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1839 Amír žlutavský 

Plemeno: českomoravský belgický kůň 

Datum narození:  9. 3.2010            

Základní barva: Ryz.                         

Zapsání v PK: ČMB  - 7.9/ 8.5 b. 

Míry: 173,163,197,25.0,690 

Chovatel: Petřík Alois, Žlutava 182,Napajedla,763 61 

Majitel: Zemský hřebčinec s.p.o., Dolní 115,Tlumačov,763 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1839 Amír Žlutavský je plemenný hřebec, který náleží k linii 426 Aglaé. Jeho otcem je 2633 Amír, který je 
v genovém zdroji a v chovu má dále ještě 3 hřebce a 12 klisen. 

Matka 55/716 Markýza dala do chovu kromě Amíra Žlutavského ještě dva hřebce, Almara a Aznara a také 4 
klisny. Její otec 2474 Makon-3 má v chovu 4 klisny a 4 hřebce, včetně významného plemeníka 2670 Mazur. 

Amír v roce 2012 absolvoval 60 denní test hřebců v Tlumačově, kde se umístil na druhém místě s počtem 
bodů 7,91. 

Amír Žlutavský je pohodový, klidný hřebec, spíš flegmatik, hodný, nekonfliktní. 

Je dominantní v barvě na hříbatech, dává i kostnatost a dobrý charakter. 

Zúčastnil se několika výstav, na Prostřední Bečvě získal na výstavě 2. a později 4. místo. 
V předloňském roce se na závodech ve Veselíčku umístil s panem Kubíčkem v kombinované soutěži na 1. 
místě. V letošním roce vyhrál kvalifikaci v Petrovicích pod vedením pana Otakara Kubíčka, kde soutěžilo 8 
jednospřeží. V Lošticích skončil na třetím místě, v Rosicích spolu s hřebcem Biskupem skončil na druhém 
místě, stejně jako na kvalifikaci ve Veselíčku. Na mistrovství České republiky v Humpolci skončil sedmý 
v jednospřeží a poté ve dvojspřeží spolu s Biskupem pod vedením Mojmíra Kubíčka skončili na 3. místě. 

V současné době působí na stanici v Bohuslavicích u pana Otakara Kubíčka. 
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1960 Barbar 
Plemeno: českomoravský belgický kůň  
Datum narození: 22.3.2011 
Základní barva: Vr.                             
Zapsání v PK: ČMB  - 7.9/ 8.3 b. 
Míry: 173,161,199,24.0,660 
Chovatel: Potměšil Josef, Korunní 1251/48, Praha 2-Vinohrady, 120 00 
Majitel: Zemský hřebčinec s.p.o., Dolní 115, Tlumačov, 763 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbar je povahově velmi klidný a pracovitý hřebec. 

Barbar je hřebec, který předchozí sezóny působil u pana Mojmíra Kubíčka ve Staměřicích.  

Spolu s hřebcem slezského norika Biskupem se aktivně účastnili soutěží pro chladnokrevné koně, přičemž v 
roce 2015 zvítězili nejdříve v kvalifikacích na mistrovství České republiky v Benešově, Potštátě a v Lomnici, 
následně se s Biskupem pod vedením Mojmíra Kubíčka stal mistrem ČR v kombinovaných soutěžích 
chladnokrevných koní.  

V průběhu roku se zúčastnil také několika přehlídek a výstav a na Mistrovství ČR v Klokočově 2015 byl 
vyhlášen nejúspěšnějším českomoravským belgickým koněm roku. 

V loňském roce soutěžil spolu s hřebcem Agym, na mistrovství České republiky v Humpolci skončili na 11. 
místě. 

V posledním šedesátidenním testu měl Barbar jednoho syna. Hřebec Bary byl zařazen do chovu, v testu 
skončil na šestém místě s celkovým hodnocením 8,46. 

V loňském roce působil na stanici u Josefa Anderleho v Jihlavě – Kosov, kde bude působit také letos. 

Loni připustil 6 klisen. 
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1959 Miran-2 

Plemeno: českomoravský belgický kůň 
Datum narození:  6.3.2011             
Základní barva: tm.Ryz.                 
Zapsání v PK: ČMB  - 7.8/ 8.4 b. 
Míry: 168,159,192,23.7,660 
Chovatel: Zubatý Josef, Hlavní 114, Vnorovy, 696 61 
Majitel: Zemský hřebčinec s.p.o., Dolní 115, Tlumačov, 763 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miran-2 je jedním ze dvou žijících plemeníků linie 26 Miroš (*1923). V letošním roce bude první sezónu působit jeho 
syn 2442 Morgan, který absolvoval šedesátidenní test s hodnocením 8,38. 

Hřebec je středního rámce s dobrými hloubkovými i šířkovými rozměry.V roce 2013 absolvoval 60-ti denní test 
chladnokrevných hřebců s bodovým hodnocením 7, 8 bodů za exteriér a 8, 4 bodů za výkon. 

Jeho předností je velmi dobrá mechanika pohybu a výborný charakter. 

Byl vybrán jako genový zdroj českomoravského belgického koně s celkovým počtem původních genů 59,5%. 

Loňské dvě sezony působil hřebec v ZH Tlumačov, kde působil na inseminaci, ale také byl zapřahán do různých typů 
zápřeží, účastnil se různých výstav a chovatelských akcí. V letošním roce bude působit na stanici u Mojmíra Kubíčka 
ve Staměřicích. 
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Plemeno:českomoravský belgický kůň 

Datum narození:14. 2.2011           

Základní barva:Hd.                  

Zapsání v PK:ČMB  - 7.6/ 7.8 b. 

