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CROSBY DK
Oldenburský kůň
Bělouš, *2011, KVH: 173 cm
Výkonnost: T**
Připouštěcí poplatek: 3 500 + 6 500 Kč (základní + doplatek za březost)
Tento 11letý plemenný hřebec disponuje výborným cvalem a skokovým stylem a v neposlední
řadě také mimořádným charakterem. Své kvality ukázal už jako mladý v soutěžích KMK, v nichž
se pravidelně umisťoval jak v kvalifikačních kolech, tak ve finále. Jako 6letý dokonce ve finále
zvítězil.
Crosbyho od čtyř let jezdí Jiří Tměj, spolu s nímž posbíral mnoho úspěchů zejména v národních
závodech, úspěšně se prezentoval i na mezinárodních závodech CSI3* v Olomouci. Dosavadní
nejvyšší dosažená výkonnost Crosbyho DK je 150 cm.
V roce 2022 bude Crosby působit v plemenitbě poprvé a bude současně dále testován ve sportu,
jak už na národních, tak i mezinárodních závodech.
Cachas (Caretino x Corrado I x Lord)
Cachas byl moderní atletický hřebec, který vynikal výjimečným pohybem a skokovou schopností.
Pozornost odborníků na sebe upoutal při licencování hřebců v Neumünsteru. Úspěšně
závodil už v soutěžích pro mladé koně – zvítězil například v jedné z kvalifikací na warendorfský
Bundeschampionat.
Až do svých 10 let sbíral Cachas úspěchy v parkurech do výšky 140 cm. Pak musel být bohužel
po fatálním úrazu v přepravníku utracen. Přestože uhynul v tak mladém věku, dokázal zplodit
více než 500 registrovaných hříbat a v Holštýnsku má dokonce tři licentované syny: Cachassini
(Cachas x Cassini I), Caleo (Cachas x Quantum) a Carivari (Cachas x Calato).
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Fenomenální rodokmen hřebce Cachase, otce Crosbyho DK, nezklame ani největší chovatelské
fajnšmekry. Jeho otec Caretino (Caletto II x Metellus) a otec na straně matky Corrado I (Cor
de la Bryere x Capitol I) patří bezesporu mezi nejúspěšnější hřebce z otcovské linie Cor de la
Bryere (Rantzau xx x Lurioso). V krevní linii jeho matky najdeme i světoznámé hřebce Lorda
a Landgrafa I, nejlepší hřebce z otcovské linie Ladykiller.
Corrado I (Cor de La Bryere x Capitol I), otec jeho matky Perriculy (Corrado I x Lord), dosahoval
skvělých výsledků v parkurovém sportu pod vedením Franke Sloothaaka.
V holštýnském chovu zplodil velké množství mezinárodně úspěšných skokanů jako je například
Clinton (Corrado I x Masetto), plemenný hřebec, který skončil čtvrtý na Olympijských hrách
v Aténách v roce 2004 s Dirkem Demeersmanem v sedle.
Hřebce Landgrafa (Ladykiller x Aldato) asi není třeba představovat – je právem považován
za nejvýznamnějšího plemeníka 21. století. Landgraf byl otcem mnoha výborných sportovních
koní a plemeníků.
Klisna Levante (Sandro Z x Landgraf I), matka Crosbyho DK, byla dcerou hřebce Sandro Z, který
patřil k linii Sacramento Song xx (Sicambre xx x Sayajirao xx). Sandro Z působil v hřebčíně Paula
Schockemöhleho, kde se také setkal se svým budoucím jezdcem Franke Sloothakem, s nímž
za svou kariéru vydělal celkem 55 000 německých marek.
Klisna Levante dala několik úspěšných potomků, z nichž připomeňme například: Sisi (Carismo x
Sandro), s výkonností 130 cm nebo Angelinu DK (Calato x Sandro), která se úspěšně prezentovala
v parkurech do 135 cm. Dále pak Lukrecie DK (Con Air x Sandro), která sbírala vítězství a umístění
v soutěžích KMK a později se svým jezdcem Zdeňkem Hruškou dosáhla výkonnosti 145 cm,
účastnila se závodů CSI a CSIO3*. Jako 9letá byla prodaná do Itálie, kde dál úspěšně sportovala
s juniorskou jezdkyní Francescou Chiatti.

