z domova
Text MVDr. Vít Holý / Foto Zenon Kisza

Spektrum otců letos
narozených hříbat zahrnuje tyto plemeníky:
Cherson (Eol – Chrizolit)
– rezervní olympijský kůň,
skok T

 Vítěz testu Aktis.

chov

 Sargoni Son. Foto Ivana Maršálková

ČESKÝ TRAKÉN
Co přinesl rok 2018?
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Sezona 2018 přinesla v chovu trakénů opět řadu zajímavostí. Početní
stavy se zvedly o dalších 15 narozených hříbat a po skromných začátcích nám příští sezona předvede na kolbištích další zajímavé plemeníky.

 MVDr. Vít Holý.

Svaz chovatelů
českého trakéna

Předsednictvo:
MVDr. V. Holý,
MVDr. Jindřich Müller,
Zdeněk Vitůj
Rada plemenné knihy:
MVDr. V. Holý, MVDr. Jindřich
Müller, MVDr. Helena Holá,
MVDr. Josef Dvořák,
Zdeněk Vitůj
Kontrolní a revizní komise:
Ing. L. Zavadilová,
Ing. Milan Plhal,
Ladislav Holada

P

o celou dobu jsme se snažili získat nejlepší
světovou krev formou živých plemeníků a inseminačních dávek. Podařilo se nám dlouho
po smrti legendárního Aktiva (dvojnásobný
vítěz Středoevropské ligy Volvo Cupu a trojnásobný
účastník Finále Světového poháru – Las Vegas a Lipsko) vychovat již 2 jeho syny licentované do chovu
s hodnocením „elita“. Americký hřebec Special Memories (po OH-vítězi Abdullah z matky OH-vítězky
Touch of Class – Kluwall xx), sám umístěný v kvalifikacích Světového poháru a těžkých military, byl také
dlouho po své smrti k dosažení jen v inseminačních
dávkách. Přesto se nám povedlo vychovat již prvního
syna z výborné německé matky Sanditten (po Lowelas, mistr Kanady v drezuře), a na příští rok jsou po
něm dokonce 4 klisny březí. V záloze jsou stále dávky
dvojnásobného olympionika Almox Prints či olympijským výborem vybraného výborného militaristy
Inster Graditz (Bonito xx). Linii Quoniam zachraňuje
nejlepší 5letý skokan ČR a nejlepší 5letý trakén z Bun-
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desturnier Hannover Quintar. Stál v hřebčinci v Tlumačově a byl k dispozici ve formě čerstvého spermatu.
Zootechnicky, charakterově a pohybově velmi dobrý
hřebec obstál i v konkurenci hřebců ze Sprehe. K dispozici byl i krevně velmi zajímavý drezurní Kůň roku
2008 Plesant, který kombinuje světovou krev olympijského Pepela a hřebce století Chokeje.

Výběr a test
Začátkem října proběhl výběr 2letých trakénských
hřebců a závěr 80denního testu 3letých právě v Hřebčíně Amona (MVDr. Helena Holá) na Borové. Doslova
senzaci zde způsobil mohutný ryzák Sargoni Son,
který získal za pohyb 9 a za skok dokonce 10 bodů.
Otec Sargoni sám skákal do stupně ST** a matka
Plazma je vítězkou drezurního testu 3letých klisen
v Rusku. Jejím otcem je plnokrevný Zakon xx, matka
je polosestrou fenomenálního skokana Palladium. Ve
sportu má Plazma již svého prvního syna Prima (po
Quintet) na úrovni drez. S. Chovatel Sargoni Sona pan

L. Holada ze Sedmipán by ho měl již v příštím roce využívat v plemenitbě a zároveň ho chystat do 80denního testu hřebců.
V 80denním testu zvítězil s celkovým hodnocením 8,3 b. – elita – Aktis (Aktiv – Kachetia po Chalif
5). Kachetia je již matkou klisny Karen (skok ST**)
a dalších nadějných koní. Druhý se umístil Aktien
(Aktiv – Schlodien II po Königspark xx) za 8,2 b. – elita.
V mezinárodní komisi zasedali i zástupci Polska a Německa. Schlodien II dala v Německu již 4 plemeníky
s výkonností až po stupeň T ve skákání (Schenkendorf po Topkij). I hřebec Schenkendorf je k dispozici
ve formě zmražených ID.

Hřebec Ibrox Park v ČR
Zvláštní kapitolou byl letos nákup hřebce Ibrox
Park na světových výběrech v neumünsterské Holstenhalle. Výstavu a výběry navštěvujeme již 30 let
a netroufli bychom si pomyslet, že zde některého ze
špičkových koní získáme. Neuvěřitelná souhra náhod
nám umožnila nakonec koupit pro Hřebčín Amona
jednoho z nejlepších skokanů lotu, testovaného až
do 150 cm (dva a půl letý!). Krásný vysoký tmavý hnědák velmi dobrého pohybu a výborného charakteru
je synem Hřebce roku 2018 Hirtentanze. Ten již jako
7letý dokázal vítězit na severu Německa v těžké konkurenci holštýnů v parkurech T a byl přelomově do
holštýnského svazu i licentován. Vraník velkých skokových a pohybových možností vyniká charakterem
a jezditelností a letošní slavnosti se nesly v duchu jeho
oslav. Jeho otcem je kdysi nejlepší skokan výběrů
Axis, který se nadále věnoval drezuře a byl prodán
do Finska, stal se Koněm roku a startoval 2x na OH
(Terhi Stegars). A Ibroxův praděda Sixtus je zas mnohonásobným vítězem těžkých skákání a hřebec roku
v sedle s legendárním G. Böckmannem. Ibrox Park absolvuje 80denní test v našem trakénském svazu a měl
by připouštět od konce sezony 2019.

