čtvrté místo vybojovala D. 
Prokešová a valach 63/436 Valmont (Valát-19, 6/119 Jiskra po Tuzex) chovatele René 
Prokeše, v majetku JK Farmy Mansberk. Jedenáctá skončila s 63,157 % T. Petráchová s 
klisnou 20/927 Avelange (Chico´s Boy, Aranka po Baladin de L´Oir) chovatelky Ing. Jany 
Kreidlové, v majetku firmy Horse Expert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valmont                                                                      Avelange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darcy                                                                         Lambrusco 
 
Mezi mladšími juniory zlatou medaili vybojovala Johana Vašáryová v sedle holandského 
teplokrevníka 2495 Firestone, hřebce licentovaného pro plemennou knihu českého 
teplokrevníka. Pátá se umístila s 62,693 % A. Jakubcová a valach 7/505 Darcy (Daf Ondráš, 
Gayness po Glowing) chovatelky Barbory Čermákové, v majetku Vandy Bukovské. Šestá N. 
Krakovičová s valachem 14/690 Lambrusco (Lopez-17, 15/342 Scarlet po Baladin de L´Oir) 
chovatele Josefa Kopečného, v majetku Zuzany Krakovičové. 
 
Kategorie starších juniorů byla bez českých teplokrevníků, ale v U25 jich odstartovalo pět. 
Bronzovou medaili získala s 68,150% Laura Lišková s valachem 14/729 Worman 
(Workington, Madonna po Markus Deak) chovu Ladislava Umlaufa, v majetku společnosti 
Netconcept. Čtvrtou dekorovanou byla s 65,419 % B. Zourková s valachem 47/735 Fénix 
(Federweisser, 1/648 Doris po Walzerkönig) chovatele Petra Vančury, v majetku Marcely 
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Zourkové. Pátá P. Svobodová měla 63,356 % s valachem 31/31 Flop (Frühesch-2, 31/361 Peggy 
po Ronald) chovatele Pavla Studničky, v majetku Milana Svobody. Sedmá se umístila K. 
Kačírková a ryzák 19/554 Dantés (Poldori, Dilana po Veronal) chovu Olgy Smolové, v 
majetku Petry Kačírkové. Deváté místo obsadila E. Floriánová s klisnou 31/193 Reggie (Con 
Cosmos, Č 1646 Arika po Fors) chovatele Jana Vaňhy, v majetku Ivy Floriánové.  Ve velké 
rundě startovala Petra Miki Civišová s klisnou 1/688 Mary Lou (Beethowen, 1/144 
Christinne po Ballast) chovatelky Ing. Dany Holíkové, v majetku MUDr. Josefa Kopečného. 
Ta však měla v soutěži dva koně a do třetího kola si vybrala valacha Europe-M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary Lou                                                                  Lilie 
 
V malé rundě nestartoval žádný český teplokrevník, ale toto plemeno prokázalo mimořádný 
charakter pro soutěže paradrezuristů. Na MČR v paradrezuře Gr. I-V. zlato vybojoval 
Vladimír Votřel s klisnou 67/788 Lilie (Federweisser, 65/858 Lolita po Radegast) chovu VFU 
Brno, v majetku Mgr. Hany Mášové. Bronz patřil Janu Rousovi v sedle valacha 73/701 
Codam (Comero, 48/345 Damba po Grando) chovu hřebčína Albertovec, v majetku jezdce. 
Zlato v paradrezuře nezařazených má Kristýna Rudolfová s valachem 48/869 Orso Grigio 
(Belfast Vasury, 41/314 Gabriela po Belendek pecínovský) chovatelky Lenky Prokešové, v 
majetku JUDr. Marka Piláta. Stříbro patří J. Plhákové s klisnou 17/728 Lindou (Limited, JČ 
88 Karina po Biskaj liberecký) chovatele Miroslava Klimeše, v majetku JK ŠERM. Bronzová 
medaile náleží D. Kiliánové s valachem 37/132 Fram (Amio, Francii po Grandchant) chovu 
EQUI Bořeň Svinčice, v majetku Danuše Sedláčkové. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codam                                                                         Orso Grigio         
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  Lilie             Fram 
V soutěži družstev se za jižní Čechy prosadil valach Bohém (Ballast, Casablanca po 
Continue) chovu hřebčince Tlumačov, v majetku jezdkyně Veroniky Gajdolínové. Ten 
vybojoval bronzovou medaili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bohém            Bohém  
Z dalších českých teplokrevníků startovali za páté dekorované družstvo Severomoravské 
oblasti valaši 67/940 Alonzo-M (Al Campo, 69/776 Unie po Lopez) chovu Petra Michálka, 
v majetku jezdkyně Michaely Vajbarové a 63/480 Mawerick (Carismo, 53/479 Óda po 
Duman) chovatelky Magdy Soukeníkové, v majetku JK Stará Pošta Austerlitz. Sedmé 
družstvo nabídlo pohled na valacha 18/361 Cassanova (Cassilius, 18/352 Tarantule po 
Boston) chovatele Petra Kříže, v majetku Martiny Horákové. Za Plzeňskou oblast 
odstartoval ještě valach 45/225 Rock (Rock´n Roll, 43/907 Cleo po Caletto III) chovatele 
Ing. Pavla Lojdy, v majetku jezdkyně Evy Šůlové. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alonzo-M         Rock 
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Žebříčky výkonnosti ČJF 
 

