
 

 

 

 

26.02.2023 
v ZH Písek 

 
Asociace svazů chovatelů koní České 

republiky z.s. 

U Hřebčince 479, 397 01 Písek 

                                   



 

 

 

číslo Jméno 

Shetland pony 

1 Alpinhorse Salazar Slytherin 
2 Kadov Oat 

3 Kadov Barley 

4 Kadov Inch 

5 Plamp Eitan  
  

Hafling 

6 Nazareth 

7 Savron 
8 Waldbach Obrok  
  

Welsh pony 

9 Vinium Chicko Boy 
10 Jumbo 
11 Ysselvliedts Salvatore 
12 Langvennen Asa 
13 Danaway The Fox 
14 Nebo Pendragon 
15 Friars Brenin Mon 

16 Kennbery Tarllo Théseus 
17 Kennbery Jasper 
18 Lord Rosario 
19 Carrwood Tom Ellis  
  

Český sportovní pony 

20 Orlando 
21 Rambi HF  
  

Přehlídka starších hřebců WP a ČSP 

22 Karlen Kravitz 
23 Karlen Che Guevara 
24 Karlen Geronimo 
25 Pretoria Eclipsed Sun 
26 Vazan Coudy Earthworm 
27 Trevallion Harry Potter 
28 Goldmane Jack Daniels 
29 Zaval v.d.Enkershof 
30 Chanel 
31 Maon Šargoun 

 

 

Komise SHP: 

doc. Ing. Miroslav Maršálek CSc. 

Ing. Blahoslav Políček 

Petra Šarochová 

 

Komise HF: 

Radka Volková 

Ing. Ladislav Kmoníček  

Veronika Sixtová 

Ing. Veronika Jenikovská 

 

Komise WP: 

Bc. Ondřej Bláha Dis  

Petr Radkovič DiS 

Ing. Lenka Dušková 

 

Komise: 
Ing. Josef Blokeš  
Stanislav Hošák  
Aleš Fiala  
 
 

 

Foto obálka: Viktor Král  



 

  

 

 

Původ: 

 Narozen: 6.6.2020 

Míry: 

Majitel: Zuntová Hromádková Petra 

Chovatel: MVDr. Březinová Petra 

 

 

Zuntová Hromádková Petra 

 

774 210 765 

 

 

zuhr7@seznam.cz 

 

 

 

Minishetlandský hřebec 87/549 Alpinhorse Salazar Slytherin 

je velmi atraktivní hřebec v barvě plavák. Salazar pochází z 

chovu úspěšné chovatelky MVDr. Petry Březinové. Je 

potomkem kvalitní klisny Athelney Coco a hřebce Substeressen 

Snow Icarus. Vyniká svým skvělým charakterem, který od 

malého hříbátka uplatňuje ve stáji určené pro děti a předvedl 

ho také v trailu, který vyhrál. Salazara má za sebou výstavní 

úspěchy regionální i národní. Stal se vítězem ve své kategorii v 

Plasích, Tlumačově a Národním šampionátu v Praze. Získal 

titul Výstavně nejúspěšnější roční SHP mini v sezóně 2021. 

 

 



 

  

 

 

Původ: 

 Narozen: 8.5.2020 

Míry: 

Majitel: Kočovská Lucie 

Chovatel: Kočovská Lucie 

 

 

Kočovská Lucie 

 

739 015 027 

 

 

lkocovska@seznam.cz 

 

Hřebčín Viklan Kadov, Kadov u 

Blatné 66, 387 33 

 
Je odchovancem hřebčína Viklan Kadov. Matkou hřebce je klisna 
Yateholme Rosebud, dovezená z Velké Británie. Pochází z rodiny 
velice kvalitních pracovních shetlandů, kteří byli připravováni 
především na driving a vynikali velice dobrým pohybem. 

Yateholme Rosebud je matkou plemenného hřebce 2298 Sunrise 
of Kadov, který působí v Zašové na Moravě a je jedním z 
nejúspěšnějších shetlandů na výstavách i drivingu. Otcem 
Kadov Oata je plemenný hřebec 2667 Markes Optimus vraník, 
odchovaný v hřebčíně Markes představitel linie Marshwood, 
který nyní působí v hřebčíně Viklan Kadov. Markes Optimus je 
korektní hřebec s lehčí kostrou, čtvercovým rámcem a 
výjimečným pohybem. 

 



 

  

 

 

Původ: 

 Narozen: 8.4.2020 

Míry: 

Majitel: Kočovská Lucie 

Chovatel: Kočovská Lucie 

 

 

Kočovská Lucie 

 

739 015 027 

 

 

lkocovska@seznam.cz 

 

Hřebčín Viklan Kadov, Kadov u 

Blatné 66, 387 33 

 
Kadov Barley je krásný mladý hřebec v barvě hnědý plavák. 

Matkou je klisna Yarpha Bumtig (plavka), dovezená 

z Orknejských ostrovů. V ČR sklidila mnoho výstavních 

úspěchů a je matkou již dvou plemenných hřebců 2548 Kadov 

Philip a 2412 Kadov Iris. Otcem je plemenný hřebec 2261 

Blatouch of Kadov (palomino), který byl odchovaný v hřebčíně 

Viklan Kadov. 

 

 



 

  

 

 

Původ: 

 Narozen: 27.4.2020 

Míry: 

Majitel: Benešová Jana 

Chovatel: Kočovská Lucie 

 

 

Jana Benešová 

 

 

723 546 784 

 

blendyna@seznam.cz 

 

Milevsko, U Sádek 292, 399 01 

Kadov Inch je mladý hřebec velmi silné kostry, nádherné syté 

barvy, temperamentní a zároveň vyrovnané povahy. Matkou je 

klisna Markes Philadelphia H (vranka), velice kvalitní klisna, 

představitelka linie Harviestoun. A otcem je plemenný hřebec 

(ryzák) 1948 Eiger Izzard mnohonásobný výstavní šampión 

dovezený z Velké Británie, otec čtyř plemenných hřebců: 2412 

Kadov Iris, 2549 Kadov Ikarus, 2784 Kadov Ivy a 2881 Kadov 

Ivory. 

