
. . . GENTLEMAN IV (Laudanum xx - Fair Play III - Nickel X aa) 

     Ryzák plemenné příslušnosti SF, narostlý 172 cm, narozen 1.4.1994 ve Francii. Je 
synem vynikajícího skokového koně, anglického plnokrevníka, ryzáka Laudanum (Borax 
– Monta Bella) a ryzé SF klisny Narcotique  po hnědáku Fair Play III. Působí v plemenné 
knize ČT. 

     Otec Laudanum xx dosáhl v parkurovém sportu vlastní výkonnosti 160cm na 
mezinárodní úrovni. Dal několik desítek potomků sportujících na stejné úrovni a v chovu 
zanechal neuvěřitelný počet 52 synů. Matka Gentlemana IV Narcotique, je poloviční 
sestrou (ze strany otce)  legendy francouzského chovu, hřebce NARCOSE II. Sama 
Narcotique sportovala na nejvyšší mezinárodní úrovni 160 cm pod jezdcem Pierrem 
Durandem. Také v chovu se výrazně prosadila. Z 11 hříbat byli 4 synové zařazeni do 
chovu a ve sportu dosáhli potomci také úrovně 160cm. Bába Gentlemana IV Bourree, 
taktéž chodila nejtěžší mezinárodní parkury úrovně 160cm. I Bourree dala několik 
účastníků mezinárodních závodů úrovně 160 cm.  

     Gentleman IV je plemeník s vlastní a v potomstvu prověřenou absolutní sportovní 
výkonností stejně jako jeho otec Laudanum xx, matka Narcotique a bába Bouree. Hřebec 
disponuje v rodokmenové tabulce prověřenou absolutní výkonností u všech předků v 
prvních dvou generacích a u rodičů báby ve třetí generaci. 

     Gentleman IV zaznamenává svůj první větší úspěch v šesti letech, kdy byl finalistou 6 
letých koní ve Francii. Sedmiletý posbíral spoustu umístění do 135cm a byl osmý ve 
finále 7-8 letých koní ve Valkenswaard. Dále získal několik vítězství při juniorských 
závodech CSI a dokonce 2. místo na úrovni 145cm. 8 a 9 letý byl třetí v juniorském 
Poháru národů CSIO v Kersers a dosáhl spousty předních umístění na úrovni do 150cm 
včetně 5. místa v soutěži plemenných hřebců na CSI-W v Bordeaux v sedle s Rodrigem 
Pessoou. 

     V chovu se Gentleman IV prosazuje a je úspěšný v žebříčku hodnocení otců (spolu s 
hřebci Diamant de Semilly a Crown Z), kteří produkují potomky se stylem skoku. Řada 
jeho potomků sportuje na mezinárodní úrovni jak v parkurech, tak i ve všestrannost. 
Dokonce jeho dcera Forge Not V dosáhla výkonnosti Grand Prix v drezuře.   

     Gentleman IV je představitelem původního typu francouzského jezdeckého koně 
SELLE FRANCAIS. Jeho rodokmen je bez příměsí jiných plemen. Tedy dědičně 
ustálených užitkových vlastností. Jeho exterier je výrazných tělesných tvarů s velmi 
dobrým osvalením a dobře vyjádřeným pohlavním výrazem. I přes vysoké procento 
plnokrevné krve, je to hřebec silného fundamentu s výraznými klouby a pravidelnými 
zdravými kopyty. Z vysokého kohoutku vychází výše nasazený, dlouhý a dobře osvalený 
krk. Na něj je optimálně vázaná ušlechtilá hlava s velmi dobrým hřebčím výrazem a 
sympatickým okem. Gentleman IV ve svých letech disponuje zdravím, konstituční 
tvrdostí a dobrou živitelností. Je bezproblémový při ošetřování. Je to hřebec vynikajícího 
charakteru se smyslem pro komunikaci. Je velmi inteligentní, rozumný a na svůj věk 
velmi příjemně temperamentní. Jeho přirozená elasticita těla s dostatečně prostornými a 
elastickými chody ve vlastní přirozené  rovnováze vycházející z posazené zádě nejde 
přehlédnout ani při pohybu na ruce či ve volnosti. Jeho skok byl hodnocen jako 
dostatečně silný a kmihuplný, byl velmi pozorný, nechtěl dělat chyby. Gentlemanova 
chovatelská hodnota je na velmi vysoké úrovni. A díky jeho rodokmenu, výkonnosti jak 
vlastní a již i jeho potomků, tak i předků z obou stran i vysokému podílu plnokrevné krve 
je Gentlemanův genetický potenciál předurčen k úspěchu. 

     Chovatelským cílem připáření Gentlemana IV je výrazné přilití plnokrevné krve s 
konstituční tvrdostí, zlepšení tolik žádoucí elasticity těla, mechaniky pohybu ve vlastní 
rovnováze, jezditelnosti, pracovitosti a skokového stylu a schopností. Majitel Adam 



Fiala. V sezoně 2019 inseminace čerstvým spermatem na stanici Nový Jičín Žilina u 
MVDr. Ivo Šturma za podmínek: 4.000,-Kč připouštěcí poplatek + 600,-Kč manipulační 
poplatek + cestovné + doplatek k 30.9.2019 5.000,-Kč za březost. Sleva 30 nebo 50 
procent z celkových 9.000,-Kč pro chovatele, kteří 1. nebo i 2. říji připouštějí svou klisnu 
zmrazeným spermatem hřebců Stal de Muze z naší nabídky a ta nezůstane březí (za 1 
spotř.dávku 30%, za 2 spotř.dávky 50%). Objednávky u Stanislava Hošáka na tel. 
606704114 nebo MVDr. Ivo Šturma na tel.602730535. 