Nejvíce koní českého teplokrevníka bodovalo v sezoně 2021 ve všestrannosti, kde 9 z deseti 
koní patřilo k této plemenné knize. Ve skákání se do skokového žebříčku první dvacítky 
vešla trojice koní a v drezuře bodovali dva koně. Velmi pěknou reprezentaci ve vytrvalosti 
dělá českému teplokrevníku klisna Ganett s Eliškou Bernardovou, která kromě dvanáctého 
místa získala vítězství v Pohorské Vsi a titul oblastního mistra. 
 
Skoky 
1.A-Opatrný-Forewer (Caruso x Grossadmiral) chovatel Václav Opatrný 
7.Ondřej Zvára-Quimero-M (Guidam Sohn x Porter) chovatel Lenka Čechová (Kadlecová), 
majitel Hana Rechová 
17.Klus Marek-Largo (Cartouche x Rex Z) chovatel Martina Žilinská 
 
 
Drezura 

2.Petra Miki Civišová-Mary Lou (Beethowen x Ballast) chovatel Dana Holíková, majitel 
MUDr. Josef Kopečný 
15.Laura Lišková-Worman (Workington x Markus Deak) chovatel Ladislav Umlauf, majitel 
Netconcept  
 
 
Všestrannost 
2.Miroslav Trunda-Trnka-Ruf (Corlensky G x Amon) chovatel Karel Růžička ml., majitel 
VET&CARE FOR HORSES 
4.Pavel Březina-Cona Cia (Conway-T x Cyril) chovatel VOŠ a SZeŠ Benešov 
5.Darina Lochmanová-Simon (Scyris x Landos) chovatel Jaroslav Adamec, majitel Darina 
Lochmanová 
6.Marie Smolíková-Hannah (Rock´n Roll x Blatshoof) chovatel farma Kozák, majitel Jan 
Dvořák 
7.Jaroslav Abík-Madock (Manillon Rouge x Silvio II) chovatel Dobroslav Kubišta ml, 
majitel Darina Rosůlková a Jaroslav Abík 
8.Matěj Sukdolák-Qaid (Quadam x Corrado II) chovatel Patrik Sukdolák 
9.Miroslav Trunda-Manor (Manillon Rouge x Equateur Diode) chovatel Barbora 
Kubištová, Adéla Svobodová 
10.Adéla Císařová-Chesterton (Comics x Glenfiddich) chovatel Alena Vasilieva 
 

 

Vytrvalost 
12.Eliška Bernardová-Ganett (Flyinge Garibaldi x Aldato) chovatel Zdeněk Hrnčíř majitel 
Iva Bernardová 
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   Ganett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Simon 
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MČR ve voltiži Frenštát pod 
Radhoštěm 18.-19.9.2021 

 