Míry:171,159,193,25.0,670 

Chovatel:Ing.Matyšová Eva,Stádlec 45,391 62

Majitel:RANOVA s.r.o.,Ing.Radko Novotný,Nebužely 138,277 34

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Bonet patří k linii 428 Branibor (*1922). Jeho otec 2955 Bošar dal do chovu jednoho hřebce, právě Boneta  a 
11 klisen. Jeho matka 55/983 Hela dala 11 hříbat, z

Bonet byl zažazen 19.11.2013, z bod yza exteriér 7,62 a za výkon 7,82. Byl vybrán jako genový zdroj 
českomoravského belgického koně a od té doby působil u pana Jiřího Šupity v
několika závodů a v loňském roce také výstavy ve Vrchovanech. V
v loňském roce připustil pouze 1 klisnu. 

Majitelem tohoto hřebce je RANOVA s.r.o. a hřebec bude letošní sezónu působit na stanici
Bude se aktivně účastnit výstav a závodů.
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Číslo a jméno : 1958 Bonet 

Ing.Matyšová Eva,Stádlec 45,391 62 

RANOVA s.r.o.,Ing.Radko Novotný,Nebužely 138,277 34 

linii 428 Branibor (*1922). Jeho otec 2955 Bošar dal do chovu jednoho hřebce, právě Boneta  a 
dala 11 hříbat, z nichž 7 klisen bylo zařazeno do plemenné knihy.

bod yza exteriér 7,62 a za výkon 7,82. Byl vybrán jako genový zdroj 
a od té doby působil u pana Jiřího Šupity v Leštině. U pan

loňském roce také výstavy ve Vrchovanech. V chovu zatím nemá zařazené žádné potomky, 
 

Majitelem tohoto hřebce je RANOVA s.r.o. a hřebec bude letošní sezónu působit na stanici
Bude se aktivně účastnit výstav a závodů. 

Přehlídka chladnokrevných plemenných hřebců Olomouc                                                             10.3. 2018 

linii 428 Branibor (*1922). Jeho otec 2955 Bošar dal do chovu jednoho hřebce, právě Boneta  a 
nichž 7 klisen bylo zařazeno do plemenné knihy. 

bod yza exteriér 7,62 a za výkon 7,82. Byl vybrán jako genový zdroj 
Leštině. U pana Šupity se zúčastnil 

chovu zatím nemá zařazené žádné potomky, 

Majitelem tohoto hřebce je RANOVA s.r.o. a hřebec bude letošní sezónu působit na stanici v Kuřimi u Luďka Musila. 
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Číslo a jméno : 

Plemeno: českomoravský belgický kůň 

Datum narození: 23. 2.2014 

Základní barva: Ryz. 

Zapsání v PK: ČMB  - 7.9/ 7.9 b. 

Míry: 179,168,207,25.5, - 

Chovatel: Potměšil Josef,Korunní 1251/48,Praha 2

Majitel: Bambuch Robert,Střed 280,Velké Karlovice,756 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Bourbon z Lipský patří k ohrožené linii 396 Bourbogne de Monti (*1920) a spolu s
k posledním žijícím plemeníkům této linie. Brix působí na stanici v

Bourbon z Lipský absolvoval šedesátidenní test v
a má 62,5% původních belických genů. 

Jeho otec 994 Brix dal do chovu kromě Bourbon ještě Brisula a také 13 klisen. Jeho matka Barminka je po hřebci 2566 
Baron, což byl významný plemeník. Má v

Bourbon je povahově velmi dobrý hřebec, charaktern

Bourbon z Lipský bude druhou sezónu působit u pana Roberta Bambucha ve Velkých Karlovicích, okres Vsetín.
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Číslo a jméno : 2333 Bourbon z Lipský 

Potměšil Josef,Korunní 1251/48,Praha 2-Vinohrady,120 00 

Bambuch Robert,Střed 280,Velké Karlovice,756 06 

ohrožené linii 396 Bourbogne de Monti (*1920) a spolu s
posledním žijícím plemeníkům této linie. Brix působí na stanici v Písku a Brisul v Pikárci u pana Ladislava Zemana.

absolvoval šedesátidenní test v roce 2016 s bodovým hodnocením 7,86 za exteriér a 7,88 za výkon 

Jeho otec 994 Brix dal do chovu kromě Bourbon ještě Brisula a také 13 klisen. Jeho matka Barminka je po hřebci 2566 
Baron, což byl významný plemeník. Má v chovu zařazených 5 hřebců a 35 klisen! 

Bourbon je povahově velmi dobrý hřebec, charakterní, při práci v lese klidný a pohodový. 

Lipský bude druhou sezónu působit u pana Roberta Bambucha ve Velkých Karlovicích, okres Vsetín.
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ohrožené linii 396 Bourbogne de Monti (*1920) a spolu s Brixem a Brisulem patří 
Pikárci u pana Ladislava Zemana. 

bodovým hodnocením 7,86 za exteriér a 7,88 za výkon 

Jeho otec 994 Brix dal do chovu kromě Bourbon ještě Brisula a také 13 klisen. Jeho matka Barminka je po hřebci 2566 

lese klidný a pohodový.  

Lipský bude druhou sezónu působit u pana Roberta Bambucha ve Velkých Karlovicích, okres Vsetín. 
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Plemeno :českomoravský belgický kůň 

Datum narození: 7. 5.2014           

Základní barva:Hd.                  

Zapsání v PK:ČMB  - 7.8/ 8.2 b. 

Míry :176,164,196,24.0, - 

Chovatel:Ing.Totušek Miroslav,Jimramovské Pavlovice 6,Jimramov,592 42

Majitel:Zemský hřebčinec s.p.o.,Dolní 115,Tlumačov,763 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Markus je mladý čtyřletý hřebec, náležící k
teprve v loňském roce. Šedesátidenní test absolvoval s
vybrán jako genový zdroj českomoravského belgika.