CARETINO
CACHAS
PERICULA
SANDRO Z
LEVANTE
LEVANTE

CALETTO II
ISIDOR
CORRADO I
HERA XII
SACRAMENTO SONG
DUERTE
LANDGRAF I
TECHNIK

Více informací k hřebci
CROSBY DK najdete
na našem webu:
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DIDIÉR
Slovenský teplokrevník (CS)
Černý hnědák, *2017, KVH: 169 cm
Připouštěcí poplatek: 3 000 + 6 000 Kč (základní + doplatek za březost)
Moderní sportovní kůň bezvadného exteriéru s velmi dobrým charakterem a jezditelností,
který byl v roce 2019 vyhlášen nejúspěšnějším hřebcem předvýběru pro plemennou knihu CS.
Zaujal svým temperamentem, stylem a pružností na skoku ve volnosti. Jako čtyřletý dosáhl
výkonnosti 110 cm, úspěšně závodil v soutěžích Kritéria mladých koní (KMK), první kvalifikační
kolo vyhrál. Na podzim zdárně absolvoval 70denní polní test hřebců v rámci PK CS, v němž
nejvyšší hodnocení obdržel za techniku končetin, skokové vlohy, baskuli, parkur a připravenost.
V roce 2022 bude Didiér nadále sbírat zkušenosti zejména v soutěžích pro mladé koně.
Tento černý hnědák je takřka kopií svého charismatického otce Diarada, který byl zplozen
krosem francouzské krve (Diamant de Semilly) a holštýnské krve na straně matky Roxette
(I-Corrado I x Contender). Klisna Roxette je pravou sestrou holštýnského hřebce Crawforda.
Diarado (Diamant de Semilly x Corrado I x Contender)
Diarado nadchnul všechny holštýnské chovatele už na Körungu v roce 2007. V 70denním
testu zvítězil a získal neuvěřitelné bodové hodnocení – 10 bodů za skok ve volnosti a 9,5 za cval
a lehkost pod sedlem. Později při své sportovní kariéře nasbíral nespočet vítězství a umístění,
byl úspěšný jak v kvalifikacích, tak i v samotném finále Bundeschampionatu, v němž skončil
třetí. V sedle s Jonasem Vervootem dosáhl výkonnosti Grand-Prix (S***).
Má okolo 2 300 potomků a více než 30 synů působících v chovu. Mezi nimi jsou například Eldorado
de Hus (Diarado x Balou du Rouet), Diacontinus (Diarado x Contendro I) nebo Dinken (Diarado x
Cassini I), Diathago (Diarado x Carthago), 160 cm, Diabelle (Diarado x Capitol I), 160 cm.
Diarado produkuje výjimečné sportovní koně nejen pro parkur, ale je velice často vyhledáván
jako otec koní používaných v soutěžích hunter i ve všestrannosti.
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Diamant de Semilly (Le Tot De Semilly x Elf III x Amarpour xx)
Diamant de Semilly náleží k hřebčí linii plnokrevníka Ultimate xx (Umidwar xx x Beaudelaire xx)
a je již několik let hodnocen jako nejlepší plemeník plemene Selle Francais. Tento světoznámý
otec parkurových koní s vynikající výkonností a plodností na své potomky předává zejména sílu,
schopnosti, skvělou rovnováhu, nádherný cval, pružnost, nevšední lehkost a ochotu.
Diamant de Semilly měl velmi bohatou závodní kariéru a dosáhl výkonnosti 160 cm. Byl součástí
vítězného francouzského týmu na mistrovství světa v roce 2002, na mistrovství Evropy v roce
2003 získal stříbrnou medaili v kategorii družstev a stal se šampionem Samsung Super League.
K největší hvězdám, které zplodil, bezesporu patří Emerald van’t Ruytershof (Dimant de Semilly
x Carthago), 160 cm, Don VHP (Diamant de Semilly x Voltaire), 160 cm, které oba jezdil
Harrie Smolders, Quickly de Kreisker (Diamant de Semilly x Laudanum xx), 160 cm, hřebec
úspěšný v marockých barvách s Abdelkebirem Quaddarem, Deauville S (Diamant de Semilly
x Lux Z), 160 cm L. Kraut, Elvis ter Putte (Diamant de Semilly x Darco), 160 cm a momentálně
velmi nadějný hřebec Mumbai (Diamant de Semilly x Nabab de Reve), 170 cm CH. Kukuk,
Dominator Z (Diamant de Semilly x Cassini I), 160 cm (CH. Ahlmann) a Diarado.
Valoma, matka Didiéra (Voltaire x Cantus x Ahorn), patří k jedné z nejstarších KWPN linií – Loma.
Dala několik potomků, kteří startují v parkurech na úrovni 140 cm.
Voltaire (Furioso II x Gotthard)
Voltaire je výsledkem křížení dvou vynikajících krevních linií – Furioso II (Furioso xx x Talisman)
a Gotthard (Goldfisch II x Amateur I). Byl velmi úspěšný nejen později v chovu, ale i jako sportovní
kůň. Dosáhl výkonnosti 150 cm na mezinárodní úrovni a nasbíral spoustu umístění a vítězství –
jako například v Calgary, Stockholmu, Lanakenu, Helsinkách, Wiesbadenu a Wembley. V roce
1989 završil svoji kariéru vítězstvím ve Velké ceně Berlína s Josem Lansinkem. Voltaire byl
otcem s největším počtem potomků na Olympijských hrách v Atlantě v roce 1996. Mnoho jeho
potomků dosáhlo výkonnosti stupně Grand Prix.

