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Historie Trakénského koně 
 
 V roce 1732 pruský král Fridrich Vilém I. založil Správu pruských královských 

hřebčínů. Východní Prusko (oblast dnešního Kaliningradu) se stalo centrem pro chov 

ušlechtilých armádních koní, v jejichž původu se nacházeli především zástupci arabů 

a achal-teke, později kolem roku 1900 pak většinu plemeníků tvořili angličtí 

plnokrevníci. V širokém okolí kolem Královského hřebčína se pak choval obecně kůň 

východopruský, jehož základem byl malý horský kůň jménem schweik. Královští 

plemeníci však byli na východopruské klisny používáni a měli tak velký vliv na 

konsolidaci celého východopruského chovu. Dodnes registrujeme tzv. původní staré 

královské rodiny, které jsou velmi ceněné. 

 Trakeni tvořili na začátku 20. Století téměř 90% hipických pluků armád celé 

Evropy, což se dá zároveň považovat za jedno z nejtvrdších selekčních kritérií 

v dějinách chovu koní. Velmi brzy se začali pro své vlastnosti trakéni využívat i jako 

sportovní a dostihoví koně a dosáhli vynikajících úspěchů v největších překážkových 

dostizích (Velká Pardubická steeplechase) a na olympijských hrách ve všech 

disciplínách. Druhá světová válka zasadila chovu trakénů osudovou ránu zničením 

královského trakénského hřebčína. Německá armáda v únoru 1945 odvlekla na 1000 

čistých trakénů do Německa, kruté podmínky transportu přežila jen třetina. 

V Rusku se trakéni koncentrovali do řady chovných závodů, z nichž největší význam 

má dodnes Konzavod S. M. Kirova, odkud pocházejí nejen současní i bývalí 

olympionici ve skoku a drezuře, ale byly odtud dovezeny i klisny a hřebci, kteří 

mimořádnou měrou ovlivnili chov sportovního koně v poválečném Československu. 

Zároveň se po druhé světové válce shromáždilo v našem státě velké množství 

kořistních koní, nejlepších z nich v hřebčíně Hostouň na Šumavě. I zde byla řada 

čistokrevných trakénů..Pokračovatelem hostouňského chovu pak byl hřebčín 

Albertovec, kde se na 30 nosných trakénských rodin s velkým úspěchem drželo až 

do roku 2005. Dovezeni byli též němečtí trakéni, zejména Karneol, Faharadscha a 

Topas (poslední jmenovaný zde založil linii). V roce 2005 došlo bohužel k likvidaci a 

rozprodání celého chovu. Ročenka 2015.  Český trakén [online].  

Vznik svazu 
 Svaz chovatelů českého trakéna vznikl 24. 5. 2012 na základě rozhodnutí 

ministerstva zemědělství České republiky o uznání chovatelského sdružení pro 



plemeno koní trakénský kůň.  Svaz vznikl původně již v roce 1995 dokonce vedl i 

plemennou knihu. Po změně plemenářského zákona mu nebyla prodloužená licence.  

Věnoval se chovu čistokrevných trakénských koní a jejich kříženců. 

V současné době (k roku 2015) je v plemenné knize trakénského koně zapsáno 81 

klisen a 4 živí hřebci. V inseminačních dávkách je k dispozici dalších 10 hřebců. Od 

založení svazu došlo k mírnému nárůstu počtu koní. V roce 2013 bylo zapsáno 75 

klisen a pouze 2 živí hřebci.  

 Již v roce 2013 se narodili první čistokrevní koně PK TRAK – po Plesantovi a 

po Abendtanzovi. 

 Od začátku fungovaní českého svazu probíhá mezinárodní spolupráce na 

úrovni Trakehner verband. Velký význam mají i ruské a polské plemenné knihy.   

Kromě již zmiňované spolupráce s Trakehner verband probíhá spolupráce také 

s ostatními německými hřebčíny. Český svaz byl uváděn jako spolupracující 

organizace, podobně jako například Rakousko, Holandsko, Belgie, Finsko, Austrálie 

a Pobaltské republiky. 

 Co se týče spolupráce na národní úrovni,  svaz spolupracuje se Svazem 

chovatelů slovenského teplokrevníka v České republice a se Svazem chovatelů 

českého teplokrevníka.  

