
Výběr starších hřebců do plemenitby pro plemennou knihu ČT  - 2015. 
 
 Ve dnech 13. a 14. listopadu se v areálu rodiny Perníčkových v Herouticích konal již IX.ročník 2. 
předvýběru hřebců do plemenitby v ČT.  Toto je poslední akce roku pořádaná Svazem chovatelů koní ČT a slouží 
k předvýběru mladých,  2,5 letých hřebečků do příští plemenitby. Součástí je samostatné oddělení starších 
hřebců, kam mohou majitelé přihlásit  své starší hřebce, kteří splňují kritéria šlechtitelského programu a pokud 
naplní chovný cíl, komise jim otevře prostor na budoucí cestu plemeníka. Komise hodnotila ve stejném složení 
jako u mladých hřebců, viz jiný článek.  
 
 Jako první byl předveden hannoverský hřebec Benaggio, tmavý hnědák, narozený 3.7.2008, u pana 
Hanse - Heidrich Oltmana z Borstel v Německu. Majitel je ing. Zdeněk Mareš, Mlýny, Soběslav. Otcem tohoto 
hřebce je Benvenuto, matka Donatella po Dimaggio. Drezurní původ, ve kterém ve čtvrté generaci jsou 
plemeníci Bolero, Donnerhall a World Cup I, jej předurčuje do drezurní společnosti. Hřebec je bez sportovní 
výkonnosti a pouze 30ti - denní test a proto nesplňuje parametry šlechtitelského programu ČT. Nebyl vybrán. 
 
 Plemeník 1984 Costly Friend má již výběr pro plemennou knihu CS. Narodil se v roce 2004, po hřebci 
KWPN Silvio II, matka je polokrevná 45/476 Čemeřice po Časpal A1/1.  Výkonnost tohoto koně nesplňuje 
podmínky šlechtitelského programu ČT. Nebyl vybrán. 
 
  Jako další byl předveden hřebec Davino EM, narozený 11.2.2009 po hannoverském Dancier, z matky 
Laurecia po Lauries Crusador A1/1. Zajímavostí tohoto koně je vysoký podíl krve A1/1 - 31,3 %. Ve třetí generaci 
jsou opět Donnerhall a Bolero. Davino nepředvedl požadované drezurní předpoklady. Nebyl vybrán. 
 
 Hřebce Empire předurčuje pro chovnou kariéru ne jenom jeho exteriér, ale též výborný moderní 
původ a jeho dosavadní sportovní výkony. Narozen 12.3.2009.  Otec je Quidam de Revel, 11. ve světovém 
žebříčku skokových hřebců. Matka Contessa po Corrado I, dále Contender.  Svoje sportovní úspěchy v roce 
2015 završil 2. místem v KMK šestiletých. Byl vybrán. 
 
 Další byl k výběru přiveden hřebec  73/232 Laramis, chovatel MVDR Holý, Bolatice, majitel Richard 
Krutina. Otec hřebce je český teplokrevník 2684 Aramis, matka 17/162 Lady R po Rautenstein. Tento kůň dosáhl 
výkonnosti st. "T", avšak nenaplnil předpoklady sportovní výkonnosti, které požaduje šlechtitelský program ČT. 
Nebyl vybrán. 
 
 Však další kůň, který byl předveden byl diváků, kteří sledují parkurovou scénu dobře znám. Ještě před 
pár léty jsme ho vídali jako účastníka nejvyšších soutěží v Čechách. 1372 Sir Bento,   
každého zaujme svým líbivým exteriérem a příjemným charakterem. Zatím připouští v plemenné knize CS. 
Chovatel je pan Peter Carstensen z Německa, majitelkou paní Veronika Doleželová z Praskačky.  Otcem je v 
holštýnsku působící plnokrevný hřebec Sir Shostakovich. Matka Daniela V po Ronald, dále Silvestr a Marlon 
A1/1.  Sir Bento disponuje více jak 65% krve plnokrevníka. Byl vybrán.  
 
 Jako poslední ze starších hřebců byl předveden trakénský hřebec Symont. Chovatelem je hřebčín 
Hämelschenburg a Team Najhof, v současnosti je hřebec v pronájmu hřebčince Tlumačov. Otcem je trakén 
Monteverdi, matka Syvari po vynikajícím Kostolány, který je mimo jiné dědečkem pohádkového Totilase. 
Symont přináší výbornou trakénskou krev. Já osobně doufám, že se mu podaří navázat v chovu na trakénské 
hřebce, kteří působili v československém teplokrevném chovu především v 70. a 80. letech minulého století. 
Tito trakéni zanechali pro náš chov dlouhou řadu užitečných koní, jak pro sport, tak do chovu. Byl vybrán. 
 
 Závěrem je třeba blahopřát vybraným plemeníkům a těm kteří nebyli vybráni říci, že není vše ztraceno 
někteří, když si zlepší kritéria výběru, mají naději být zařazeni do chovu později. Dále děkujeme všem, kteří 
hřebce předvedli. Hřebci byli dobře připravení a četným chovatelům, kteří se předvýběru zúčastnili, umožnili  
rozšířit si obzor. poslední věta, je třeba vyzdvihnout farmu Heroutice za bezchybnou přípravu a organizaci celé 
akce. 
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