Naši koně a sport
Sportovně nám silnější ročníky začínají teprve dorůstat, ale nemůžeme opomenout výborné výsledky
v drezuře. Heidekrug (Dramatiker – Hanabi po Sky

Millennium
(Easy Game – Ravel)
– špičkový hřebec Evropy, otec
40 plemeníků
Aktiv (Vypas – Singapur xx)
– 3násobný účastník Světového poháru ve skocích
Abendtanz
(Hirtentanz – Kostolany)
– skok T již jako 7letý
Quintar
(Quintet – Saint Tropez)
– nejlepší 5letý skokan ČR
Sargoni
(Santiago – Mahagoni)
– skok ST**, potomstvo skok T
a drez. T
Schralling
(Banderas – Connery)
– vítěz výběrů a testu hřebců,
licentován i pro rakouský teplokrevný chov, 2 sezony působení v Rakousku a Německu
A právě poslední jmenovaný
Schralling byl první hvězdou letošní sezony, když se tento hřebec s vynikajícím exteriérem,
pohybem a charakterem předvedl k licentacím v rakouském
Stadl Paura. I přes své mládí zaujal diváky i komisi přirozenou
lehkostí pohybu ve volnosti
i pod sedlem (předváděla zkušená Iveta Červenková) a získal vysoké hodnocení, které
vedlo k jeho licentaci pro celý
rakouský teplokrevný chov.
Schralling působil v Rakousku
(do naší trakénské plemenné
knihy) již v roce 2016. Letos
připouštěl v Gestütu Treiber
a Gestütu Schralling. O jeho
dalším využití na mezinárodní
scéně se jedná... Potomstvo je
ve výborném typu s lehkým
pohybem a 2 jeho dcery viděli
i diváci během výstavy trakénů
letos na Borové.
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 Chiara, nar. 2017 po Schralling z Charisma po
Sargoni. Foto archiv autora

Dancer) byl vítězem testu hřebců v Německu s hodnocením 8,3 b. (elita), dále se věnuje drezuře a přes
své mládí (8 let) již se svou stálou jezdkyní a majitelkou
Adélou Neumannovou z JC Zájezd závodí na stupni T,
z osmi startů se 6x umístil. Tento exteriérově a charakterově dokonalý hřebec je k dispozici chovatelům ve
formě mražených ID. Landsberger (Kasimir – Lena II po
Caprimond) startoval se svou majitelkou Z. Střebákovou také až do stupně T, dokázal dokonce 6x zvítězit
a 14x se umístit. Spolehlivý 10letý valach je na vrcholu
své kariéry a reprezentuje JK Iluze Makotřasy.

Rok 2019
V sezoně 2019 počítáme s připuštěním cca 30 klisen
v čistokrevné plemenitbě a narozením asi 20 hříbat.
Znovu budou působit naši hřebci i v zahraničí, jako
již tradičně (Solistentraum, Schralling, Skandau…).
Stejně tak budou využity v cizině i zmražené dávky
našich plemeníků (Aktiv, Obvod, Powiew...).

Buďme hrdí na náš chov
A na závěr snad jen malou poznámku. Český trakén
má za sebou nedlouhou oficiální historii, ale již dnes
má velké mezinárodní uznání. Jsme čestnými hosty
a inspektory na mezinárodní úrovni, naši hřebci působí v zahraničí, němečtí, rakouští a polští chovatelé
využívají naši plemennou knihu. A jaká je situace
v českém teplokrevném chovu? Na 20 % narozených
hříbat v našich plemenných knihách končí zápisem
v cizí plemenitbě. Hannover, holštýn, westfál, oldenburg, Zangersheide – to je jen nejčastější výčet plemenných knih, kam zapisují naši chovatelé svá hříbata
v představě, že je to pro ně velká čest, že je zahraniční
PK uznaly. Této skutečnosti pohříchu pomáhají čeští
„náhončí“, a ze všeho je tak vynikající obchod pro zahraniční svazy. Vynikající marketing cizích podnikatelů
a peníze pro zahraniční svazy, to je nakonec jediný výsledek této činnosti. Český člověk nedokáže být hrdý
na své vlastní chovatelství, devótně se vtírá do přízně
cizinců, kteří ho chválí jen do chvíle, kdy jim zaplatí za
registraci hříběte. Bohužel, to je naše česká povaha.
Zkuste se někdy zamyslet nad tím, jestli si cizinci vůbec
mohou takových lidí vážit...
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