Kadov Inch se již zúčastnil výstavy v Plasích a Národního 

šampionátu v Pardubicích 2022, kde byl zahraničními 

posuzovatelkami velmi dobře hodnocen. A také předvýběru 

mladých hřebečků s velice nadějným hodnocením. 

 

 



 

  

 

 

Původ: 

 Narozen: 10.6.2020 

Míry: 

Majitel: Ivana Křivá 

Chovatel: Ivana Křivá 

 

 

Ivana Křivá 

 

606 621 021 

 

 

ivana.kriva@plamp.cz 

 

Stromkovice 2, p. Jilemnice 

 
 
Plamp Eitan je představitelem klasického spojení dvou 

předních krevních linií Transy a Marshwood. Tito shetlandi 

často dospívají výrazně později než shetlandi jiných krevních 

linií, což je vidět i na Eitanovi. Matkou Plamp Eitna je Oxendale 

Jubilant z chovu pana Johna Davida Kaye (Oxendale). David 

byl dlouholetým přítelem pana Dicka z hřebčína Transy a oba 

pánové si přáli své chovy alespoň jednou propojit. Ale nikdy k 

tomu na půdě Spojeného království nedošlo. Až v roce 2018 

došlo k propojení obou chovů v ČR díky Eitnovi. Eitan je 

klidný, vstřícný, lehce ovladatelný pony. Má rád lidi. Byl 

testován na skeletální atavismus s negativním výsledkem. 

 



 

 

 



 

  

 

 

Původ: 

 
 
 
 

 Narozen: 10.4.2020 

Míry: 

Majitel: Pavel a Petra Studničkovi 

Chovatel: Pavel Heckl 

 

 

Pavel a Petra Studničkovi 

 

602 161 263  

 

studnickovi@vrchovany.cz 

 

Vrchovany 35, Doksy 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 05.06.2017 

Míry:  

Majitel: Štěpánková Veronika 

Chovatel: Janatová Miroslava 

 

 
Štěpánková Veronika 

 

 
 
Otec: 1884 Avalon (v roce 2005 se stal vítězem na světové výstavě v 
Ebbsu)  
Matka: 1/725 Sabrina  
 
Hřebec je kontaktní, mírné povahy s příjemným temperamentem. 
 

731 871 342 

 
stepankovaverca@seznam.cz 

 
Kamenice 20, 29404 Dolní Bousov 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 26.04.2014 

Míry: 151,148,168,20.0 

Majitel: Černý Zbyněk 

Chovatel: Sixtovi Pavel a Veronika 

 

 
Ing. Jiří Ptáček 

 

 
 
Otec hřebce liz. 412/T Walzertraum je špičkový plemeník tyrolského 
svazu, který své kvality potvrdil ziskem titulu světový vítěz mladých 
hřebců na Světové výstavě v Ebbsu v roce 2010. Na další Světové 
výstavě v roce 2015 opět zvítězil mezi 3 až 9letými hřebci. Patří mezi 
velmi vytížené plemeníky, za sedm sezon v chovu připustil 506 klisen 
a vyprodukoval mnoho výstavních a chovných šampionek a dále šest 
körovaných synů. 
Matka Waldbacha Obrok klisna Marliana po hřebci liz. 178/T 
Stiglmar je velmi kvalitní a plodná klisna. Mnoho z jejích dcer prošlo 
tradičními tyrolskými aukcemi elitních klisniček, kde byly prodány za 
vysoké aukční ceny. Marliana je též matkou světové vítězky z roku 
2010, a sice klisny EL 18139/T Monalisa – Marietta (po liz. 101/T 
Amadeus). Sama Marliana dokázala ještě ve svých 17 letech porazit na 
speciální výstavě haflingerů všechny chovné klisny, a to i výrazně 
mladší a získat titul vítězky třídy. 
Waldbach Obrok je hřebec korektního exteriéru, velmi dobré sytě ryzé 
barvy s krásně bílou žíní a disponující výborným pohybem. Při zápisu 
do plemenné knihy hřebců HF dostal za exteriér 8 bodů, zároveň 
absolvoval i zkoušky výkonnosti, díky kterým byl zařazen do AP 
haflingů. Už jako hříbě zvítězil v kategorii hříbat na speciální výstavě 
haflingů, jako roční byl také úspěšný na regionální výstavě, kde se stal 
vicešampiónem celé výstavy. 
Waldbach Obrok nabízí českému chovu HF nepříbuzný špičkový 

tyrolský původ na většinu zdejších klisen a možnost připouštění 

v rámci Akceleračního programu plemene hafling. 

737 274 803 

 
ptacek.abc@volny.cz 

 
Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. 

Míry: 151,148,168,20.0 

Body exteriér: 8 

Body výkon: 7,4 

Zapsán: HAFL 

 



 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 24.07.2020 

Míry: 

welsh mountain pony, sekce A  

Majitel: Harold Zoet  

Chovatel: H.R.And Y.B.Zoet, NLD 

 

 
Bc. Ondřej Bláha Dis 

 

 
YSSELVLIEDTS SALVATORE je mladým tříletým hřebcem zapůjčeným 

z hřebčína Ysselvliedts v Holandsku pana Harolda Zoeta. Salvatore na 

sklonku minulého roku jako dvouletý absolvoval svou první výstavu, 

holandskou WinterFair kde skončil druhý ve své třídě. Letos se připravuje na 

výstavní sezónu na ruce a uvidíme ho na několika českých výstavách. 