Jeho otec 1437 Maral zařadil do chovu kromě Markuse ještě 3 klisny. Jeho otec 2670 Mazur byl významný plemeník, 
který má v chovu 6 hřebců a 26 klisen. 

Klisna 55/737 Korzeta dalas do chovu ještě hřebce Brista a také 3 klisny. Celkově dala 6 hříbat. Klisna Ko
hřebci 2471 Sural, který měl v chovu jednoho plemenného hřebce Sunera a také 5 klisen.

Hřebec Markus je mladý, ale hodný a klidný hřebec, nekonfliktní a hodný na ošetřování. V
stanici ve Staměřicích u pana Mojmíra Kubíčk
Anderleho, se kterým se bude také společně s
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Číslo a jméno: 2329 Markus 

Ing.Totušek Miroslav,Jimramovské Pavlovice 6,Jimramov,592 42 

Zemský hřebčinec s.p.o.,Dolní 115,Tlumačov,763 62 

, náležící k linii 9 Marquis de Vraimont (*1920), který byl do chovu zařazen 
. Šedesátidenní test absolvoval s hodnocením 7,8 bodů za exteriér a 8,19 bodů za výkon. Byl 

vybrán jako genový zdroj českomoravského belgika. 

eho otec 1437 Maral zařadil do chovu kromě Markuse ještě 3 klisny. Jeho otec 2670 Mazur byl významný plemeník, 

Klisna 55/737 Korzeta dalas do chovu ještě hřebce Brista a také 3 klisny. Celkově dala 6 hříbat. Klisna Ko
chovu jednoho plemenného hřebce Sunera a také 5 klisen.

Hřebec Markus je mladý, ale hodný a klidný hřebec, nekonfliktní a hodný na ošetřování. V
stanici ve Staměřicích u pana Mojmíra Kubíčka a v letošním roce bude působit na stanici Jihlava 
Anderleho, se kterým se bude také společně s hřebcem Barbarem účastnit soutěží pro chladnokrevné koně. 
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, který byl do chovu zařazen 
hodnocením 7,8 bodů za exteriér a 8,19 bodů za výkon. Byl 

eho otec 1437 Maral zařadil do chovu kromě Markuse ještě 3 klisny. Jeho otec 2670 Mazur byl významný plemeník, 

Klisna 55/737 Korzeta dalas do chovu ještě hřebce Brista a také 3 klisny. Celkově dala 6 hříbat. Klisna Korzeta je po 
chovu jednoho plemenného hřebce Sunera a také 5 klisen. 

Hřebec Markus je mladý, ale hodný a klidný hřebec, nekonfliktní a hodný na ošetřování. V loňském roce působil na 
letošním roce bude působit na stanici Jihlava – Kosov u pana 

hřebcem Barbarem účastnit soutěží pro chladnokrevné koně.  
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Plemeno:českomoravský belgický kůň 

Datum narození: 25. 2.2008          

Základní barva:Ryz.                 

Zapsání v PK:ČMB  - 9.0/ 9.6 b. 

Míry:180,167,205,25.5, - 

Chovatel:Říha Jaroslav,Nemochovice 68,Nesovice,683 33

Majitel:Zemský hřebčinec s.p.o.,Dolní 115,Tlumačov,763 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Santys je desetiletý hřebec patřící k
63,9%. Byl vybrán jako genový zdroj. Hřebec byl zařazen do chovu v
exteriér a 9,61 za výkon. Tímto skvělým výsledkem si za
doby působil u pana Konvalinky v Krašově a prozatím má v
rámce s dobrými hloubkovými i šířkovými rozměry. Jeho přednsotí je především dobrá 
velmi dobrý charakter. 

Jeho otec 2882 Sagír měl v chovu zařazeného ještě jednoho hřebce Subara a také 3 klisny. Jeho otec 2768 Sany 
zařadil do chovu 5 hřebců a 21 klisen. 
Matka Santyse dala do chovu ještě jednoho hřebce a jednu klis
vynikající plemeník. 

V letošním roce bude Santys působit v zemském hřebčinci v
do zápřeží a do jezdeckých ukázek. 
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Číslo a jméno: 1586 Santys 

Říha Jaroslav,Nemochovice 68,Nesovice,683 33 

Zemský hřebčinec s.p.o.,Dolní 115,Tlumačov,763 62 

desetiletý hřebec patřící k linii 133 Successeur de Boneffe s počtem původních belgických genů 
63,9%. Byl vybrán jako genový zdroj. Hřebec byl zařazen do chovu v roce 2010 s bodovým hodnocením 9,01 za 
exteriér a 9,61 za výkon. Tímto skvělým výsledkem si zajistil vítězství šedesátidenního testu v

Krašově a prozatím má v chovu zařazenu jednu klisnu. Je to hřebec středního 
dobrými hloubkovými i šířkovými rozměry. Jeho přednsotí je především dobrá mechanika pohybu a také 

chovu zařazeného ještě jednoho hřebce Subara a také 3 klisny. Jeho otec 2768 Sany 

Matka Santyse dala do chovu ještě jednoho hřebce a jednu klisnu. Tato klisna je po hřebci 2670 Mazur, což byl 

zemském hřebčinci v Tlumačově a bude využíván nejen k
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počtem původních belgických genů 
bodovým hodnocením 9,01 za 

jistil vítězství šedesátidenního testu v roce 2010. Do současné 
chovu zařazenu jednu klisnu. Je to hřebec středního 

mechanika pohybu a také 

chovu zařazeného ještě jednoho hřebce Subara a také 3 klisny. Jeho otec 2768 Sany 

nu. Tato klisna je po hřebci 2670 Mazur, což byl 

Tlumačově a bude využíván nejen k připouštění ale také 
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Plemeno: norický kůň 

Datum narození:23. 3.2015           

Základní barva: Hd.                  