 V roce 2013 byl MVDr. Vít Holý oceněn prezidentem polského svazu čestným 

uznáním za rozvoj chovu trakénského koně a pozván do mezinárodní výběrové 

komise pro selekci hřebců, klisen a hříbat. Již v témže roce se zúčastnil finále 

polských výběrů a testů.  

 Cílem Svazu pro budoucí roky byla přesná evidence všech trakénských koní 

v České republice a zhodnocení celkového vlivu trakénů na chov sportovních koní 

v České republice.  

 

 
 

Významné linie 
 

 V době Československa byl Trakénský kůň asi nejlepší plemeno českých 

chovatelů.  



K našim nejvýznamnějším liniím patřili Quoniam a Topas. Tyto linie byly však skoro 

vymýceny. Poslední žijící čistokrevný potomkem linie Quniam je letos 7 letý hřebec 

Quintar.  Tento velmi kvalitní hřebec si vedl výborně proti dnešním moderním 

plemenům, jako jsou například Hannoverští nebo Holštýnští koně.  Zvítězil v 

kvalifikacích a finále 4letých na MŠMK, vyhrál i 5tiletou kategorii a v rámci 

evropského šampionátu v Hannoveru získal 3. místo mezi 6ti a 7miletými v obtížné 

2kolové soutěži 130  cm a mezi 5tiletými byl v rámci Evropy dokonce nejlepší. Jeho 

otec Quintet absolvoval přes 10 sezon parkury do 160 cm a v r. 2002 byl nejlepším 

českým koněm v rámci GP CSIO Poděbrady. Quintetův otec Quoniam III získal 14  

titulů nejlepšího plemeníka ČR a jeho otec Quoniam II byl opravdovou chovatelskou 

legendou s 29 syny zařazenými do chovu.  Quoniam III dal i vítěze testu hřebců 

Quentina.   

 

 Linie hřebce Topas. Byl to vítěz ve skoku mohutnosti (2m). Tato linie dala 

výborné plemeníky, jako Topas 14, který se stal vítězem testů hřebců, dále potom 

Topas 23 a Topas 28 

 

 Velmi významná je i linie hřebce Aktiv. Je to jeden z nejúspěšnějších 

trakénských koní, je to trojnásobný vítěz Středoevropské ligy Světového poháru, 

trojnásobný účastník finále Světového poháru v Las Vegas a Lipsku. Jeho jezdec byl 

Robert Chelberg.  Tento hřebec měl mimořádné vlohy pro všechny jezdecké 

disciplíny (skok, drezúra i všestrannost). Jeho potomstvo dosáhlo až vlastní 

výkonnosti stupně T (150 cm) ve skoku, v drezuře S a stupně ST v military ( 

všestrannosti).  Byl vnukem olympijského vítěze v drezuře Pepela.  Jeho matka 

Aktiva Aktrisa 58 po Singapour xx je matkou velmi úspěšného skokana Abreka 

s výkonností T ve skoku, který působil v Rakousku. 

  

 Ve světovém měřítku je taky významný drezurní hřebec Totillas po 

trakénském hřebci Gribaldi. Je považován za drezurního hřebce století. Na kontě má 

dvě stříbrné a dvě zlaté medaile z mistrovství Evropy (stříbro: týmové z roku 2005 a 

z Grand Prix jednotlivců z téže roku, týmové zlato z roku 2009 a z küru jednotlivců 

tamtéž). Je vítězem světového poháru v drezuře a má také všechny tři zlaté medaile 

ze Světových jezdeckých her z Kentucky.  Jeho jezdcem byl holanďan Edward Gal. 

Je to první dvojice, které se podařilo zvítězit ve všech třech soutěžích WEG (World 



Equestrian Games). Je trojnásobný držitel světového rekordu v drezuře (v küru 

dosáhli hodnocení přes 90,75% a v téže disciplíně na WEG dosáhli až 92,30%). Je 

však plemene KWPN (holandský teplokrevník). 