DIAMANT DE SEMILLY
DIARADO
ROXETTE I
VOLTAIRE
VALOMA
NICANTA M

LE TOT DE SEMILLY
VENICE DES CRESLES
CORRADO I
KIMBERLY III
FURIOSO II
GOGO MOEVE
CANTUS
IZALOMA

Více informací k hřebci
DIDIÉR najdete
na našem webu:
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KANNTHAGO DK
Sovenský teplokrevník (CS)
Tmavý hnědák, *2017, KVH: 172 cm
Připouštěcí poplatek: 3 500 + 6 500 Kč (základní + doplatek za březost)
V původu tohoto impozantního hřebce najdeme krev nejlepších plemeníků na světě –
Kannan x Carthago Z x Diarado x Sandro x Moltke. Kannthago vyniká především obrovskou
silou a bezvadnou skokovou technikou, dobrým pohybem a jezditelností. V roce 2021 zvítězil
v jednom z kvalifikačních kol kategorie čtyřletých hřebců KMK a po velmi vydařeném finálovém
dvoukolovém parkuru se následně stal šampionem čtyřletých hřebců KMK. V 70denním polním
testu byl licentován s druhým nejlepším bodovým hodnocením, kde nejlepší známky obdržel
za skokové vlohy, připravenost, charakter a jezditelnost.
Kannan (Voltaire x Nimmerdor x Le Mexico)
Kannan má za sebou úspěšnou sportovní kariéru s francouzským jezdcem Michelem Hecartem
v sedle. V roce 2005 získal titul mistra Francie, startoval mimo jiné na mistrovství Evropy v San
Patrignanu a má na svém kontě četná vítězství a umístění z velkých cen. Je jedním z mála
hřebců na světě, který se od roku 2010 drží na předních příčkách žebříčku hřebců WBFSH.
V roce 2021 byl už po druhé v řadě oceněn jako nejlepší otec mladých koní na světě. Svým
potomkům předává schopnost, opatrnost a ochotu.
Mezi jeho nejlepší potomky patří Nino des Buissonnets (Kannan x Narcos II), 170 cm, olympijský
vítěz jednotlivců z Londýna 2012 v sedle se Stevem Guerdatem, Quabri de L’Isle (Kannan x
Socrate de Chivre), 170 cm, Pedro Venes, Molly Malone (Kannan x Cavalier), 170 cm, Bertram
Allen, Quorida de Treho (Kannan x Tolbiac Des Forest), 160 cm, Romain Duguet a Diva II
(Kannan x Berlioz), 160 cm, Ben Maher.