Jeho otec PINEWELL JERONIMO pochází z prověřené mateřské linie, 

vedoucí zpět ke klisně Gredington Judith. Gredington Judith byla špičkovou 

klisnou závěrečných let slavného hřebčína Gredington. Judith je mimo jiné 

matkou hřebce Gredington Calon Lan, šampiona hřebců na Royal Welsh 

Show v roce 1994. Jeronimo je zajímavým outcrossem, jeho otcem je hřebec 

Friars Golden Glory. Přičemž se hřebčín Friars vyznačuje naopak nízkým 

vlivem krve ze starého hřebčína Coed Coch. Tento outcross se ovšem ukázal 

být velice zdařilým, a navíc hřebce krevně přiblížil k většinové populaci 

velšských horských klisen v ČR. Hřebec Friars Golden Glory působil zejména 

v hřebčíně Thistledown. Matkou hřebce je klisna DWEE SERENADE. V jejím 

původu vidíme důraz na staré linie dnes již zaniklého slavného hřebčína 

Revel. Otcem Serenade je vskutku legendární hřebec Pendock Legend po 

Revel Jeeves z Pendock Lilac Time. Pendock Lilac Time je po hřebci Twyford 

Juggler, který je z klisny Revel Jem, ta je po matce poloviční sestrou hřebce 

Revel Jeeves. Matkou Serenade je klisna Skellorn Janice po hřebci Revel Janus, 

který má ze strany matky stejnou babičku jako Revel Jeeves, a to klisnu Revel 

Jean. Skellorn Janice dala s hřebcem Pendock Legend několik kvalitních 

potomků, například plná sestra Serenade, Dwee Fanfair, je držitelkou 

bronzové medaile WPCS. Serenade byla z Británie dovezena do chovu do 

Nizozemska, působila v hřebčínech Turfhorst a Ysselvliedt. Salvatore má 

úžasně klidnou povahu a je velkým přínosem pro český chov. Má hezkou 

ušlechtilou hlavu a vyniká svou velice výraznou a prostornou mechanikou 

pohybu. Hřebec bude po dobu zapůjčení působit v přirozené plemenitbě 

v hřebčíně Oreon, připouštěcí stanice Ořech. 

724 130 252 

 
ondrej.blaha.orech@seznam.cz 

 
Hřebčín Oreon, Ořech 

 

 



 

  

 

 

 
Původ: 

 Narozen: 06.06.2020 

Míry: 

welsh pony, sekce B   

Majitel:  SDO Brontosauři 

Chovatel:  SDO Brontosauři 

 

 
Jiří Kohout 

 

 

603 279 237 

 
info@sdo.cz 

 
SDO Brontosauři, Ostrava-Kunčičky 

Hřebec je na prodej 
 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 09.05.2020 

Míry: 

welsh cob,sekce D  

Majitel: Vladimíra Davidová 

Chovatel: Alena Procházková 

 

 
Vladimíra Davidová 

 
604 606 645 

 
 
 

 
Vladka.izdna@seznam.cz 

 
Meziříčko 44, 58827 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 23.05.2020 

Míry: 

welsh mountain pony, sekce A 

Majitel: Petr Radkovič 

Chovatel:  Meeus M.T.H., NLD 

 

 
Petr Radkovič 

 
728 040 154 

 
molendini.stud@seznam.cz 

Langvennen Asa je mladý, nadějný hřebeček dovezený z nizozemského 
hřebčína Langvennen, který si zakládá na pečlivém výběru těch nejlepších 
starých velšských linií. 
Otcem hřebečka je LANGVENNEN JON, hřebec sekce A, který byl pouze 
párkrát předveden na výstavě.  V roce 2014 získal dvakrát titul šampiona. Stal 
se šampionem výstavy na WPCV Show v Putten (posuzovatelka Jill Simpson, 
hřebčín Wortley) a ve stejném roce získal titul vicešampiona hřebců na 
výstavě WPCV Show v Houten (posuzovatel Sandy Anderson, hřebčín 
Thistledown). Langvennen Jon má slovutné předky. V jeho původu najdeme 
linii J a C hřebčína Gredington přes klisny Gredington Judith a Gredington 
Cantores (ta dala mnoho potomků v hřebčíně Bengad), v jeho původu se 
několikrát opakuje Coed Coch Saled. V současnosti jeden ze synů hřebce 
Langvennen Jon, Langvennen Sion, působí ve švédském hřebčíně Eckbacken, 
kam nastoupil po multišampionovi Heniarth Mr. Milligan. V hřebčíně 
Langvennen nalezneme několik mimořádných potomků hřebce Langvennen 
Jon. Jeho matka LANGVENNEN ADERYN ARIAN se účastnila výstavy jako 
hříbě, kdy se umístila druhá ve třídě hříbat a její matka se ten den stala 
vicešampionkou klisen všech sekcí. Následně byla vystavená třikrát ve věku 
šesti let. Z toho se dvakrát umístila druhá ve třídě a na centrálním svodu 
NWPCS zvítězila ve třídě 15 klisen a získala predikát STER za exteriér. Ze 
strany matky najdeme v Asově původu hned tři světově proslulé chovné 
klisny: Belvoir Columbine, Flydon Seren Arian a Bengad Day Lily. 
Columbine a Seren Arian obě jsou matkami několika vítězů zlatých a 
stříbrných medailí na Royal Welsh Agricultural Show, největší výstavy 
velšských plemen na světě. Langvennen Nelson, dědeček hřebečka 
Langvennen Asa, se zejména umístil první ve své třídě na International Welsh 
Show v roce 2009 (posuzovatelka Doreen Jones, hřebčín Synod) a znovu v 
roce 2017 (posuzovatel Chris Cobley, hřebčín Tryfel). 

 
Lípová 215, Hlohovec 

 

 



  

 

 
Původ: 

 Narozen: 01.05.2019 

Míry: 

welsh cob,sekce D 

Majitel: Dominika Caltová  

Chovatel: M.T. Attrell, GB 

 

 
Dominika Caltová 

 
778 403 374 

 

 
Danaway the Fox je mladý a velmi nadějný hřebec, který byl importován z 

Velké Británie ze světoznámého hřebčína Danaway. Je to čtyřletý velmi 

charakterní hřebec, který je momentálně v přípravě na obsedání a připravuje 

se na svou první výstavní sezónu na ruce. Letošní rok bude působit v 

přirozené plemenitbě v hřebčíně Calard. 

Jeho otec TREVALLION BLACK HARRY je jeden z nejúspěšnějších hřebců 

welsh cob této doby. Je to dvojnásobný vítěz Royal Welsh Show, držitel dvou 

zlatých medailí a vítěz Princ of Wales Cup. Harry je rovněž otcem několika 

vítězů RWS a dalších výstavně úspěšných koní jako např. Danaway Black-

Rose a Danaway Stardust. Jeho matka Trevallion Pearl byla jednou z 

nejlepších chovných klisen hřebčína Trevallion, kde zanechala mnoho 

výjimečných potomků. 