Zapsání v PK:NOR  - 8.4/ 8.2 b. 

Míry:178,167,220,26.0,696 

Chovatel:Hřebčín Jeníkov v.o.s.,Červená Třemešná 60,Hořice v Podkrkonoší,508 01

Majitel:RANOVA s.r.o.,Ing.Radko Novotný,Nebužely 138,277 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec 2449 Nanuk je mladý čtyřletý hřebec, který byl zařazen do chovu teprve letos. Šedesátidenní test absolvoval 
s hodnocením 8,38 za exteriér a 8,17 za výkon. Skončil na 9. místě a je to jeden ze tří nově zř
hřebců. Přísluší k linii 1542 Nero Diamant VI (*1941).

Jeho otec Nero Bečvansky dal do chovu kromě Nanuka také 5 klisen. Otcem Nera Bečvanského je hřebec Neguš, 
který má v testu 5 hřebců, jednoho z nich uvidíte a to je hřebec Neuguš. Dále

Matka Nanuka klisna Nasťa dala prozatím 2 hříbata. Jejím otcem je hřebec 964 Schifon, který má v
20 klisen. 

Hřebec Nanuk je klidné povahy, hodný na ošetřování. Stojí na stanici v
na práci v lese a také se s ním chystá absolvovat závody pro chladnokrevné koně.
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Číslo a jméno: 2449 Nanuk 

Hřebčín Jeníkov v.o.s.,Červená Třemešná 60,Hořice v Podkrkonoší,508 01 

ng.Radko Novotný,Nebužely 138,277 34 

Hřebec 2449 Nanuk je mladý čtyřletý hřebec, který byl zařazen do chovu teprve letos. Šedesátidenní test absolvoval 
hodnocením 8,38 za exteriér a 8,17 za výkon. Skončil na 9. místě a je to jeden ze tří nově zř

linii 1542 Nero Diamant VI (*1941). 

Jeho otec Nero Bečvansky dal do chovu kromě Nanuka také 5 klisen. Otcem Nera Bečvanského je hřebec Neguš, 
nich uvidíte a to je hřebec Neuguš. Dále má v chovu 19 klisen.

Matka Nanuka klisna Nasťa dala prozatím 2 hříbata. Jejím otcem je hřebec 964 Schifon, který má v

Hřebec Nanuk je klidné povahy, hodný na ošetřování. Stojí na stanici v Malhoticích u Davida Šimy, který ho v
ním chystá absolvovat závody pro chladnokrevné koně. 
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Hřebec 2449 Nanuk je mladý čtyřletý hřebec, který byl zařazen do chovu teprve letos. Šedesátidenní test absolvoval 
hodnocením 8,38 za exteriér a 8,17 za výkon. Skončil na 9. místě a je to jeden ze tří nově zřazených norických 

Jeho otec Nero Bečvansky dal do chovu kromě Nanuka také 5 klisen. Otcem Nera Bečvanského je hřebec Neguš, 
chovu 19 klisen. 

Matka Nanuka klisna Nasťa dala prozatím 2 hříbata. Jejím otcem je hřebec 964 Schifon, který má v chovu 1 hřebce a 

Malhoticích u Davida Šimy, který ho využívá 
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Plemeno:norický kůň 

Datum narození:18. 4.2015           

Základní barva:Hd.                  

Zapsání v PK:NOR  - 8.6/ 8.6 b. 

Míry:173,162,212,25.0,685 

Chovatel:Tomek Vojtěch,Březí 3,Kamenný Újezd,Boršov nad Vltavou,373 82

Majitel:Zemský hřebčinec Písek s.p.o.,U Hřebčince 479,Písek,397 01

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Venouš je také mladý hřebec, který bude připouštět první sezónu. Patří k
Šedesátidenní test absolvoval s hodnocením 8,57 za exteriér a 8,56 za výkon, umístil se na 2. místě ze 14 hřebců.

Jeho otcem je hřebec 1155 Vespan, který dlouhodbě působí na stanici v
prozatím 1 hřebce a 3 klisny. Jeho otec 653 Vesír má v
Matkou Venouše je klisna 26/771 Lucerna, která dala 10 hříbat. Do chovu byl zaž´řazen hřebec Venouš a 3 klisny. 
Otcem této klisny je Neugot I – 20, což byl významný plemeník, kterýmá dal do

Venouš bude působit na stanici u Luďka Musila v
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Číslo a jméno: 2443 Venouš 

Tomek Vojtěch,Březí 3,Kamenný Újezd,Boršov nad Vltavou,373 82 

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.,U Hřebčince 479,Písek,397 01 

Hřebec Venouš je také mladý hřebec, který bude připouštět první sezónu. Patří k linii 500 Volg. Vulkan XI (*1958). 
hodnocením 8,57 za exteriér a 8,56 za výkon, umístil se na 2. místě ze 14 hřebců.

Jeho otcem je hřebec 1155 Vespan, který dlouhodbě působí na stanici v Lomnici u paní Juráňové, a v
m 1 hřebce a 3 klisny. Jeho otec 653 Vesír má v chovu 17 klisen. 

Matkou Venouše je klisna 26/771 Lucerna, která dala 10 hříbat. Do chovu byl zaž´řazen hřebec Venouš a 3 klisny. 
20, což byl významný plemeník, kterýmá dal do chovu 2 plemenné hřebce a 43 klisen.

Venouš bude působit na stanici u Luďka Musila v Kuřimi, bude se účastnit výstav a soutěží pro chladnokrevné koně. 
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0 Volg. Vulkan XI (*1958). 
hodnocením 8,57 za exteriér a 8,56 za výkon, umístil se na 2. místě ze 14 hřebců. 