Úspěchy trankénských koní napříč jezdeckými disciplínami 
 Svaz chovatelů Českého trakéna existuje již přes 21 let, oficiálně od roku 

2012. I přes jeho malou početnost koní, dosáhli trakéni výborných sportovních 

výsledků. 

 

 Landsberger narozen v roce 2008. Je po otci Kasimir a z matky Lena II po 

Caprimond. Absolvoval drezurní soutěže do stupně S. Se svou jezdkyní Zuzanou 

Střebákovou získali v roce 2015 7 vítězství. Umístili se i v mistrovských soutěžích.  

 

 Landsberger byl předveden i na Körungu mladých hřebců v Neumünsteru 

v roce 2010, kde předvedl vynikající mechaniku pohybu a vyrovnanou povahu. 

 

 Lissandro narozen v roce 2002. Je po otci Münchhausen a z matky Lima II.  

S mladou jezdkyní Sofii Brodovou závodil, až do stupně ST. V roce 2015 získali 3. 

místo na mistrovství České republiky v drezuře. V roce 2014 se umístil mezi 

nejlepšími drezurními koňmi České republiky na 26. místě. Jeho otec je Hřebcem 

roku Německa z roku 2011. 

 

 Ampere, narozen v roce 1999. Je po otci Angard a z matky Andante IV po 

Gunnar.  Absolvuje soutěže až do nejtěžšího stupně (TT).  S Vandou Bělinovou 

získal v sezóně 2015 15 umístění v soutěžích TT. Patří k nejúspěšnějším drezurním 

koním v České republice. V roce 2013 byl zvolen za nejlepšího drezurního koně 

v ČR. 

 

 Zifan je po otci Sargoni a z matky Zita po Quoniam II. Několik let se účastní 

drezurních soutěží na nejvyšším stupni.  Jeho otec Sargoni vynikal jak skokovými 

schopnosti, ale i drezurními vlohami a vyrovnanou povahou. Dosáhl vlastní 

výkonnosti ST (140 cm) ve skocích a S v drezuře. 

 



 Verena narozena v roce 2004. Je po otci Ikar z matky Virginie po Topas 14. 

V drezurních soutěžích na stupni S se dokázala několikrát umístit a jednou zvítězit. 

Klisna je obojího talentu. Má jak dobrou techniku skoku, ale i dobrou mechaniku 

pohybu.  Hřebec Ikar zvládl již jako 7mi letý získat 3. místo ve Velké Ceně Ostravy 

(parkurová extraliga v ČR).  Závodil ve vysokých soutěžích až do svých 16 ti let a 

menší skokové soutěže absolvoval do až 20ti let. Nevlastní sestra Vereny, klisna 

Madelaine po otci Ikar, zvítězila v MŠMK (Moravský šampionát mladých koní) mezi 4 

letými koňmi, umístila se i ve Finále MŠMK v kategorii  5ti a 6ti letých koní. Rodina 

Virginie patří k nejlepším skokovým rodinám, dala několik vítězů Grand Prix. 

 

 Heidekrug, po otci Dramatiker a z matky Hanabi po Sky Dancer. Narozen 

v roce 2010. Spolu se svou jezdkyní Adelou Neumannovou dosáhli 3 vítězství a 

několik umístění v kategorii pro 5ti leté koně s výsledkem až 80%. Je vítězem 

německého testu hřebců z roku 2013 v Alt Sammit, kde získal známky za skok 8,25, 

za drezuru 8,75, interiér 9 a celkovou známku 8,31 bodů. Urpěl však zranění a jeho 

budoucí kariéra je nejistá. Jeh otec Dramatiker patří k ceněným plemeníkům 

v Německu s talentem pro skok i drezuru.  

 

 Prim po otci Quintet a z matky Plazma. Narozen v roce 2007. Prozatím se se 

svým jezdcem účastní nižších soutěží ve všestrannosti a drezuře.  

 

 Ouintar narozen v roce 2009. Po otci Quintet a z matky Stella po Saint Tropez.  