Matka DANAWAY SHAKIRA je dcera plemeníka Trevallion Harryho, který 

je rovněž otcem několika vítězů RWS a Prince of Wales Cup. Jeho otec je 

legendární Cippyn Real Magic, který vyprodukoval mnoho výstavně 

úspěšných potomků. Danaway Shakira je jedna z nejlepších klisen hřebčína 

Danaway, je také matkou velmi nadějné mladé klisny Danaway Jolene, která 

byla již ve svých třech letech dvojnásobnou vítězkou Royal Welsh a také 

dvojnásobnou rezervní šampionkou mladých na RWS a zároveň plnou 

sestrou našeho hřebečka Danaway The Foxe. 

Fox je pravým představitelem welsh coba. Vyniká především silnou kostrou 

a mechanikou pohybu. Je to jeden z mála hřebců této krve ve střední Evropě. 

Je to velmi nadějný a charakterní hřebec hřebčína CALARD, kde bude letos 

působit jako plemeník. 

d.caltova@post.cz 

 
Hřebčín Calard, Vlčí 7, Přeštice 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 06.05.2010 

Míry: 

welsh cob,sekce D 

Majitel: Dominika Větrovská  

Chovatel: W.G.& Mrs.M.E.Jones 

 

 
Dominika Větrovská 

 
777 181 886 

 

 

Je hřebec vynikající výborným charakterem a snadnou jezditelností. 
Na výkonnostních zkouškách hřebců obdržel známku 9 za ochotu k 
překonávání skoku. 
V letošním roce odstartuje již 4. sezónu se svou jezdkyní Zuzanou 
Zoubkovou, která na něm skládala zkoušky základního výcviku 
jezdce pony již ve svých devíti letech. 
Zúčastní se aktivně především soutěží všestrannosti, ale i parkuru a 
drezury. Mezi jejich největší úspěchy patří 2.místo na oblastním 
mistrovství a 5.místo na MČR ve všestrannosti v loňském roce. 
V letošním roce je potkáte na kolbištích startující za subjekt Statek 
Větrov. 

Luneta1999@gmail.com 

 
Statek Větrov, Skrýšov 11, Křečovice    

 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 

 Narozen: 05.06.2010 

Míry: 

welsh mountain pony, sekce A 

Majitel: Dominika Větrovská  

Chovatel: Morris M.S. 

 

 
Dominika Větrovská 

 
777 181 886 

 
Luneta1999@gmail.com 

 
 
Je příjemně temperamentní a odvážný hřebec importovaný z Velké 
Británie, který miluje skokovou práci. V minulosti se zúčastnil 
skokových závodů do výšky 80cm, která pro jeho kategorii pony S 
(do 125cm) odpovídá parkuru stupně S. 
Momentálně pro něj hledáme jezdce do pony sportu a tak se v 
mezičase věnuje jezdecké přípravě našich nejmenších. 
 

Statek Větrov, Skrýšov 11, Křečovice    

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 30.04.2018 

Míry: 

welsh pony, sekce B 

Majitel: Zoet Harold 

Chovatel: Cheetham K.E. 

 

 
Kašparová Lenka 

 
776 255 078 

 

 
 

Carrwood Tom Ellis mladý nadějný hřebec welsh pony B narozený ve 

Velké Británii a do ČR zapůjčený na  připouštěcí sezónu 2023-24 p. H. 

Zoetem z Holanska. 

hrebcinkarlen@gmail.com 

 
Hřebčín Karlen, Dlouhá Třebová 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 25.05.2020 

Míry: 

welsh mountain pony, sekce A 

Majitel: Žaneta Lodzianová 

Chovatel: Žaneta Lodzianová 

 

 
Žaneta Lodzianová 

 
737 830 604 

 

 
 

Jezdecke.potreby@email.cz 

 
Mistřovická 9, Český Těšín - 

Mistřovice 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 02.05.2020 

Míry: 

welsh pony, sekce B 

Majitel: Žaneta Lodzianová 

Chovatel: Žaneta Lodzianová 

 

 
Žaneta Lodzianová 

 
737 830 604 

 

 
 

Jezdecke.potreby@email.cz 

 
Mistřovická 9, Český Těšín - 

Mistřovice 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 13.05.2020 

Míry: 

Welsh part-bred 

Majitel: Beáta Mošťková 

Chovatel: Beáta Mošťková  

 

 
Beáta Mošťková 

 
736 720 818 

 

 
 
Lord Rosario je mladý hřebec ze spojení holandské, velšské pony klisny 
a oldenburského hřebce Lorda Argentinuse s výkonností v parkuru 150. 
Matka - Zwaantje´s Rozalien je čisté velšské krve, narozena v Holandsku. 
Dala již několik korektních velšských potomků, kteří byli prověřování 
ve sportu na úrovni 90 cm - 100 cm.  
Otec - Lord Argentinus je oldenburský hřebec. Otec Lorda Argentinuse 
je Lord Pezi, otec matky je Argentinus, dále Weltmeister. 
Jako pětiletý vyhrál kvalifikační kolo Bundesšampionátu se známkou 9 
a ve finále skončil na 5.místě. Jako šestiletý se zúčastnil mistrovství světa 
mladých koní v Belgickém Lanakenu, kde se dostal až do finále. 
Na svém kontě má i několik vítězství v parkurech do 150 cm. 
Je licentován pro oldenburskou, hanoverskou a westfálskou knihu.  
 