Lomnici u paní Juráňové, a v chovu má 

Matkou Venouše je klisna 26/771 Lucerna, která dala 10 hříbat. Do chovu byl zaž´řazen hřebec Venouš a 3 klisny. 
hovu 2 plemenné hřebce a 43 klisen. 

Kuřimi, bude se účastnit výstav a soutěží pro chladnokrevné koně.  
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Číslo a jméno: 

Plemeno:norický kůň 

Datum narození:  9. 1.2014           

Základní barva: Hd.                  

Zapsání v PK: NOR  - 7.8/ 7.9 b. 

Míry:170,159,201,24.5, - 

Chovatel:Juráňová Zuzana,Lomnice u Rýmařova 30,793 02

Majitel:Zemský hřebčinec Písek s.p.o.,U Hřebčince 479,Písek,397 01

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Wendelín je čtyřletý hřebec, který přísluší k
v roce 2016 s bodovým hodnocením 7,81 za exteriér a 7,87 za výkon. 
 

Jeho otcem je hřebec 1152 White Tiger, který má v
šampionátu klisen v Pardubicích třetí místo v

Otec matky hřebec Neugof dal do chovu 1 hřebce a 7 klisen.

Wendelín je mladý, temperamentnější hřebec, 

Hřebec Wendelín působil loni na stanici v
pro chladnokrevné koně. Wendelín vyhrál například kvalifikaci v
umístili na druhém místě. Nakvalifikaci v
byl také kvalifikován na mistrovství České republiky v
místě. Na mistrovství České republiky v Humpolci se umístil na 18. místě z
soutěže v orbě. 

I v letošním roce bude působit na stanici u Luďka Musila v
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Číslo a jméno: 2318 Wendelín 

Juráňová Zuzana,Lomnice u Rýmařova 30,793 02 

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.,U Hřebčince 479,Písek,397 01 

bec, který přísluší k linii Wesinger Diamant XII (*1991). Šedesátidenní test absolvoval 
bodovým hodnocením 7,81 za exteriér a 7,87 za výkon.  

Jeho otcem je hřebec 1152 White Tiger, který má v chovu 7 klisen, z nichž například klisna Rolnička
Pardubicích třetí místo v roce 2016. 

Otec matky hřebec Neugof dal do chovu 1 hřebce a 7 klisen. 

Wendelín je mladý, temperamentnější hřebec, ale při práci v lese klidný a hodný na ošetřování.

tanici v Kuřimi u luďka Musila, kde připustil 3 klisny. Účastnili se výstav i soutěží 
pro chladnokrevné koně. Wendelín vyhrál například kvalifikaci v Dolních Lažanech. V páře s
umístili na druhém místě. Nakvalifikaci v Rosicích vyhráli kvalifiakci dvojpřeží v konkurenci 10 dvojspřeží. Wendelín 
byl také kvalifikován na mistrovství České republiky v Pardubicích v ovladatelnosti s kládou, kde skončil na devátém 

Humpolci se umístil na 18. místě z 24 koní. S Luďkem Musilem absolvuje také 

letošním roce bude působit na stanici u Luďka Musila v Kuřimi. 
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linii Wesinger Diamant XII (*1991). Šedesátidenní test absolvoval 

nichž například klisna Rolnička získala na 

lese klidný a hodný na ošetřování. 

Kuřimi u luďka Musila, kde připustil 3 klisny. Účastnili se výstav i soutěží 
páře s hřebcem Nikasem se 

konkurenci 10 dvojspřeží. Wendelín 
kládou, kde skončil na devátém 
Luďkem Musilem absolvuje také 
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2910 Biskup 
Plemeno: slezský norický kůň 
Datum narození:19. 3.2003            
Základní barva: Ryz.                         
Zapsání v PK: NS  NOR  - 8.5/ 9.0 b. 
Míry: 180,166,218,25.5, - 
Chovatel: Biskup Ladislav, Jindřichov 66, Hranice, 753 01 
Majitel: Zemský hřebčinec s.p.o., Dolní 115, Tlumačov, 763 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec 2910 Biskup je příslušníkem linie 419 Bravo.  

Otcem tohoto hřebce je 2367 Brys, za jehož působení bylo po něm zařazeno do chovu 5 hřebců (mezi nimi i Bigor a 
Brys Slezský a Brynet) a 34 klisen! Otec matky, hřebec 2415 Hugo, přispěl do chovu syny 2860 Huron, 2957 Hardy a 
2959 Habas, osvědčil se především jako producent kvalitních dcer. 

Biskup je charakterní, mírně temperamentní hřebec, hodný, nekonfliktní. Je to mohutný tmavý ryzák dobrého 
charakteru a dobré ovladatelnosti. 

Předchozí tři roky se pod vedením Mojmíra Kubíčka účastnil kombinovaných soutěží pro chladnokrevné koně. V roce 
2015 v jednospřeží zvítězil v kvalifikaci na Prostřední Bečvě (mezi 20 koňmi) a poté se stal také mistrem České 
republiky v kombinovaných soutěžích. V průběhu sezóny soutěžil také ve dvojspřeží s hřebcem Barbarem, kteří 
zvítězili v kvalifikacích v Potštátě, Lomnici a v Dolním Benešově.  

Biskup byl také vyhodnocen jako nejúspěšnější slezský norik sportovní sezóny 2015. 

V letošním roce závodil ve dvojspřeží s hřebcem Amírem Žlutavským, se kterým se umístili na druhém místě ve 
Veselíčku a v Rosicích a na mistrovství České republiky v Humpolci se umístili na třetím místě. 

V chovu má zařazeny 3 hřebce a 10 klisen, z nichž hřebec Brocco byl zařazen v předloňském roce. 