6

PLEMENNÍ HŘEBCI ÚJEZD | 2022

Voltaire (Furioso II x Gotthard)
Voltaire je výsledkem křížení dvou vynikajících krevních linií – Furioso II (Furioso xx x Talisman)
a Gotthard (Goldfisch II x Amateur I). Byl velmi úspěšný nejen později v chovu, ale i jako sportovní
kůň. Dosáhl výkonnosti 150 cm na mezinárodní úrovni a nasbíral spoustu umístění a vítězství –
jako například v Calgary, Stockholmu, Lanakenu, Helsinkách, Wiesbadenu a Wembley. V roce
1989 završil svoji kariéru vítězstvím ve Velké ceně Berlína s Josem Lansinkem. Voltaire byl
otcem s největším počtem potomků na Olympijských hrách v Atlantě v roce 1996. Mnoho jeho
potomků dosáhlo výkonnosti stupně Grand Prix.
Matkou Kannthaga je klisna Carthaga DK (Carthago Z x Diarado), která je v současné době
sama aktivní ve sportu a dosáhla zatím výkonnosti 140 cm.
Prababička Kannthaga ze strany matky Perla (Sandro Z x Moltke x Ramiro) dala spoustu
kvalitních potomků, z nichž nejúspěšnější jsou bezesporu Peggy Sue (Con Air x Sandro Z),
která s Lindou Portychovou a Rudolfem Doležalem dosáhla výkonnosti 145 cm, a klisnu
Diaradu DK (Diarado x Sandro Z), se kterou Zdeněk Hruška úspěšně sportoval až do 145 cm
a která je matkou Carthagy DK.
Carthago Z (Capitol I x Calando I x Jus De Mambo)
Carthago je jedním z nejúspěšnějších synů hřebce Capitola I. Již při zkouškách mladých hřebců
projevil enormní skokové vlohy a potenciál, za což byl ohodnocen známkami 9,5 a 10.
Byl finalistou šampionátu Německa ve Verdenu 1992 a Mannheimu 1993. Je vítěz mnoha Grand
Prix, například na CSIO Oberauen, CSIO Aquisgrana, CSIO La Baule, CSIO Frankfurt, CSIO
Rotterdam a CSIO Monaco. Byl dvojnásobným účastníkem olympijských her, v Atlantě a Sydney,
startoval na evropském i světovém šampionátu. Carthago byl úspěšný nejen ve sportu, ale
hlavně v plemenitbě. Zplodil několik velmi dobrých plemenných hřebců a spoustu skvělých
sportovních koní – za zmínku stojí např. plemenný hřebec Colman, CSIO a GP vítěz Claudio,
Cash 63 – osmý na mistrovství světa v Las Vegas.
VOLTAIRE
KANNAN
CEMETA
CARTHAGO Z
CARTHAGA DK
DIARADA DK