Beata.mostkova@seznam.cz 

 
Stáj Pharlap, Trojanovice 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 17.05.2020 

německý jezdecký pony 

Míry:  

Majitel: Heinz Bornhorst  

Chovatel: Jürgen Reese 

 

 
Aleš Fiala 

 
602 586 565 

 
 
Hřebec Orlando narozen 17.5.2020, je zástupce plemenné knihy DRP 
(německý jezdecký pony) a je z chovu a v majetku Jurgena Reeseho z 
Midlumu a v nájmu Hřebčína HF Velké Hoštice. Tento černý hnědák 
je po otci Ombri B, který v chovu DRP zanechal 6 licentovaných 
hřebců a dvě státem prémiované klisny, stejně tak jako velké 
množství vítězných hříbat na přehlídkách plemene DRP. Matka 
Orlanda, Maja po Boss pochází z vyhlášené rodiny M, která zvítězila 
na spolkové vystavě DRP v roce 2022 (Ma Cherie B (vítězna klisna 
Verden 2022), Martha (po Ombri B), Mathilda (po Don Deluxe) ). 
Tato rodina je prochována 6 generací DRP s jednorázovým přílivem 
NRV (holandský jezdecký pony). Tato rodina se může pyšnit 16 
licentovanými hřebci. Hřebec Orlando je dvakrát (3:2) prochovaný na 
Bosse, který je jedním z nejúspěšnějších skokových plemeníků v 
rámci plemene DRP. Orlando má dva pravé bratry plemenné hřebce 
Orlyho, který ve své první zavodní sezóně předváděl skvělé výkony, 
kdy i vyhrál kvalifikaci na Bundesschampionat v Beedenbostelu. V 
roce 2014 obsadil 7. místo ve finále Bundesschampionatu. 
Další pravý bratr Olli B, je vicemistr Spolkového svazu 2009 a 3 
násobný účastník mistrovství Německa, což přispívá k pozitivnímu 
hodnocení genetiky tohoto moderního hřebce Orlanda. 
 

 
alfiala@seznam.cz 

 
Hřebčín HF Velké Hoštice,z.s. 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 13.05.2020 

český sportovní pony 

Míry:  

Majitel:  Hřebčín HF Velké Hoštice,z.s. 

Chovatel: Marie Anastázie Hošáková 

 

 
Aleš Fiala 

 
602 586 565 

 

 
 
Je po otci FS Mr. Right, který je sériový vítěz v soutěžích drezurních 
koní do třídy L, je finalista Bundeschampionátu v roce 2012. Tomuto 
národnímu šampiónovi byl udělěn i titul prémiovaný hřebec. 
FS Mr. Right má více než 55 licencovaných synů a 25 státních 
prémiových klisen. Mezi jeho nejslavnější potomky patří FS Mr. 
President, Bundeschampion Movie Star, stejně jako úspěšní v těžké 
třídě Mr. Universum. Jeho matka FS Golden Sunlight s FS Dacapo 
Doro dala výjimečného plemeníka FS Don't Worry. 
Matkou Rambiho HF je ČSP klisna Ronja po Danken, která dosáhla 
vlastní sportovní výkonnosti L v parkůru. Její otec Danken dosáhl 
vlastní sportovní výkonnosti ve skocích Z, v dresůrách L a největších 
úspěchů dosáhl ve spřežení, kdy zvitězil se svým pravým bratrem 
Damienem na mezinárodních závodech v Ptakowicích, Boguslawicích 
(POL), Písečné nad Dyjí, při Rudolfově poháru v Kladbubech nad 
Labem. Jeho úspěchy na MČR jsou 1x 2.místo a 3x 3.místo. V roce 2021 
se zůčastnilí MS v Haras Le Pin ve Francii, které úspěšně dokončili.  
Bábou je klisna Amálka (Filip pot.:(D:L,S:ST**,C:ZL) x 
Faraday vl.:(S:T**); pot.:(D:ST,S:T**,C:ST) x Amoxa vl.:(D:Z,S:ST); 
pot.:(S:S) po Amon vl.:(S:T); pot.:(D:TT,S:T**,C:S,A:T)), která je 
matkou hřebce Olly (Orion), který působil několik let v ZH Tlumačov. 

alfiala@seznam.cz 

 
Hřebčín HF Velké Hoštice,z.s. 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 21.05.2016 

welsh pony, sekce B   

Majitel:  Radek Kašpar 

Chovatel: Radek Kašpar  

 

 
Kašparová Lenka 

 
776 255 078 

 
hrebcinkarlen@gmail.com 

 
 

Karlen Krevitz plemenný hřebec welsh pony B. Prověřený  jak na 

výstavách, tak pod sedlem. Hřebec složil výkonnostní zkoušky  s 

hodnocením 8,5 a je zařazen do AP. 

 
Hřebčín Karlen, Dlouhá Třebová 

Míry: 147,136,167,18.0 

Body exteriér: 7,6 

Body výkon: 8,5 

Zapsán:  WP HPK-AP 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 21.05.2016 

welsh pony, sekce B   

Majitel:  Radek Kašpar 

Chovatel: Radek Kašpar  

 

 
Kašparová Lenka 

 
776 255 078 

 
hrebcinkarlen@gmail.com 

 
 

Karlen Che Guevara plemenný hřebec welsh pony B. Prověřený pod 

sedlem  i na výstavách, zařazen do AP. 

 
Hřebčín Karlen, Dlouhá Třebová 

Míry: 142,132,154,17.0 

Body exteriér: 7,6 

Body výkon: 8,5 

Zapsán:  WP HPK-AP 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 05.04.2016 

welsh pony, sekce B   

Majitel: Jiří Kohout 

Chovatel: Radek Kašpar  

 

 
Jiří Kohout 

 
603 279 237 

 
info@sdo.cz 

 
SDO Brontosauři, Ostrava-Kunčičky 

 
 Míry: 141,131,147,14.0 

Body exteriér: 8,13 

Body výkon: 8,31 

Zapsán:  WP HPK-AP 

 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 25.04.2019 

welsh cob,sekce D  

Majitel:  Bc. Ondřej Bláha Dis 

Chovatel:  MARWIN v.o.s. 

 

 
Bc. Ondřej Bláha Dis 

 
724 130 252 

 
PRETORIA ECLIPSED SUN je mladým nadějným čtyřletým hřebcem 

z chovu největšího českého a středoevropského hřebčína Pretoria. Hřebec je 

od tří let připravován na obsedání a v současné době již aktivně jezdí pod 

sedlem. V letošním roce absolvuje své první výstavy na ruce a je nabízen 

v přirozené plemenitbě. 