Je to jeden z nejúspěšnějších českých trakénských koní. Zvítězil v MŠMK pro 4 leté 

a 5ti leté koně a mezi 6ti letými získal 2. místo. V silné mezinárodní konkurenci na 

Šampionátu pro mladé koně v Martinicích, se dostal až do finále, kde skončil na 6. 

místě (S** v rozeskakování). V roce 2014 se zúčastnil Bundesturnier Hannover, kde 

se v konkurenci koní do 7mi let umístil na vynikajícím 3. místě (S**) a jako 5ti letý 

trakén byl nejlepší. V témže roce se stal nejlepším 5ti letým koněm České republiky. 

Simona, narozena v roce 2008. Je po otci Quintet a z matky Stella. Se svou jezdkyní 

podává dobré výkony do stupně S (130 cm). Stejně jako Quintar se i ona se úspěšně 

zúčastnila Bundesturnier Hannover.  

 

 Isar je po otci Sargoni a z matky Ilatta po Latich. Účastnil se soutěží do stupně 

T (150 cm), nyní však skáče do stupně S (130 cm) se svou mladou jezdkyní. 



 

 Tara je po otci Topas 28 a z matky Vera po Faharadscha.  Startuje v lehčích 

skokových soutěžích, absolvovala i military. 

 

 Josefína TH po otci Eliáš z matky Jenufa po Majáles xx, Topas- 23. Klisna 

letos absolvovala základní zkoušky a výborným hodnocením za skok ve volnosti 8,5 

bodů.  

 

Trakénský kůň v České republice 
  
 Při znovuzaložení svazu v roce 2012 byli v plemenné knize zapsáni pouze dva 

živí hřebci. Byli to Ekvus a Plesant. V inseminačních dávkách bylo k dispozici 10 

významných hřebců. K roku 2015 se počet hřebců podstatně zvýšil.  

Každoročně se pořádají se výběry hřebců pro plemenitbu. Poslední proběhl v roce 

2015 v hřebčíně Amona v Bolaticích. Komise byla ve složení MVDr. Vít Holý, P. 

Hudeček, M. Strnadel a Z. Vitůj.  Shlédli hřebce Skandau a Schralling.  Oba hřebci 

pocházejí z chovu Dr H. E. Wezela (Německo). 

Cit.     SKANDAU , tmavý hnědák nar. 18.4.13 je velmi korektní hřebec s KVH 161 

cm a holení 20.5 cm, velmi dobrého pohybu, zejména ve cvalu. Při předvedení vynikl 

skokovou technikou a celkovou schopností. Na přání publika absolvoval i zvýšený 

skok ( oxer 140 cm ) bezchybně a s velkým přehledem. Skandau tak přináší do 

chovu tolik potřebnou pohybovou a skokovou kvalitu, exterierovou vyrovnanost a 

dostatečnou mohutnost. Má velmi dobrou horní linii a vynikající fundament včetně 

dokonalých kopyt.   Otec Singolo absolvoval HLP s drez. Indexem 128, v chovu se 

blýskl hned vítězem německého körungu Kissingerem a výborným hřebcem Fairmont 

Hill, jeho dcera Zikade je německou bundesšampionkou 5tiletých. Singolo kombinuje 

krev olympijského Partouta ( A. Van Grunsven a legendárního Biotopa Dr. Klimkeho 

). 

   matka Schlodien II dala již 17 hříbat a z toho již 4 plemenné hřebce. Její syn 

Schenkendorf ( Topkij ) dosáhl v Anglii skoku stupně T a Sir Ted byl na körungu v 

Neumünsteru vyhodnocen jako nejlepší skokan se známkou 10 za cval a skok ! 



    Otec Schlodien II, plnokrevný Königspark dal řadu vynikajících koní v čele s 

vítězem testu hřebců a Koněm Roku 2004 Herzrufem. Ten pak je otcem 

olympijského Herzrufś Erbe ( Ulla Salzgeber ), vítěze körungu v Neumunsteru 

Donaurufa nebo finského Koně roku 04 a 05 Payana. 

    Rodina SCHWALBE patří mezi nejcennější trakénské rodiny na světě a u nás 

je zastoupena v původu šampion plemeníka a vítěze skoku mohutnosti na výšce 2 

metry – Topase. 

    Skandau tak splňuje všechny předpoklady moderního plemeníka – exteriér, 

pohyb a skokové schopnosti. 