FURIOSO II
GOGO MOEVE
NIMMERDOR
WOZIETA
CAPITOL I
PERRA
DIARADO
PERLA

Více informací k hřebci
KANNTHAGO DK
najdete na našem webu:
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UNTOUCHABLE LA
Slovenský teplokrevník (CS)
Hnědák, *2018, KVH: 172 cm
Připouštěcí poplatek: 3 000 + 5 000 Kč (základní + doplatek za březost)
Plemenný hřebec v moderním typu s dobrým skokem, skvělou mechanikou pohybu
a bezvadným charakterem. V roce 2021 zvítězil v předvýběru tříletých hřebců pro plemennou
knihu CS, když od komise obdržel nejvyšší známky za mechaniku pohybu, exteriér a skok.
V témže roce na podzim úspěšně absolvoval 70denní polní test hřebců. V roce 2022 bude
sbírat první zkušenosti především v soutěžích pro mladé koně.
Untouchable (Hors la Loi II x Heartbreaker x Carthago)
Untouchable je parkurový specialista, ve kterém se potkává nejlepší francouzská, holštýnská
a holandská krev. Disponuje vynikajícím cvalem, rychlými reflexy a velkým potenciálem.
Untouchable dal přes osm stovek registrovaných hříbat. Mezi jeho potomky lze najít mnoho
výborných sportovních koní jako např. Corana’s M (Untouchable x Impuls), 160 cm, Big Brother
(Untouchable x Gran Corrado), 160 cm, Diesel (Untouchable x Calando I), 160 cm, Galak d’Ellipse
(Untouchable x Larino), 160 cm, Pumapungo (Untouchable x Party Dance), 160 cm a několik
plemenných hřebců – Untouched (Untouchable x Capitol I), 160 cm, HBR Don’t Touch it M
150 cm, Unforgetable S DWB (Untouchable x Cassini I), 135 cm a také v současnosti jednoho
z nejvyužívanějších hřebců v Holštýnsku Urika (Untouchable x Lavito x Corrado I), 150 cm.
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Na straně matky hřebce Untouchable najdeme geniálního Heartbreakera (Nimmerdor x
Silvano), který patří mezi nejlepší plemenné hřebce. Matce Promesse (Heartbreaker x Carthago)
se kromě Untouchablea podařilo zplodit několik dalších kvalitních sportovních koní a ve spojení
s belgickým hřebcem Emerald van’t Ruytershofem (Diamant de Semilly x Carthago) dala
skvělého plemenného hřebce Escape Z (Emerald van’t Ruytershof x Heartbreaker), kterého
v nejvyšším parkurovém sportu předvádí Harrie Smolders (NED).
Endless Eye L.A.T. (Unaniem x Goodtimes x Warkant)
Matka plemenného hřebce Untouchable LA je dcerou vynikajícího hřebce Unaniem, z matčiny
strany v ní koluje krev holandského šampiona Goodtimese, který má už v mezinárodním sportu
bezpočet úspěšných potomků.
Unaniem (Numero Uno x Voltaire x Jasper)
Unaniem sám dosáhl výkonnosti CSI5* a odstartoval v mnohých Grand Prix, nejprve s Benem
Schröderem a poté s nezkušenou Athinou Onassis. V chovu dal více než padesát potomků,
kteří dosahují mezinárodní úrovně 150/160 cm, patří mezi ně například Captain (Unaniem x
Mermus R), CInamo E, Cooper (Unaniem x Baloubet du Rouet), Unex Cognac IV (Unaniem x
Kennedy), Bagutti van de Nortside, Chief (Unaniem x Chiroko), Cupido (Unaniem x Rash R),
Expensive (Unaniem x Karandasj).

HORSE LA LOI II
UNTOUCHABLE
PROMESSE
UNANIEM
ENDLESS EYE L.A.T.
ZELDZAAM J. P. P.