MČR ve voltiži připravil TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm ve dnech 18.-19.9.2021. Soutěžilo 
se tradičně ve skupinách a jednotlivcích. Kteří koně českého teplokrevníka se dokázali na 
mistrovství prosadit? 
V jednotlivcích mezi seniory na zlato dosáhla Kateřina Reslerová, která cvičila na 
valachu 9/512 White Magic (Werbespot, 41/262 Odeta po Corsár) chovatelky Magdalény 
Chlupáčové, v majetku Ing. Bohdana Reslera. Mezi juniory kategorie A se druhá umístila 
Adéla Kotolová s valachem Landar (Lantaan, JM 4122 Darka po Blatec dubský) chovatele 
Tomáše Cikla, v majetku Ing. Miroslava Řiháka. U juniorů kategorie B třetí místo získala 
Magdaléna Drbalová s valachem 15/653 Tymián (Amarillo, Třezalka po Burslem) chovu 
stáje Malkovská, v majetku TJ Voltiže Tlumačov. Mezi dětmi se umístila čtvrtá Simona 
Trávníčková s již zmíněným Landarem. 
V kombinované skupině juniorů a seniorů se třetí umístila jezdkyně Neprašová a Sloupová 
s valachem 54/421 Condor (Cassilius, 54/195 Jena po Oscar) chovu a majetku ZH Tlumačov. 
Stejný kůň zvítězil také v kategorii D dětí. Soutěžilo se rovněž v družstvech jednotlivců, kde 
zlato získala domácí skupina, za kterou českého teplokrevníka reprezentoval valach 61/474 
Codex-Giga (Caroll, Fair Play po Fou d´Amour) chovu ZP Hvězdlice v majetku TJ Slovanu 
Frenštát pod Radhoštěm. MČR dvojic ovládly Adéla Kotolová a Barbora Trávníčková, které 
vybojovaly zlato s klisnou Dajana (Catalin IV-33, Darka po Duramus Alpaka) chovatele 
Josefa Dohnala, v majetku TJJ Lucky Drásov). 
Koně Dajána a Landar se dokázali prosadit rovněž při MS. Landar skončil na 15.místě ve 

finále juniorek (z 61 závodnic) s Adélou Kotolovou (TJJ LUCKY Drásov). Dajána v kategorii 

dvojice: Adéla Kotolová, Barbora Trávničková (TJJ LUCKY Drásov) skončily na 7.místě. 

 

                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landar       Dajana 
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MČR spřežení Humpolec 16.-19.9.2021 
 

Jednospřeží 17 startujících 
5.místo Jan Minarčík-Lorci (Lordano x Cattaro) chovatel MVDr. Josef Lysák, majitel Jan 
Minarčík 
9.místo Markéta Jelínková-Lord (Lopez-27 x Quoniam II-124) chovatel Accos Praha 
10.místo Viktor Chytílek-Lancet (Lancelot x Karneol-16) chovatel Viktor Chytílek 
Dvojspřeží 16 startujících 
4.místo Josef Drábek-Carajan, Lordika (Rio Varadero) 
5.místo Zdeněk Jirásek-Clip, Rony 
Carajan (Carlos x Graf Czech) chovatel Kvatro Ekostatek, majitel Josef Drábek 
Lordika (Lordano x Dietward-86) chovatel MUDr. Jan Vala, majitel Kateřina Musilová 
Rio Varadero (Rock´n  Roll x Fors Gedos) chovatel Jiří Cipra, majitel Josef Drábek 
Clip (Amarillo x Biskaj liberecký) chovatel JK Robousy 
Rony (Rock´n Roll x Biskaj liberecký) chovatel JK Robousy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Lorci        Quin a Zeta  

 
Finále Zlaté podkovy Humpolec 20.-22.8.2021 

Mistři opratí 
Jednospřeží 7 startujících 
2.místo Jan Minarčík-Lorci (Lordano x Cattaro) chovatel MVDr. Josef Lysák, majitel Jan 
Minarčík 
Dvojspřeží 14 startujících 
3.místo Jaroslav Petřek-Alberto-Z, Bugatti-Z 
4.místo Jan Nesvačil-Quin, Zeta 
5.místo Bořek Stehno-Kofira-H, Berrid-L 
Alberto-Z (Bernay x Catango Z) chovatel Jaroslav Petřek 
Bugatti-Z (Bernay x Catango Z) chovatel Jaroslav Petřek 
Quin (Quentino x Libero-6) chovatel Jiří Nesvačil 
Zeta (Poison x Landruf) chovatel Jaroslav Šlesinger, majitel Zdeněk Štefl 
Kofira-H (Lord Weingard x Rock´n Roll) chovatel MUDr. Josef Lysák, majitel Bořek Stehno 
Berrid-D (Ballast x Radegast) chovatel MUDr. Josef Lysák, majitel Bořek Stehno 
Čtyřspřeží 5 startujících 
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1.místo Jiří Nesvačil-Jasmín, Arnie, Cody, Cascal, (Gulden ZH) 
Jasmín (Lafran x Ceresto) chovatel Jan Jemelka 
Arnie (Armando x Ceresto) chovatel Jaromír Šlesinger 
Cody (Cannavaro x Silvio II) chovatel Šárka Mahušková, majitel ZH Tlumačov 
Cascal (Cascalo x Aristo z) chovatel MVDr. Josef Lysák, majitel ZH Tlumačov 
Gulden ZH (Guidam Sohn x Landino) chovatel ZH Písek 
 