V letošním roce působí na stanici u Mojmíra Kubíčka ve Staměřicích. 
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2202 Burbon z Lovčic 
Plemeno: slezský norický kůň 
Datum narození: 8. 5.2013       
Základní barva: Ryz.                                         
Zapsání v PK: NS - 8.7/ 8.9 b. 
Míry: 172,160,200,25.0,720 
Chovatel: Louda Jan, Dublovice 155, Příbram, 262 51 
Majitel: Svobodová Věra, Těchov 161, Blansko, 678 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burbon z Lovčic je letos pětiletý hřebec, který působí na stanici v Těchově. Je po hřebci Brys Slezský, který bude také 
předveden. 

V roce 2015 absolvoval 60 denní test v Tlumačově, kde s hodnocením 8,68 bodu zvítězil.  
Burbon z Lovčič byl jediným hřebcem slezského norika, který byl v roce 2015 zařazen do plemenitby. 

Vyniká dobrou mechanikou pohybu i chutí do tahu. Má skvělý charakter, je hodný na ošetřování. 

V loňském roce připustil 3 klisny. 
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2952 Brys slezský 
Plemeno: slezský norický kůň 
Datum narození: 20. 4.2004            
Základní barva: tm.Ryz.                   
Zapsání v PK: NS  - 9.1/ 9.4 b. 
Míry: 170,159,200,24.5,610 
Chovatel: Vítkovská zemědělská s.r.o., Klokočov 61, Vítkov 3, 747 47 
Majitel: KVATRO-EKOSTATEK s.r.o., Velká nad Veličkou 877, 696 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2952 Brys Slezský je hřebec narozen 20.4.2004.  
Otcem tohoto hřebce je 2367 Brys, který má v chovu kromě Bryse Slezského zařazeno ještě 34 klisen a 4 hřebce. Je 
z matky 69/475 Fuga po úspěšném hřebci 2415 Hugo. Brys Slezský patří pod linii linie 419 Bravo (*1914). 
V roce 2006 byl zařazen do plemenné knihy slezského norika s bodovým hodnocením 9.1/9.4.  

Hřebec působí na stanici u Pavla Reichla v Dolním Benešově. 
Hřebec je zbarvením tmavý ryzák. 
V chovu má zařazeno 19 klisen a 2 hřebce – Burbona z Lovčic a Baramise (Burbon předveden). Baramis aktivně 
působil v chovu na Klokočovoě, kde má po sobě několik ročníků hříbat. 
 
Je to hřebec nezvykle klidného charakteru, hodný na ošetřování i kování. 
Spolu s hřebcem Neronem se pod vedením Pavla Reichla účastní soutěží pro chladnokrevné koně. V roce 2016 se na 
kvalifikaci na MČR na Klokočově umístili na 2. místě. 

Brys Slezský se v roce 2007 spolu s Nachem Salazarem stal mistrem Evropy v kombinovaných soutěžích 
chladnokrevných koní a v roce 2015 se Brys Slezský na Mistrovství České republiky umístil s klisnou Rozárkou na 3. 
místě. 
V letošním roce zvítězili Brys Slezský spolu s hřebcem Neronem na kvalifikaci v Třešti, druzí skončili na Potštátě a 
první v Olomouci. Českou republiku reprezentovali také na soutěži V4 ve slovenském Trenčíně, kde se umístili na 
devátém místě. 
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2986 Neron 
Plemeno: slezský norický kůň 
Datum narození: 27.3.2005             
Základní barva: Ryz.                         
Zapsání v PK: NS  - 7.4/ 7.9 b. 
Míry: 172,159,198,26.0, - 
Chovatel: Bohumínský Marek, Tyršova 707, Příbor, 742 58 
Majitel: KVATRO-EKOSTATEK s.r.o., Velká nad Veličkou 877, 696 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2986 Neron je plemenný hřebec slezského norika, příslušník linie 1542 Nero Diamant VI. Jeho otec 2714 Neguš je 
významný plemeník, který má v chovu 5 hřebců a 21 klisen. 

Neron je mohutný ryzák slezského norika příjemného temperamentu, chodivý, lehce krmitelný. 

Od svých tří let stojí na stanice u Pavla Reichla v Dolním Benešově. V roce 2009 se stal mistrem České republiky ve 
formanských jízdách.  

V současné době je pravidelným účastníkem kvalifikačních kol kombinovaných soutěží chladnokrevných koní ve 
dvojspřeží, v roce 2015 se začal účastnit soutěží i v jednospřeží, přičemž byl za svou oblast nominován na Mistrovství 
České republiky v ovladatelnosti s kládou. V Lomnici na kvalifikaci pro jednospřeží zvítězil ve formanské jízdě i 
v ovladatelnosti. 
V předloňském roce se na kvalifikaci na Prostřední Bečvě umístil na 2. místě. 

V letošním roce zvítězili Brys Slezský spolu s hřebcem Neronem na kvalifikaci v Třešti, druzí skončili na Potštátě a 
první v Olomouci. Českou republiku reprezentovali také na soutěži V4 ve slovenském Trenčíně, kde se umístili na 
devátém místě. 

V chovu má zařazeny 4 klisny a 1 hřebce, Nerei, který zde bude také předveden. 

 

 

 



Přehlídka chladnokrevných plemenných hřebců Olomouc                                                             10.3. 2018
 

 

Plemeno: slezský norický kůň        
Barva: Ryz.       
Zapsání v PK: NS  GZ  / 7.9/ 8.4 bodů 
Dat.nar.:  3. 5.2013        
Míry: 178,164,203,25.0, -  
Linie: 1542 Nero Diamant VI (*1941)   
Majitel: RANOVA s.r.o.,Ing.Radko Novotný,Nebužely 138,277 34
Chovatel: Polák Jiří,Luká 64,Slavětín u Litovle,783 24

Nikas je letos pětiletý hřebec, který absolvoval test v

Jeho otec 2980 Nick má kromě Nikase zařazeno v
který má v chovu zařazeny 4 hřebce, mezi nimi je i Nacho Salazar ZV, a dále má v

Nikas je charakterní hřebec, příjemného temperamentu, tahavý, pracovitý. V
vedením Luďka Musila zúčastnil několika soutěží pro chladnokrevné koně jak v
kvalifikaci v Dolních Lažanech v jednospřeží zvítězil a ve dvojpřeží spolu s
sezóně plánují účastnit se soutěží i výstav.