Otec H-S LORD THOMAS je legendou českého chovu Welsh cob. Jeho 

potomky najdeme po celé Evropě. Díky své výjimečnosti byl zapůjčen zpět 

ke svému chovateli do Německa (hřebčín H-S) a dokonce i do hřebčína Menai 

ve Walesu, kde zanechal mnoho výjimečných potomků. K jeho 

nejúspěšnějším potomkům patří Aleanto Gambler který ve třech letech 

vyhrál svou třídu na Royal Welsh Show. Dalším Vazan Cymro Du, který za 

svou jednu výstavní sezónu ve Walesu získal dvě bronzové a jednu stříbrnou 

medaili WPCS. Matka Thomase H-S Image je výstavně nejúspěšnější klisnou 

hřebčína H-S, která ve svých pěti letech skončila druhá ve třídě mladých 

klisen na RWS a v sedmi letech tuto třídu následně vyhrála. 

Matka PRETORIA ECLIPSE je dcerou zakladatelky nejúspěšnější E rodiny 

hřebčína Pretoria, Fochnant Eluned. Otec Eluned je legendární hřebec Nebo 

Brenin, který je šampionem Lampeter Stallion Show z roku 1984 a jednou byl 

druhý a jednou vyhrál zápřahovou (Show harness) třídu na RWS a to v letech 

1983 a 1986 

Otcem Eclipsy je další úspěšný plemeník hřebčína Pretoria tentokrát 

dovezený z Walesu Gwenllan Ben. Jeho otcem je další legenda chovu Welsh 

cob a to Derwen Desert Express. Tohoto hřebce najdete víceméně ve všech 

původech chovných koní hřebčína Oreon. 

Sun je hřebec korektního exteriéru, který disponuje kvalitní silnou kostrou a 

velice výraznou a prostornou mechanikou pohybu. Jedná se o charakterního 

mladého hřebce, který působí v hřebčíně Oreon, připouštěcí stanice Ořech. 

 
ondrej.blaha.orech@seznam.cz 

 
Hřebčín Oreon, Ořech 

Míry: 160,147,183,21.0 

Body exteriér: 8,38 

Body výkon:  

Zapsán: WP 

 

 



  

 

 
Původ: 

 Narozen: 11.05.2017 

welsh mountain pony, sekce A 

Majitel: Petr Radkovič 

Chovatel: Mahulena Richterová  

 

 
Petr Radkovič 

 
728 040 154 

 

 
Vazan Coudy Earthworm je mladým nadějným hřebcem, který byl pouze 

párkrát předveden ve výstavních rubrikách na ruce. Je typickým 

představitelem plemene velšský horský pony, vyniká svým pohybem a 

krásnými malými oušky. Je velice charakterní a byl loni připravován 

v zápřeži, zapřahaný byl sám i v páru. Ale i svojí zajímavou krevní skladbou 

je vynikající volbou pro většinu velšských klisen v ČR. 

Jeho otec IDYLLIC PSIDIUM po Idyllic Entrepreneur z Idyllic Privalova je 

prochovaný na slavného hřebce Pendock Legend (Revel Jeeves x Pendock 

Lilac Time). Hřebce Pendock Legend najdeme v původu hřebce Idyllic 

Psidium jako dvojího dědečka a na straně otce jednou i jako jeho pra-

pradědečka. Hřebce Idyllic Entrepreneur netřeba představovat. Má za sebou 

výstavní kariéru ověnčenou vavříny, za všechny výsledky jmenujme, že byl 

dvakrát vicešampionem hřebců sekce A na Royal Welsh Show.  Také klisna 

Idyllic Privalova má za sebou bohatou a úspěšnou výstavní kariéru na ruce, 

kdy se mimo jiné stala šampionkou na výstavách Northern All Welsh, Royal 

Three Counties, Staffordshire a Suffolk a je tak i držitelkou stříbrné medaile 

Welsh Pony a Cob Society. Hřebec Idyllic Psidium byl před svým importem 

do České republiky využíván jako plemeník v hřebčíně Menai & Friarly, kde 

zanechal několik kvalitních potomků. Jeho matka MENAI SILVER 

CONFETTI má v ČR deset registrovaných potomků, z toho dva jsou zapsáni 

v HPK. Narodila se ve slavném britském hřebčíně Menai. Její otec Menai 

Silver Gold působil zejména v chovu právě v hřebčíně Menai & Friarly jako 

otec všestranně využitelných potomků, ale i pár šampionů Royal Welsh 

Show). Silver Confetti je z linie založené v tomto hřebčíně její prababičkou, 

klisnou Hartmoor Silver Rose (po Revel Springlight z Teme Valley Rose) 

narozené v roce 1959, jejíž potomci narození v hřebčíně Menai všichni nesou 

jména začínající slovem „Silver“. Klisna Silver Confetti je prochována na 

nejlepší liie hřebčínů Menai, Friars a Twyford. 

molendini.stud@seznam.cz 

 
Lípová 215, Hlohovec 

Míry: 123,116,142,15.5 

Body exteriér: 8,5 

Body výkon:  

Zapsán: WP  

 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 10.04.2008 

welsh cob,sekce D  

Majitel: Michaela Pešíková 

Chovatel:  Smith N. 

 

 
Michaela Pešíková 

 
608 252 242 

 

 
Trevallion Harry Potter je 15ti letý hřebec vraník, narozený ve Velké 
Briránii ve světoznámém hřebčíně Trevallion. Jako hříbě byl importován 
do Německa do hřebčína Meisterhofs, kde působil jako plemenný hřebec 
do loňského roku. V roce 2010 absolvoval úspěšně körung hřebců v 
Alsfeldu a v roce 2012 úspěšně složil 30ti denní test hřebců a výkonostní 
zkoušky a jako jediný hřebec plemene welsh pony a cob v ČR se pyšní 
titulem LEISTUNGSHENGST. 
V roce 2015 byl vystavován a získal titul Bundeschampion welsh cob na 
výstavě v Remlingenu. 
Jeho otec TREVALLION BLACK HARRY je dvojnásobným vítězem 
nejprestižnější výstavy v Anglii Royal Welsh Show a získal cenu Prince 
of Wales Cup. V roce 2010 vyhrál reserve šampiona na výstavě Lampeter 
Show. Získal 9 WPCS medailí včetně dvou zlatých.  Je otcem dalších 
výstavně úspěšných potomků. 
Jeho matka TREVALLION JACK LAST je typickou představitelkou 
plemene welsh cob. Jako chovná klisna působila v hřebčíně Trevallion a 
později v hřebčíně Danaway. Její bratr Danaway Flash Jack po stejném 
otci Trevallion Flash Jack získal umístění na všech velkých výstavách v 
Anglii, včetně několikrát Royal Welsh Show. 
Trevallion Harry Potter vyniká nádherným exteriérem, prostornou 
mechanikou pohybu a krásnou hlavou. Je to velice charakterní a 
příjemný hřebec. Určitě bude velkým přínosem v chovu v České 
republice. Hřebec je v majetku hřebčína MISCHEL a působí na stanici 
Nemilkov okr. Klatovy. 