Szilvásvárad  Maďarsko 7.-10.10.2021 
V maďarském Szilvásváradu probíhalo mistrovství světa mladých koní v jednospřeží, 
kterého se účastnili hřebci 90/272 Polis (Quentino x Guidam Sohn) chovatele MVDr. 
Jiřího Havlíčka a sedmiletý plemenný hřebec 2480 Cody (Cannavaro x Silvio II) v majetku 
Zemského hřebčince Tlumačov. S kočím Jiřím Nesvačilem starším se Cody umístil na 
krásném šestém místě. Bělouš se také účastnil ME ve čtyřkách, které se konalo v 
Budapešti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cody 
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ŠAMPIONÁT VE SVRŽNĚ 
V sobotu 30.října uspořádali manželé Hanákovi ve Svržně na Domažlicku VII. Šampionát 
skoku ve volnosti mladých koní. Při rekordní účasti 59 koní se představilo 16 českých 
teplokrevníků. 
Úvodní soutěž dvouletých koní vyhrál jediný zástupce českého teplokrevníka, hřebec 
22/104 Clark z Hájů (Cassini´s Son-T, 22/851 Quick Laura po Quick Lauro Z) chovu Marcely 
Šímové, v majetku Lucie Šímové a Václava Žižky. Ryzák získal známku 8,32 bodu. Mezi 
tříletými koňmi excelovala klisna 3/800 For Guidam ´s Rose (Guidam Sohn, For Funny po 
For Edition) chovatele Oldřicha Špurka, v majetku Jaroslavy Špurkové. Vysokým 
hodnocením 9 bodů ve své kategorii zvítězila. Dále komisi zaujala rovněž tříletá klisna 
35/356 Curious Angel (Cool Paradise, 31/170 Artemis po Amio) chovu a majetku Kateřiny 
Kostečkové, hodnocená 8,03 body. Mezi hřebci a valachy stejného ročníku se líbil s 8,92 
body celkově druhý 90/735 Limonit (Guidam Sohn, 64/718 Limeta po Orido) chovatelky 
Markéty Chlandové, v majetku Adély Hanouskové. S výsledkem 8,45 bodu skončil bělouš 
19/13 Gio Granno (Go-On T.S., Acobada po Acobat II) chovu a majetku farmy Ohrazenice. 
Hodnocení 8,37 bodu patřilo ryzáku 91/776 Sorbon de Revel (Guidam Sohn, 13/906 
Chantal po Carol) chovatelky Marty Macháčkové v majetku Hany Macháčkové. Mezi 
čtyřletými hřebci a valachy šampionát vyhrál s výsledkem 9,35 bodu bělouš 2719 Cantos 
FHP (Casino Grande, 16/864 Corlena po Corlensky G) chovu a majetku Zdeňka Hrnčíře. 
Hodnocení 8,63 bodu patřilo valachu 91/500 Lord Weingold (Lord Weingard, 25/933 
Nicole po Le Patron) chovatele Milana Kůly, v majetku Zuzany Šimečkové. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  Clark z Hájů      Clark z Hájů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   For Guidam ‘s Rose      For Guidam ‘s Rose 
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Šampionát ve Svržně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curious Angel      Limonit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gio Granno       Sorbon de Revel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantos FHP        Lord Weingold 
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ČESKÝ TEPLOKREVNÍK A 

JEZDITELNOST 
V předchozích kapitolách ročenky byl český teplokrevník představen jako všestranný 

sportovní kůň. Jeho obrovskou devizou je skutečnost, že vyniká jako charakterní pracovní 

kůň-učitel. Slouží k výcviku malých i velkých jezdců, ať už pod sedlem, nebo při 

chovatelských akcích. 

Jedním takovým je jedenáctiletý bělouš 19/795 Caruso (Calanthano, 54/457 Peggy po 

Porter) chovu a majetku společnosti Holoubek & pravnuci. Ta sídlí v Bohumilicích, a kromě 

jiného se věnuje výcviku jezdců v JK Zámek Skalice. Prvním zakoupeným koněm právě pro 

tuto jízdárnu byla matka Carusa, klisna Peggy. Pocházela z chovu ZH Tlumačov. Její matka 

a bába Carusa, klisna Adriana po Adriano-1 dala potomstvo s výkonností ST ve skákání i 

drezuře. Sama Peggy nikdy nesportovala, ale sloužila jako provozní kůň jízdárny. Spousty 

jezdců spolehlivě přenesla přes první hobby soutěže i ZZVJ. Vedle toho dokázala dát 

v chovu 6 potomků, dvě její dcery dosáhly ve skákání výkonnosti ST. Známější je Corsika 

Mag Centrum (Catango Z), která rovněž slouží jako klisna učitelka, a to sportovním 

jezdcům. Sama Peggy si nyní užívá svůj zasloužený důchod v Bohumilicích, nedaleko 

Vimperka. 