PAPILLON ROUGE
ARIANE DU PLESSIS II
HEARTBREAKER
CHABLIS
NUMERO UNO
PASSIVONA
GOODTIMES
WALDMEISE

Více informací k hřebci
UNTOUCHABLE najdete
na našem webu:
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HINTRICO BORMES
Belgický teplokrevník
Černý hnědák, *2007, KVH: 179 cm
Výkonnost: 130 cm s amatérským jezdcem
Připouštěcí poplatek: 2 500 + 4 500 Kč (základní + doplatek za březost)
Hintrico Bormes (Contact van de Heffinck x Utrillo van de Heffinck) je mohutný belgický
hřebec, který disponuje skvělým skokovým stylem, velkou odrazovou silou a dobrým pohybem.
Svou sportovní karieru započal v kategorii mladých koní, kde dokázal držet krok s nejlepšími
jedinci ročníku čtyř- a pětiletých koní. Svým neuvěřitelným charismatem a charakterem na sebe
upoutal pozornost a byl jako šestiletý zakoupen amatérským jezdcem, se kterým sportoval až
do svých 14 let.
Přesto, že byl k plemenitbě využíván minimálně, má jednoho licentovaného syna v plemenné
knize Zangersheide a několik slibně vypadajících potomků.
Contact van de Heffinck (Concept x Corrado I)
Contact van de Heffinck, otec Hintrica, vyniká obrovskou pružností na skoku a takřka neome
zenou skokovou potencí. Zanechal po sobě řadu skvělých sportovních koní, kteří jsou převážně
vyššího vzrůstu, mají dobrou techniku skoku a jsou velmi pracovití.
Jeho otcem je ušlechtilý a velmi nadějný hřebec Concept, který je synem Concerta II.
Concept je mimo jiné zajímavý pro svou linii matky (č. 275), protože jeho prababička Jenni je
pravou sestrou matky slavného Landgrafa I.
Florina, matka Concepta je nevlastní sestrou mezinárodního koně GP Avion (Ludger Beerbaum)
a Olympic Champion Orchidee (Dirk Hafemeister).
Franziska, matka Contacta van de Heffinck je pravá sestra skvělého Clintona, který patří mezi
nejlepší mezinárodní skokany a plemenné hřebce v Belgii.
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Cintrica Bormes (Utrillo VD Heffinck x Landino), matka Hintrica, byla ježděna špičkovými jezdci
Edwinou Tops-Alexander a Piusem Schwizerem a dosáhla výkonnosti 155 cm. V jejím původu
najdeme kombinaci nejlepších hřebců na světě.
Utrillo van de Heffinck (Clinton x Heartbreaker)
Jeho mateřská linie je vynikající a dala mnoho mezinárodních vítězů a plemenných hřebců.
Utrillo odstartoval svou mezinárodní kariéru v 7 letech v Belgii pod jménem Utrillo Z. V 8 letech
s jezdcem Walterem Lapertotem vyhrál svou první Grand Prix a umístil se na 4. místě v GP
v Paříži, byl 7. v GP v Surgeres a kvalifikoval se na CSI v Chantilly.
V 9 letech dosáhl Utrillo na 6. místo v GP v Palaiseau a byl také kvalifikován v Deauville,
Fonatinbleau, Hardelot, Jouy en Josas a na CSI v Jerez de la Frontera.
V 10 letech se v jeho sedle objevil Franke Sloothaak, s nímž začal závodit na úrovni CSIO. Získali
společně 6. místo v Poháru národů v Poznani a 4. místo v tamní Grand Prix, 4. byli také v GP
Comporta a 7. v GP ve franouzském Vichy.
Clinton (Corrado I x Masetto)
Clinton, otec Utrilla, byl špičkovým sportovcem a ještě lepším plemeníkem.
Za svou sportovní kariéru nasbíral četná umístění, jako např. 2. místo v GP v Cáchách, 4. místo
v GP v Římě a pyšnit se může také bronzovou medailí z OH v Athénách.
Jezdeckému světu dal několik špičkových potomků, mezi něž patří bezesporu Cornet Obolensky
(Clinton x Heartbreaker) a Conquistador (Clinton x Heartbreaker), oba odchovaní z matek
po Heartbreaker.

CONTACT VAN
DE HEFFINCK

CONCEPT
MS FRANZISKA
UTRILLO VAN
DE HEFFINCK

CINTRICA BORMES
WINNICA BORMES

CONCERTO II
FLORINA I
CORRADO I
URTE
CLINTON
QUINTANA VAN
DEN BOSRAND
LANDINO
SASKIA VAN DE
VOSSENHEUVEL

Více informací k hřebci
HINTRICO BORMES
najdete na našem webu:
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STANICE HŘEBCŮ ÚJEZD
Najdete nás v Újezdu u Albrechtic nad Vltavou,
v okrese Písek v Jihočeském kraji.
Námi nabízení hřebci pochází většinou z vlastního chovu
a náleží k plemenné knize CS.
Všichni naši hřebci jsou otestování na WFFS
s negativním výsledkem.

Inseminační dávky objednávejte, prosím, ideálně
den předem a to na následujících telefonních číslech:
603 894 300 (Zdeněk Hruška)
720 494 438 (Ing. David Vacek)
Více informací najdete na našem webu:
www.jk-mhrabankova.cz/plemenni-hrebci