    Výsledné bodové hodnocení : exteriér 8, pohyb 8, skok 8.5, vnitřní vlastnosti 

8.1, celkem 8.2 

 SCHRALLING hnědák, nar. 4.6. 13, KVH 163, holeň 21,- cm. Mohutný hřebec 

s vynikajícím pohybem a charakterem projevil i dostatečné skokové schopnosti. 

Geneticky převažují drezurní vlohy, matka výše uvedeného Skandaua je 

Schrallingovou bábou.. Impozantní hřebec předvedl ohromnou lehkost, dynamiku a 

prostornost pohybu, zejména krok a klus ( známky 9 ). Nechyboval ani ve skoku až 

do výšky 130 cm. V českém trakénském chovu považujeme za nutné, aby hřebci 

splňovali „ dvojitý talent „ a nepovažujeme za správné u mladých hřebců ulevovat 

drezurním původům ve skoku a skokovým v pohybu... 

    Otec Banderas byl plemeníkem ve Warendorfu a v původu jsou GP drez. 

hřebci Le Rouge a Friedenfürst , mimochodem oba i se skokovým talentem. Le 

Rouge získal hodnocení 9 v testu hřebců jako 3letý ( 2. místo ), stal se trakénským 

šampionem Německa 3 a 4 letých , dal 5 plemeníků včetně vítěze německého 

körungu Iskandera a ve finále úspěšně startoval na drezurním německém Derby v 

Hamburgu. V jeho původu je i vynikající Donaumonarch, úspěšný vítěz Poháru 

Národů ve skákání. 

    Matka Sechserben je dcerou Hřebce Roku Německa 2012 Connerryho ( otec 

slavného GP hřebce a Koně Roku 2015 Imperia ! ) Connery je synem Hřebce Roku 

2010 Buddenbrocka a ten se zas narodil po mnohonásobném vítězi těžkých skákání 

Sixtusovi ( Hřebec Roku Německa 2001 ). Její matkou je výše uváděná Schlodien II. 



    Sechserben je vítězkou přehlídky klisen oblasti Bayern. 

    Schralling je tak mimořádně nadějným drezurním plemeníkem s genetickými 

vlohami i pro skákání. Má vynikající charakter a inteligenci, skvělý pohyb a svým 

projevem během testu se okamžitě stal miláčkem publika … 

 Oba hřebci působí v hřebčíně Amona. 

 Dále byli pro plemennou knihu licentováni hřebci Arizonas a Symont.  

Arizonas je černý hnědák, narozen 20. 6. 2008. Chovatel a majitel je Harald Keitel 

z Clingen v Německu. Momentálně je kůň pronajat Lucii Strnadlovou (Trojanovice) a 

Svazem Chovatelů Českého trakéna.  

Je to jediný aktivně působící syn dvojnásobného olympionika Almox Prints.  

Je vítěz skoku ve volnosti 3 letých hřebců.   

Cit.  Otec ALMOX PRINTS patřil k nejlepším skokanům své doby. Narodil se v 

Kirovském hřebčíně (RU) a působil v Rusku a Německu. 2 x startoval na OH – Soul a 

Barcelona. Zvítězil v GP Rotterdam, Wiesbaden , Fontainebleau a dalších. .Byl 

několikrát nejlepším německým skokanem – GP Aachen. Do chovu dal plemeníky 

Finest Prints, Donauprints, Arizonas, Cholop, ve Westfálsku pak ještě další 

plemeníky a GP skokany Al Passal a Amaretto. Je otcem matky GP skokana a 

plemeníka Cornetś Prinz a Come Close (nejlepší skokan trakénského körungu). Dal 

také vynikající GP skokanky- klisny – Atlanta, Piacenza... 

Almox Prints byl synem „Hřebce století“ CHOKKEJe . 

Otcem Chokkeje je velmi ceněný Pomeranets, jeho syn Paket byl nekorunovaným 

olympijským vítězem military v Mexiku 68. 

    Matka AUDREY je dcerou elitního hřebce STRADIVARI (působil v Německu a 

ve Francii). Ten dal např. vítěze körungu hřebců – K 2 a skokového plemeníka v 

Medingenu KEY WEST pak úspěšného militaristu hřebce Epatant des Briandes. 