Svou matku Peggy jako provozní kůň zcela nahradil valach Caruso, který se v Bohumilicích 

narodil, byl obsednut a od čtyř let ježděn dětmi z jezdeckého kroužku. Za několik let se na 

něm vystřídalo opravdu hodně jezdců, kterým dodal potřebnou sebedůvěru do jezdeckých 

začátků. Zámek Skalice pořádá pravidelně hobby závody pro začátečníky, putování po 

jezdeckých stezkách pro pokročilé, ale i se účastní historických kostýmových průvodů či 

hubertských jízd. Na žádné ze zmíněných akcí Caruso nesmí chybět. V roce 2019 absolvoval 

první oficiální drezurní závody stupně Z a stabilně je zkušenějšími jezdci přiježďován na 

úrovni L drezur. Caruso potvrzuje chovný cíl českého teplokrevníka, je to velmi lehce 

jezditelný, povahově vyrovnaný kůň klidného temperamentu a pevného zdraví, vhodný pro 

všechny druhy jezdeckého sportu i volnočasové aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Peggy       Caruso 
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Přehlídky i pro starší koně 
Pořádání regionálních přehlídek leží na bedrech oblastních spolků, nebo jezdeckých škol a 
klubů. Velmi dobře si s nabídkou chovatelských výstav dokázali poradit manželé Novákovi 
v Našiměřicích, nebo JŠ Valdštejnská obora, v čele s Alešem Kučerou a Petrem Vančurou. 
Na obou místech nabídli majitelům koní možnost prezentovat jejich svěřence v otevřených 
kategoriích. V Našiměřicích komise hodnotila nejprve koně do tří let. Zvítězil ryzák 58/44 
Jump for You (Go-On TS, 53/343 Johanka po Przedswit Rufa chovatele a majitele Mariana 
Malicha. Druhá se umístila klisna 62/206 Celine N (Lamaze TN, 62/40 Cornelia N po 
Christon) chovu manželů Novákových. Třetí skončila 62/178 Queen Lea (Quidamo, 74/274 
Quick Laura po Quick Lauro Z) chovu Jaroslava Dočkala, v majetku Jaroslava a Hany 
Dočkalových. Čtvrtá skončila vranka 79/722 Warness Carmen (Warness ZH, 58/703 Grand 
Step Jasněnka po Grand Step Koláček) chovatelky Andrey Bartoňkové. Dále se soutěžilo ve 
třídě čtyřletých a starších klisen všech plemen.  Druhá se umístila klisna 7/532 Liberty 
(Simplex, Lítavka po Falun) chovatelky Terezy Tučkové, v majetku Karla Procházky. Na 
děleném čtvrtém místě skončily klisny 64/792 Blueberry (Cry For Me) v majetku Alice 
Křivánkové a 11/677 Galera (Dormane du Puy) patřící Haně Pavlíčkové. Klisna Blueberry je 
matkou letošní účastnice celostátní přehlídky tříletých klisen, hnědky Blackberry. Velmi 
dobře se prezentovala se svým jezdcem a předváděčem Filipem Pavlíčkem při letošním 
MČR juniorů v kategorii družstev v Chuchli. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jump for You      Celine N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warness Carmen      Queen Lea 
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Rovněž Galera startovala za jihomoravskou oblast v soutěži družstev. Sedlala ji Gabriela 
Filipová v kategorii dětí. 
Poslední soutěží byla otevřená výstava všech velkých a malých koní. Komise ji rozdělila na 
dvě oddělení. U teplokrevníků zvítězil valach 90/594 Eragon (Cola, 52/365 Etna po Erudit) 
chovatelky Ing. hany Dočkalové, v majetku Jaroslava a Hany Dočkalových. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberty       Blueberry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blueberry MČR Chuchle     Galera 

 

V Sedličkách pořadatelé ocenili všechny předvedené koně bez konečného pořadí. K vidění 

byla celá řada starších sportovně i chovatelsky úspěšných koní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skvělá Lara 

Canbery (Campbel x Assisi del Santo)   Cambela (Campbel x Jaguar) 
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Přehlídky i pro starší koně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elán (Erudit x Lomikar)    Horda (Quidam x Radegast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glen Maverick (Vals x Marobud)  Napoleona (Lord Weingard x Comero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue (Rock´n Roll x Ballast)   Barbie (Burberry x Florencio) 
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ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY – SKOKOVÉ INDEXY 

 

Předpovědi plemenných hodnot skokové výkonnosti (skokových indexů) jsou pravidelně 

vyhodnocovány již devátým rokem. Za tuto dobu se databáze skokových výsledků rozrostla 

z původních 625 000 skokových záznamů na 1 009 000 a z 68 000 koní v rodokmenu na 102 

000 koní v rodokmenu. U předpovědi plemenných hodnot platí, čím více záznamů a 

informací je k dispozici, tím je vyhodnocení přesnější.  