Loni skončil druhý na kvalifikaci v Dolních Lažanech, ve dvojspřeží s
na druhém místě v Dolních Lažanech. Zúčastnili se také mistrovství České republiky v

Nikas stojí na stanici u Luďka Musila v Kuřimi a i v
koně. 
V loňském roce připustil 17 klisen. 
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2324 NIKAS 

RANOVA s.r.o.,Ing.Radko Novotný,Nebužely 138,277 34 
Polák Jiří,Luká 64,Slavětín u Litovle,783 24 

Nikas je letos pětiletý hřebec, který absolvoval test v Tlumačově s hodnocením 7,86 bodů a umístil se na 5. místě.

Jeho otec 2980 Nick má kromě Nikase zařazeno v chovu ještě 8 klisen. Otec Nicka je významný plemeník 2677 Nýr, 
chovu zařazeny 4 hřebce, mezi nimi je i Nacho Salazar ZV, a dále má v chovu přes 30 klisen.

Nikas je charakterní hřebec, příjemného temperamentu, tahavý, pracovitý. V loňském i v
vedením Luďka Musila zúčastnil několika soutěží pro chladnokrevné koně jak v jednospřeží, tak v

jednospřeží zvítězil a ve dvojpřeží spolu s Nerem Satinským taktéž zvítězili. V
sezóně plánují účastnit se soutěží i výstav. 

Dolních Lažanech, ve dvojspřeží s Wendelínem skončili na prvním místě v
Dolních Lažanech. Zúčastnili se také mistrovství České republiky v Humpolci.

Kuřimi a i v letošním roce se bude aktivně účastnit soutěží pro chlandokrevné 
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hodnocením 7,86 bodů a umístil se na 5. místě. 

chovu ještě 8 klisen. Otec Nicka je významný plemeník 2677 Nýr, 
přes 30 klisen. 

loňském i v předloňském roce se pod 
jednospřeží, tak v dvojspřeží. Na 

Nerem Satinským taktéž zvítězili. V letošní 

Wendelínem skončili na prvním místě v Rosicích a 
Humpolci. 

letošním roce se bude aktivně účastnit soutěží pro chlandokrevné 
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Plemeno: slezský norický kůň        
Barva: Ryz.       
Zapsání v PK: NS  GZ  / 7.8/ 7.7 bodů 
Dat.nar.: 20. 4.2013        
Míry: 174,163,214,25.5, -  
Linie: 1350 Streiter Vulkan (*1939)   
Majitel: Němčák Vladislav,Nelešovice 49,Brodek u Přerova,751 03
Chovatel: Němčák Vladislav,Nelešovice 49,Brodek u Přerova,751 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagar je letos pětiletý hřebec, který v předloňském roce absolvoval 60
umístil se na 5. místě spolu s Nikasem.  

Jeho otec je 1439 Sagem, který má v chovu zařazeny 2 klisny. Hřebec Sagem se pod vedením Mojmíra Kubíčka stal 
mistrem ČR v roce 2011, dále je mistrem ČR v
Blizňáka. V současné době připouští na Slovensku.

Sagar je klidný, až flegmatický hřebec, hodný, pracovitý.

Letos působí na stanici v Nelešovicích u Vladislava Němčáka, ale hřebec bude příští sezónu nabízen k
popřípadě k prodeji. 
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2325 SAGAR 

Němčák Vladislav,Nelešovice 49,Brodek u Přerova,751 03 
Němčák Vladislav,Nelešovice 49,Brodek u Přerova,751 03 

předloňském roce absolvoval 60-denní test s bodovým hodnocením 7,86 a 
 

chovu zařazeny 2 klisny. Hřebec Sagem se pod vedením Mojmíra Kubíčka stal 
roce 2011, dále je mistrem ČR v těžkém tahu na přepočet váhy z roku 2015 pod vedením Milana 
časné době připouští na Slovensku. 

Sagar je klidný, až flegmatický hřebec, hodný, pracovitý. 

Nelešovicích u Vladislava Němčáka, ale hřebec bude příští sezónu nabízen k
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bodovým hodnocením 7,86 a 

chovu zařazeny 2 klisny. Hřebec Sagem se pod vedením Mojmíra Kubíčka stal 
roku 2015 pod vedením Milana 

Nelešovicích u Vladislava Němčáka, ale hřebec bude příští sezónu nabízen k pronájmu, 
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2885 Steiman 
Plemeno: slezský norický kůň 
Datum narození:  6. 3.2002            
Základní barva: hd.Běl.                    
Zapsání v PK: NS  - 8.0/ 8.6 b. 
Míry: 174,164,208,24.5, - 
Chovatel: Švirák Miroslav, Dolní Dědina 8, Příluky, Zlín, 760 01 
Majitel: Bambuch Robert, Střed 280, Velké Karlovice, 756 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2885 Steiman je plemenný hřebec, kterým spadá pod linii 1350 Streiter Vulkan. Jeho otec 2691 Streimur je úspěšný 
plemeník zařazený v genovém zdroji i v akceleračním programu a v chovu má kromě Steimana zařazené ještě 4 
hřebce a 75 klisen! 

Sám Steiman má v chovu 3 hřebce – Sargot , Sagem a dneska předvedený bude Sargon, v chovu má dále 12 klisen.  