    Bába Arizonase Amarette se blýskla hřebcem Agnelli (Kostolany). Rodina 

začíná klisnou Anta – 0132 A a pocházejí z ní plemeníci Antares, Atoll, Alarm.  

Původ doplňuje plnokrevný vysoce ceněný Langata Express xx licentovaný v 

holštýnsku, producent mnoha vynikajících sportovních koní. 



 Hřebec Symont byl od teamu Nijhof pronajat Hřebčincem Tlumačov. Je 

příbuzným s olympijským vítězem Abdullahem a trojnásobným mistrem světa 

Totilasem.  

 V sezóně 2016 bude mít Svaz Chovatelů Českého trakénu k dispozici 7 živých 

plemeníků. Část z nich bude působit i v plemenné knize Českého ale i Slovenského 

teplokrevníka. 1 

 
 

 

Podmínky uchovnění klisen a výběr hřebců pro plemenitbu 
 Pro uchovnění trakénských koní se musí dokazovat čistý genetický původ až 5 

generací.  Cílem je vychovat všestranného koně s výraznou ušlechtilostí, inteligencí, 

harmonické tělesné stavby a vysoké výkonnosti ve všech jezdeckých disciplínách.  

Kohoutková výška koně ve třech letech se pohybuje kolem 160-170cm. Cit. Suchá 

ušlechtilá hlava s výrazným okem, středně nasazený střední až delší krk, výrazný 

kohoutek, dlouhá dobře úhlovaná lopatka, pevná horní linie, středně hluboký a široký 

hrudník, delší dobře osvalená záď, dobře vázaná pevná bedra. Suchý korektní 

fundament, pevná korektní kopyta, spěnky středně dlouhé i delší, pružné.  Chody 

výrazné a prostorné. Výborný charakter, jezditelnost, klidný až živý temperament.  

Dobrá živitelnost, dobré zdraví a dlouhověkost, přiměřená rannost. Všechny barvy, 

ve světě převládá barva tmavý hnědák a vraník. Žádoucí jsou lehké, prostorné a 

energické chody vycházející od aktivní zádě, cval vznosný a elastický. Velký důraz 

kladen na přirozenou rovnováhu. 

 Ve skoku je žádoucí šikovné, mohutné a opatrné skákání s dostatečným 

klidem a rozvahou. Rychlý odraz, dobré skládání končetin, vyklenutý hřbet s vyniklým 

kohoutkem a schýleným krkem, uvolněné otevření zadních nohou. Skok má zachovat 

rytmus cvalu. 

 V oblasti reprodukce se žádá vysoká plodnost, pevné zdraví a dlouhověkost, 

bez dědičných vad. 

Před samotným zařazením klisny do plemenné knihy a chovu musí proběhnout výběr 

a hodnocení před odbornými komisaři.  Výběr má několik kritérii.  

                                                      
1 citace 



 Prvním je původ. Hodnotí se samotná kvalita chovu a vlastní výkonnost otce, 

otce matky a otce matky matky. Hodnocení plemeníků probíhá podle výkonu 

vlastního potomstva, ale i vlastní výkonnosti.  Významným faktorem jsou i výsledky 

ze šampionátu pro mladé 5-7mi leté koně. Výsledky zkoušek ve třech letech jsou jen 

orientační.  

 Další kritérium jsou vnější znaky. Hodnocení probíhá zejména na svodech, 

aby bylo možno srovnávat  co největší počet jedinců.  

Cit.  Schéma hodnocení: typ, horní linie, přední končetiny, zadní končetiny., krok, 

klus, cval, kmih a elasticita 

 Toto dílčí hodnocení se posuzuje 10ti bodovou stupnicí 

       1 – 2    nedostatečný 

       3 – 4    špatný 

       5 – 6    dostatečný 

       7 – 8    dobrý 

       9 – 10   vynikající 

   Výsledná známka je aritmetickým průměrem dílčích hodnocení 

Posledním kritériem jsou samotné výkonnostní zkoušky. Ty se řídí pravidly PK TRAK 

a České jezdecké federace.  