Od roku 2020 je použito nové vyhodnocení skokových indexů (SI), kdy je výkonnost 

rozdělena do dvou obtížností – základní a vyšší. Základní obtížnost zahrnuje soutěže 90–

120 cm, vyšší obtížnost zahrnuje soutěže 125–150 cm.  

Bylo zjištěno, že se vzrůstající obtížností skokové soutěže se zvyšuje i koeficient dědivosti. 

Genetické schopnosti koní, které se dědí po rodičích, se na dosaženém výsledku v nižších 

soutěžích podílejí ze 7 % a z 11 % ve vysokých soutěžích. Korelace mezi oběma skokovými 

indexy jsou vysoké (0,965). Nemůže se proto stát, aby plemeník měl jeden skokový index 

vysoký a druhý nízký. 

V tabulce 1 je aktuální vyhodnocení plemeníků pomocí skokových indexů za rok 2021. 

Plemeníci musí mít spolehlivost skokového indexu alespoň 30 % a zároveň musí mít alespoň 

pět hodnocených potomků s vlastní skokovou výkonností. V žebříčku jsou uvedeni 

plemeníci narození od roku 1981 do roku 2012 (nejmladší plemeník). Žebříček je řazen podle 

skokového indexu 1 (základní úroveň). Celkem je takto vyhodnoceno 949 plemeníků.  

Počet potomků jednotlivých plemeníků se pohybuje v rozmezí 5–24. Absolutním 

rekordmanem v počtu potomků je Rock’n Roll (224), který je následován Aristem Z (221) a 

Contendrem (205). Nejvíce plemeníků (49 %) má mezi 11 až 50 potomky, 5 až 10 potomků 

má 40 % plemeníků a 51 a více potomků má už jen 11 % plemeníků. Na grafu 1 a 2 je uvedeno 

rozložení četností skokových indexů českého teplokrevníka, který zaujímá necelých 53 % z 

celé populace sportovních koní. 

Poměrně zajímavé je sledovat posun jednotlivých plemeníků v žebříčku. Například 

celosvětově nejvyužívanější plemeníci této doby – Cornet Obolensky, Chacco-Blue a 

Diamant de Semilly. Cornet Obolensky byl v roce 2019 v žebříčku plemeníků na 54. místě 

se 142,6 body (dle SI 2) a 70 % spolehlivostí. Měl pouze 13 hodnocených potomků. V roce 

2021 se posunul na 21. místo, má 45 hodnocených potomků a hodnota SI 2 je 153,3 bodů s 86 

% spolehlivostí. Chacco-Blue byl v roce 2019 v žebříčku plemeníků na 40. místě se 145,0 

body SI 2 (88 % spolehlivostí) a 53 hodnocenými potomky. Za loňský rok se posunul na 28. 

místo s 151,3 body (91 % spolehlivostí) a 69 potomky. Poslední jmenovaný Diamant de 

Semilly je za rok 2021 na 86. místě se 144 body SI 2, spolehlivostí 88 % a má 60 hodnocených 

potomků. V roce 2019 byl hodnocen 135,4 body s 82 % spolehlivostí, v žebříčku se umístil 

na 164. místě a měl 37 hodnocených potomků. Na těchto příkladech je vidět, že s 

dostatečným množstvím informací o jednotlivých plemenících, se zvyšuje nejen 

spolehlivost, ale také i samotné skokové indexy. Rovněž je velmi důležité mít rodokmenově 

dobře provázanou populaci. Diamant de Semilly, který se narodil před 31 lety, není s českou 

populací sportovních koní tak dobře provázaný přes syny a dcery. Jeho potomci dominují v 

ČR spíše již jako vnuci a pravnuci, proto není v našem žebříčku na vyšších pozicích. S 
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kvalitními vstupními informacemi pro výpočet skokových indexů jsou i přesnější informace 

výstupní.  