mischelstud@seznam.cz 

 
Mischel stud, Nemilkov, Klatovy 

Míry: 160,151,186,20.8 

Body exteriér: 9,2 

Body výkon:  

Zapsán:  WP HPK-AP 

 

 



  

 

 
Původ: 

 Narozen: 26.04.2014 

welsh mountain pony, sekce A 

Majitel: Hana Pfeiferová 

Chovatel: Ing.Lenka Dušková 

 

 
Hana Pfeiferová 

 
607 973 400 

 
pfeiferova@seznam.cz 

 

 
Jako roční byl předveden na IV. Karlovarské Welsh pony a cob a Shetland pony 

show v Nebanicích, kde se stal šampionem mladých a na tyto výstavní úspěchy 

navázal jako tříletý, když se stal Nejlepším mladým hřebcem českého chovu. 

Mimo další výstavní úspěchy v roce 2022 reprezentoval český chov na největší 

výstavě evropského kontinentu Welsh International Show v Aachenu, kde ve 

velmi silné třídě hřebců získal 5. místo. Jack Daniels je hřebec s korektní stavbou 

těla, dobrou kostrou a vynikající mechanikou pohybu. Je obsednutý a 

momentálně se věnuje přípravě pro práci v zápřeži. Působí v hřebčíně Naes v 

Telcích. Jeho otec 2129 Goldmane Red Alert nese ve svém rodokmenu zajímavé 

krevní linie hřebčína Friars a mezi jeho předky najdeme i zlatého medailistu v 

drezuře z historicky prvního MČR dětí na pony – hřebce Friars Royal Surprise. 

Sám Goldmane Red Alert byl úspěšně vystavován mezi lety 2011-2014 a kromě 

mnoha vítězství získal v roce 2013, stejně jako jeho syn, titul Nejlepší mladý 

hřebec českého chovu. Red Alert je využíván jak pod sedlem tak v zápřeži. 

Matka Jacka Danielse, Windmill Jadyn, přísluší k rodině úspěšné leadreinové 

klisny Windmill Jewel, která v roce 2012 obsadila první místo v LR třídě na RWS 

a vybojovala tam taktéž titul Mini ridden šampiona. Díky svému otci, který je 

ve 2. generaci oboustranně prochován na slavného hřebce Llwynan Tip Top, 

přináší tato klisna do českého chovu vysokou kvalitu exteriéru a typu, kterou 

doprovází i vynikající mechanika pohybu. Sama byla v čechách vystavena 

pouze dvakrát a v obou případech získala titul šampiona, respektive 

vicešampiona. 

Telce, Louny 

Míry: 131,120,151,16.5 

Body exteriér: 8,12 

Body výkon:  

Zapsán:  WP HPK-AP 

 

 



 

  

 

 
Původ: 

 Narozen: 28.06.2012 

welsh part-bred  

Majitel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 

Chovatel: M.van Wijhe 

 

 
Ing. Jiří Ptáček 

 
737 274 803 

 

 
Tento mladý hřebec patří k sekci NWR v holandské PK pro velšská plemena 

pony, kob a WPBr, kde kromě velšské krve (sekce A a B) mohou mít zvířata 

v původu už pouze anglického nebo arabského plnokrevníka. 2115 Zaval má 

48,14% registrované velšské krve, zbytek tvoří plnokrevná anglická nebo 

arabská krev. Představuje prototyp moderního jezdeckého ponyho s 

vynikající mechanikou pohybu. Jeho KVH je 147 cm.   

Jeho otec - Orchard Wildeman byl v roce 2014 exportován do USA, kde velmi 

úspěšně soutěží na drezurním obdélníku. V Holandsku byl v roce 2011 

oceněn jako hřebec s nejlepším pohybem v klusu. Wildeman je oboustranně 

prochován na nejlepší rodinu tohoto hřebčína - Orchard Perestrojka. Otcem 

Perestrojky je Vita Novas Golden Boris  - dvojnásobný šampion NWR a 

producent špičkových drezurních a skokových pony a také pravý bratr 

slavného hřebce Vita Novas Hanassie. Matka Zavala - klisna Groeze's Mirna- 

byla nejlepší tříletou klisnou NWR roku 2009 a šampionkou NWR klisen 

z roku 2010. Pochází ze spojení De Goede Ree Now Or Never x  Wengelo’s 

Frauke. Oba její rodiče nesou krev hřebce Vita Novas Golden Boris a u jejího 

otce ve 3. generaci navíc nacházíme i samotného Vita Novas Hanassie. 

Vzhledem k vynikajícímu původu lze u Zavala očekávat, že bude dobrým 

producentem malých sportovních koní. Většina Zavalových sportujících 

potomků spadá do kategorie pony B (136 - 148cm). Z nich nejlépe v sezóně 

2021 sportoval Zipp 4, který má výkonnost LP**, Romeo M.A.K. z matky po 

Kamaz sportoval v roce 2021 na úrovni ZLP, ZLP má výkonnost i Magnolia 

Golden Gift (z matky po Apollon Cedrik), ten však spadá do kategorie pony 

A. Ve všestrannosti úspěšně startoval WPBr Magnolia Doubla Diamond z 

matky po Menai Stan Beynon (GBR). 

ptacek.abc@volny.cz 

 
Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. 