3.1. Cit. Výkonnostní zkoušky hřebců 

       a )  zkouška vloh a vlastností jezdeckého koně 

       b )  základní zkouška – test – 3 a 4 letých hřebců 

       c )  sportovní výsledky dosažené v klasických jezdeckých disciplínách 

       d )  dostihové výsledky u plnokrevných koní 

3.2. Výkonnostní zkoušky klisen 

       a )  základní zkouška – test – 3letých klisen ( způsob stanoví RPK TRAK ) 

       b )  sportovní výsledky dosažené v klasických jezdeckých disciplínách 

       c )  dostihové výsledky  

3.3. Výkonnost potomstva 

        a)  hodnocení hříbat 

        b ) licentace hřebců, přehlídky klisen a zápisy do PK 

        c )  výkonnostní zkoušky a testy hřebců a klisen 

        d )  výsledky dosažené v klasických jezdeckých disciplínách, soutěže mladých 

koní, šampionáty... 

3.4.  Způsob hodnocení výsledků 



        Výsledky jsou hodnoceny dle obecně uznávaných a vědecky doložených metod. 

        Veškeré dědičné vady a anomálie jsou nežádoucí. 

Licentace hřebců do plemenitby 
1.  Předpokladem licentace je splnění následujících podmínek: 

   -   původ hřebce musí odpovídat požadavkům výběru 

   -   předložení potvrzení o původu 

   -   předložení výsledků výkonnostních zkoušek 

   -   doložení RTG snímků spodních částí končetin a hlezen ( mladí hřebci ) 

2. U hřebců využívaných v plemenitbě pouze formou importovaných 

inseminačních dávek je podmínkou pro licentaci předložení: 

   -  kopie potvrzení o původu 

    -  kopie o stanovení genetického typu 

    -  kopie potvrzení o výběru do plemenitby v zahraničí 

    - případně výsledky zkoušek výkonnosti 

3.  Před licentací musí být provedena kontrola identity.  Hřebec nesmí vykazovat 

žádné zdravotní vady ovlivňující jeho schopnost k chovu a chovnou hodnotu 

(anomálie varlat, vážné vrozené vady chrupu, vážné tělesné asymetrie … 

4.  Licentační rozhodnutí :     vybrán -  nevybrán 

5.   Proti rozhodnutí o licentaci může majitel hřebce podat odvolání do 4 týdnů od 

rozhodnutí, písemně na RPK. 

6.    K licentaci nebudou připuštěni hřebci s pozitivní dopingovou kontrolou nebo 

pokud byl proveden zákrok směřující k ovlivnění výkonu či schopnosti k 

pohotovosti k výkonu. 

7.     Zlicentováni jsou hřebci, kterým byl udělen jeden z následujících typů 

výběrů: 

a) Základní výběr   

 - je udělován hřebcům ve věku 2 – 4 roky po zkoušce vloh a vlastností 

 jezdeckého koně nebo základní zkoušce – testu – 3 až 4 letých 

hřebců. Oprávnění je  omezeno na 2 sezony, RPK může toto o 1 

sezonu prodloužit. 

 hodnotí se původ, vnější znaky, mechanika pohybu, skok ve volnosti, 

výsledek základní zkoušky,.... 

b) Výběr   



  oprávnění k plemenitbě, které musí být RPK TRAK každoročně 

prodlouženo bez nutnosti dalších zkoušek. 

 hodnotí se přední umístění v soutěžích KMK či Šampionátech, u 

starších koní pak dosažení výkonnosti minimálně ST ve skoku či 

drezuře, eventuálně T v soutěžích všestranné způsobilosti, dále původ, 

vnější znaky a mechanika pohybu. 

c) Definitivní výběr 

  trvalý výběr, který může být zrušen jen RPK TRAK na základě 

změněných skutečností. 

 je udělován zejména hřebcům kladně prověřeným základním stupněm 

kontroly dědičnosti provedeným na základě vyhodnocení výsledků 

potomstva. 

 

d) Mimořádný výběr 

     v odůvodněných případech na základě rozhodnutí RPK 

 
 
 
 
  



Zdroje 
Historie trakénského koně 
[cit. 2016-03-27]. Dostupné z: 

http://www.ceskytraken.cz/pk_trak/doc/Rocenka_TRAK_2015.pdf 

 