Mezi nejznámější vyhodnocení plemeníků (nejen těch skokových) v zahraničí patří 

vyhodnocení organizací WBFSH (World Breeding Federation of Sport Horses). V roce 2021 

byl nejlepším skokovým plemeníkem vyhlášen Chacco-Blue, ale mezi první desítku 

nejlepších plemeníků patří i Casall, Diamant de Semilly nebo Cornet Obolensky. Toto 

vyhodnocení je však jiné než genetické vyhodnocení pomocí skokových indexů, což je 

důležité si uvědomit. Organizace WBFSH nezveřejňuje skokové indexy (předpovědi PH), 

ale bodové hodnocení získané na základě absolvování určitých typů soutěží. Potomci 

jednotlivých plemeníků získávají body podle výše vyhraných dotací v soutěžích, které se 

následně sčítají. Z toho pak vychází pořadí plemeníků organizace WBFSH.   

Lineární popis (LP) koní se provádí v České republice více než 25 let. Databáze lineárního 

popisu zahrnuje záznamy 17 000 koní za roky 1996–2021. Během tohoto období je 

zaznamenáno celkem 23 hodnotitelů včetně neznámého. Neznámý hodnotitel je i v dnešní 

moderní době počítačového zápisu pořád zaznamenáván. Za loňský rok to bylo ve 23 

případech, v roce 2016 dokonce ve 150 případech! V roce 2021 bylo popsáno 148 koní 

plemene český teplokrevník, které popsalo celkem 12 hodnotitelů. Průměrně každý 

hodnotitel popsal pouze 12 koní.  

Chovatelské svazy v ČR prozatím preferují vybírání jedinců do plemenitby pouze na 

základě fenotypového a subjektivního hodnocení. Tento postup však neumožňuje 

dostatečnou korekci prostřeďových vlivů působících na fenotypový projev jedince a rovněž 

nejsou zohledněny informace o příbuzných jedincích. Od roku 2019 jsou všem sportovním 

svazům i chovatelům k dispozici i plemenné hodnoty pro znaky zevnějšku hodnocené 

lineárním popisem. Při předpovědi plemenných hodnot jsou zohledněny vzájemné vztahy 

mezi všemi hodnocenými vlastnostmi a také informace potomků. Právě informace 

potomků umožňují vyhodnotit, jakým směrem ve vývinu znaků jedinec své potomky 

ovlivňuje.  

Použitý víceznakový model pro výpočet plemenných hodnot pracuje se znaky tělesné 

stavby jako s vícerozměrnou veličinou a zohledňuje tak genetické i negenetické vztahy mezi 

jednotlivými znaky, což nebylo v dosavadním způsobu hodnocení a výběru jedinců možné. 

Korektní stavba těla umožňuje jedincům podat kvalitní sportovní výkony. Jedince s vadami 

stavby těla je možné selektovat již v raném věku díky předpovězeným plemenným 

hodnotám.  

Právě v zahraničí kladou velký důraz na hodnocení LP zejména u sportovních koní kvůli 

možnosti rané selekce. Rovněž je ve většině zahraničních chovatelských svazech 

sportovních koní kladen velký důraz na práci hodnotitelů. Svazy apelují na to, aby 

hodnotitelé používali, pokud možno celou škálu bodového hodnocení, neomezovali se 

pouze na hodnocení koní kolem průměru. Každý rok dělají hodnocení a korekce jejich 

práce, pořádají školení pro hodnotitele v rámci jejich plemenných knih.  

Funguje i mezinárodní spolupráce svazů a výměna informací. Vysílají se odborníci 

(rozhodčí, poradci chovů, hodnotitelé) na různá školení do jiných plemenných knih. Na 

obrázku 1 jsou k vidění relativní plemenné hodnoty plemeníka Diarada z brožury „Genetic 

Profile“ oldenburské plemenné knihy. Na obrázku 2 jsou graficky znázorněny aktuální 
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relativní plemenné hodnoty plemeníka Orida. Vlevo nahoře jsou informace o daném koni 

(jméno, narození, plemeno, počet hodnocených potomků a index spolehlivosti), dole jsou 

pak jednotlivé vlastnosti a relativní plemenné hodnoty. Průměr populace se rovná 100, 

směrodatná odchylka je 20 bodů. Obecně platí, že směr doleva je zhoršovatel znaku, směr 

doprava zlepšovatel znaku. Nicméně u lineárního popisu vždy záleží na konkrétním 

sledovaném znaku. Optimum může být i kolem průměru nebo jak stanoví jednotlivé 

plemenné knihy, protože každá plemenná kniha může na „optimální“ tělesnou stavbu koně 

pohlížet trochu odlišně. 