Míry: 157,147,173,18.0 

Body exteriér: 8 

Body výkon: 8,76 

Zapsán: ČSP AP + WP AP 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Narozen: 25.04.2014 

welsh part-bred  

Majitel: Šárka Kolářová 

Chovatel: Šárka Kolářová 

 
Ing. Jiří Ptáček 

 
737 274 803 

 
Původ: 

 
Do svých šesti let se věnoval hlavně sportu. Prezentoval se úspěšně ve všech 
třech hlavních jezdeckých disciplínách. V roce 2019 obsadil s Michaelou 
Neumannovou 4. místo na MČR ve všestrannosti v kategorii jezdců na 
pony 13-16 let a všestrannostní sezónu 2019 úspěšně uzavřel 4. místem ve 
finále Zlaté podkovy v Humpolci. Následující sezónu se věnoval hlavně 
parkurovému skákání a drezuře. V obou těchto disciplínách dosáhl velmi 
hezkých výsledků. V roce 2021 byl rovněž předveden na Národní výstavě 
NPS v Opřeticích, kde se stal šampionem kategorii MMPBr ve třídách na 
ruce. Chanel je hřebec korektního exteriéru a dobrého jezdeckého typu. 
Disponuje kvalitní kostrou a prostornou mechanikou pohybu. Jedná se o 
charakterního hřebce s dobrou jezditelností, který byl v průběhu své 
sportovní kariéry připravován a prezentován pouze juniorskými jezdci. 
Bonusem je rovněž jeho atraktivní barva. Může být využit nejen jako 
producent kvalitních sportovních pony, ale uplatní se také v chovu malých 
sportovních koní. 
Otec 1057 Sahib (WPBr, 31,25% velšské krve, KVH 146 cm, sportovní jméno 
Glen Sahib) je potomkem plnokrevného arabského hřebce 879 Shahi 
německého chovu. Sahibova matka 2/274 Šibalka pocházela z chovu pana 
Karla Trojana. Sahib je stále sportovně aktivní a stejně jako jeho syn Chanel 
si vyzkoušel všechny tři hlavní jezdecké disciplíny. Jeho dominantní 
disciplínou jsou parkury, kde dosáhl výkonnosti STP (drezura L, 
všestrannost ZK). Matka 2/375 Chanela (WPBr, 75 % velšské krve) byla 
úspěšně využívána v chovu. Odchovala celkem 9 potomků. K jejím 
sportovně úspěšným potomkům patří kromě plemenného hřebce Chanela 
i klisna 68/244 Mon Cherry po 877 Topas, která dosáhla výkonnosti LP** 
ve skákání. 

ptacek.abc@volny.cz 

 
Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. 

Míry: 151,142,171,18.5 

Body exteriér: 8 

Body výkon: 8,25 

Zapsán: ČSP AP + WP AP 

 

 



 

 

  

 

 
Původ: 

 

Plemenný hřebec Maon Šargoun absolvoval výkonnostní zkoušky 
v roce 2015 s hodnocením 9,12 bodu za exteriér a 8,9bodu za výkon a byl 
zařazen do AP plemenné knihy ČSP.   
Otcem je hřebec Tuesdey, který nese krev Linkolna, Masise, či 
Centa. Matkou Maona je Markýza de Šargoun po Lipan z Muška. Lipan 
byl fenomenálním pony s výkonností 140cm, L drezurou a ZL ve 
všestrannosti. Muška, matka Markýzy je i matkou skvělého Moravia 
Frajer, dále Milice, později  známou pod jménem Milice Lipan Star, ale i 
medailistky z MČR Myšlenky (po Liken). Markýza dala mimo 
Maona dva další plemeníky, a to Markýz Madir a Mušargo a tři 
klisničky. 

 Narozen: 27.04.2012 

český sportovní pony  

Majitel: Josef Pokorný 

Chovatel:  Josef Pokorný 

 

 
Ing. Jiří Ptáček 

 
737 274 803 
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Zemský hřebčinec Písek, s.p.o. 

Míry: 154,147,165,18.0 

Body exteriér: 9,12 

Body výkon: 8,9 

Zapsán: ČSP AP 
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O  H Ř E B Č I N C I  

Novodobější historie chovu koní v Písku začala v roce 1902, kdy byli do současného nově vystavěného hřebčince 
poprvé umístěni plemenní hřebci, první zmínka o stanovišti hřebců v Písku je však již z r. 1811, kdy byl hřebčinec 
ještě umístěn ve “Švantlově dvoře“ ve městě. Důvodem jeho založení byla snaha o zvelebení kvalitativně 
neuspokojivého stavu koňské populace v tehdejším rakouském mocnářství a byla reakcí na nedostatečné 
naplňování dřívějších dekretů ukládajících šlechtě a stavům péči o koňstvo. Řízením plemenářského vývoje a 
jeho organizací byla pověřena vojenská správa, která jej zajišťovala až do vzniku československého státu a k 
plnému předání do civilní správy došlo až v letech 1924 – 1925. 
Šlechtění koní bylo tedy dáno státnímu hřebčinci do vínku již při jeho vzniku a je jeho hlavní funkcí dodnes. 
Práce lidí v něm se měnila v souvislosti s celkovým vývojem, přesto však v hlavním principu zůstala stále stejná. 
Zdraví a pohoda koní, neboli to čemu se dnes říká welfare, musí být na prvním místě.   
Kromě plemenitby (přirozené i formou inseminace) se ZH Písek zabývá: 

• Odchovem teplokrevných i chladnokrevných hřebečků (testační odchovny Nový dvůr a Humňany) 
• Rannou testací potomstva jednotlivých plemeníků dle metodik UCHS 
• Zajišťováním 70denního staničního testu 
• Nadstavbovou testací výkonnosti nově zařazených plemeníků 
• Provozováním školícího střediska 
• Prodejem koní 
• Výcvikem jízdy na koni 

ZH Písek dále spolupracuje s ČZU v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, JČU v Českých Budějovicích při řešení 
vědeckovýzkumných úkolů týkajících se chovu koní a jezdectví a slouží jako místo pro odborné praxe a stáže 
studentů a veřejnosti.Ucelený areál ZH Písek s architektonicky cennými budovami byl vyhlášen 1. 7. 2010 
„Národní kulturní památkou“. 

 



 

 