Ing. A. Novotná, Ph.D. 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha – Uhříněves  

Zpracováno v rámci úkolu Ministerstva zemědělství České 

republiky, projekt č. MZERO0718. 

 

Tabulka 1: Žebříček nejlepších plemeníků za rok 2021 (řazeno dle SI 1) 

Pořa
dí Jméno koně 

Rok 
nar. Plemeno 

Skokový 
index 1 
(základn
í) 

Spole
h. SI 1 
(zákla
dní) 

Skokový 
index 2 
(vyšší) 

Spolehl. 
SI 2 
(vyšší) 

Poče
t pot. 

1 Manillon Rouge 2000 francouzský jezdecký kůň 167,0 94 % 165,1 92 % 99 

2 Aristo Z 2001 Zangersheide 166,4 98 % 166,1 97 % 221 

3 Quick Lauro Z 1994 Zangersheide 164,3 95 % 165,0 93 % 97 

4 Cannavaro 2010 holštýnský kůň 164,1 86 % 165,7 84 % 31 

5 Heartbreak ZH 2005 belgický teplokrevník (BWP) 162,8 91 % 163,0 90 % 40 

6 Cachas 2004 holštýnský kůň 160,5 76 % 161,3 76 % 14 

7 I'm Special de Muze 2008 belgický teplokrevník (BWP) 160,0 73 % 159,4 72 % 12 

8 Crux 2007 holštýnský kůň 158,6 88 % 155,5 87 % 24 

9 Catoki 1998 holštýnský kůň 158,4 85 % 154,1 85 % 29 

10 Zirocco Blue VDL 2004 francouzský jezdecký kůň 157,7 84 % 155,4 83 % 29 

11 Mylord Carthago 2000 francouzský jezdecký kůň 156,4 72 % 157,0 72 % 8 

12 Lantino 2006 holštýnský kůň 156,0 79 % 153,5 77 % 24 

13 Arezzo VDL 2005 holandský teplokrevník (KWPN) 155,6 67 % 153,8 67 % 10 

14 Heartbreaker 1989 holandský teplokrevník (KWPN) 155,5 88 % 158,0 88 % 90 

15 Christon 2008 holštýnský kůň 155,4 80 % 154,2 78 % 17 

16 Carthago Z 1987 holštýnský kůň 155,3 94 % 153,9 94 % 163 

17 Stakkato Gold 2001 hannoverský kůň 155,1 72 % 155,9 71 % 16 

18 Pandrhola 2010 slovenský teplokrevník (CS) 154,6 83 % 150,9 84 % 7 

19 Stakkato 1993 hannoverský kůň 154,5 90 % 154,4 90 % 68 

20 Lord Weingard 2001 oldenburský kůň 154,0 81 % 152,8 78 % 33 

21 Elvis ter Putte 2004 belgický teplokrevník (BWP) 153,4 78 % 154,0 78 % 16 

22 Montreal 1994 holandský teplokrevník (KWPN) 153,1 80 % 150,8 78 % 21 

23 Ludwig von Bayern 1999 bavorský teplokrevník 153,1 85 % 147,6 82 % 32 

24 Quentino 2011 holštýnský kůň 153,0 75 % 152,4 72 % 17 

25 Diarado 2005 holštýnský kůň 152,6 88 % 152,8 86 % 47 

26 Lancelot 2002 holštýnský kůň 152,6 88 % 147,0 86 % 35 

27 Cador 2005 oldenburský kůň 152,4 66 % 148,7 66 % 5 

28 Guidam Sohn 2001 holandský teplokrevník (KWPN) 152,3 96 % 155,7 94 % 126 

29 Harley VDL 2001 holandský teplokrevník (KWPN) 152,1 74 % 151,0 73 % 12 

30 Catango HT 2005 český teplokrevník 152,0 87 % 149,3 87 % 16 

Pozn. V žebříčku uvedeno jen prvních 30 plemeníků, celý žebříček plemeníků je dostupný na internetových stránkách jednotlivých 
svazů sportovních koní. 
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Graf 1: Histogram skokového indexu 1 u českého teplokrevníka 

 
 

 

Graf 2: Histogram skokového indexu 2 u českého teplokrevníka 

 
 

Obrázek 1: Relativní plemenné hodnoty vydávané oldenburským chovatelským svazem 
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Obrázek 2: Relativní plemenné hodnoty plemeníka Orida za rok 2021 

 
Pozn. Vyhodnocení všech plemeníků je zveřejněno na internetových stránkách jednotlivých svazů sportovních koní. 
 