Hříbata po Steimanovi jsou velmi rovné, kostnaté hříbata, velice charakterní a inteligentní, převážně hnědáci a 
bělouši. 

Steiman je velice inteligentní a charakterní hřebec, pracovitý, tahavý. Pracuje v lese a při práci je ochotný, klidný, 
v tahu srdcař.  

Steiman má za sebou bohatou závodní kariéru – v roce 2006 se spolu s Nachem Salazarem ZV stal mistrem Evropy 
v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní a také mistrem České republiky ve formanských jízdách pod 
vedením Jana Blizňáka.  
V roce 2010 a 2011 se pod vedením Mojmíra Kubíčka stal mistrem republiky v kombinovaných soutěžích ve 
dvojspřeží (v roce 2010 s valachem Rykem a v roce 2011 spolu s jeho synem Sagemem), také se umístil na druhém 
místě na mistrovství České republiky v Pardubicích v těžkém tahu. 

V roce 2014 se stal šampionem výstavy na Prostřední Bečvě. 

Steiman působil čtyři sezóny u Roberta Bambucha ve Velkých Karlovicích a od loňského roku působí v hřebčíně 
Františkův dvůr jako plemenný hřebeca bude zde působit i letos. 
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1700 Ryho 
Plemeno: slezský norický kůň 
Datum narození:  3. 3.2009            
Základní barva: Ryz.                         
Zapsání v PK: NS  - 7.7/ 7.7 b. 
Míry: 168,156,192,23.5, - 
Chovatel: Vítkovská zemědělská s.r.o., Klokočov 61,Vítkov 3,747 47 
Majitel: Zemský hřebčinec s.p.o., Dolní 115,Tlumačov,763 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec 1700 Ryho je příslušníkem ohrožené linie 2500 Ritz Vulkan VIII. Spolu s hřebcem 1955 Richard jsou 
posledními žijícími potomky hřebce 2367 Ryo, kteří působí v chovu. Hřebec 2367 Ryo je zařazen jak v akceleračním 
programu, tak v genovém zdroji a kromě Ryha a Richarda má v chovu zařazených 16 klisen. 

Ryho je středního rámce, dobrého charakteru, klidného temperamentu. 

Výkonnostní zkoušky absolvoval v roce 2011 s hodnocením 7,72 bodů za exteriér a 7,66 za výkon.  
Byl vybrán do genového zdroje s počtem 52,8% původních genů. 

V roce 2012 se pod vedením Milana Blizňáka účastnil chladnokrevných soutěží i výstav, spolu s plemenným hřebcem 
Bigarem se účastnili i Mistrovství České republiky v Českých Budějovicích. 

V současné době působí již čtvrtým rokem na stanici v Zemském hřebčinci v Tlumačově. Hřebec se účastní přehlídek, 
výstav, bývá viděn v zápřeži jak ve čtverce, tak v jednospřeží. 

V chovu má zařazenu 2 klisny. 
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Plemeno:slezský norický kůň 

Datum narození: 9. 3.2007           

Základní barva:Hd.                  

Zapsání v PK:NS  - 7.8/ 8.0 b. 

Míry:168,157,190,23.5, - 

Chovatel:Šviráková Marie,Dolní dědina 8,Příluky,Zlín,760 01

Majitel:Švirák Miroslav,Dolní Dědina 8,Příluky,Zlín,760 01

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Neuguš absolvoval výkonnostní zkoušky v
hřebec 2714 Neguš má v chovu 5 hřebců a 19 klisen. Jeho matka 54/343 Rita má vchovu kromě Neuguše ještě 2 
klisny. Otec matky hřebce 2639 Ramgoš dal do chovu 3 plemenné hřebce a 17 klisen.

Hřebec Neuguš je klidný, charakterní hřebec, který působí 
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Číslo a jméno: 1442 Neuguš 

Šviráková Marie,Dolní dědina 8,Příluky,Zlín,760 01 

Švirák Miroslav,Dolní Dědina 8,Příluky,Zlín,760 01 

Hřebec Neuguš absolvoval výkonnostní zkoušky v roce v roce 2009 s body za exteriér 7,76 a za výkon 8,01. 
chovu 5 hřebců a 19 klisen. Jeho matka 54/343 Rita má vchovu kromě Neuguše ještě 2 

klisny. Otec matky hřebce 2639 Ramgoš dal do chovu 3 plemenné hřebce a 17 klisen. 

Hřebec Neuguš je klidný, charakterní hřebec, který působí na stanici u Miroslava Šviráka v
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body za exteriér 7,76 a za výkon 8,01. Jeho otec 
chovu 5 hřebců a 19 klisen. Jeho matka 54/343 Rita má vchovu kromě Neuguše ještě 2 

na stanici u Miroslava Šviráka v Přílukách u Zlína. 
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Plemeno: slezský norický kůň 

Datum narození: 20. 4.2015           

Základní barva:Ryz.                 

Zapsání v PK:NS  - 8.5/ 8.2 b. 

Míry: 173,161,202,24.0,660 

Chovatel: Reichel Pavel,Opavská 91,Dolní Benešov

Majitel:Cáb Pavel,Životice u Nového Jičína 56,Mořkov,742 72

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Nerei je mladý hřebec, který bude působit v
8,52 za exteriér a 8,21 za výkon. Umístil se na čtvrtém místě ze 14 hřebců.

Jeho otec 2986 Neron je zde také předveden a v

Je to hodný, klidný hřebec, který bude letošní sezónu působit u pana Pavla Cába v
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Číslo a jméno: 2451 Nerei 

Reichel Pavel,Opavská 91,Dolní Benešov-Zábřeh,747 22 

Cáb Pavel,Životice u Nového Jičína 56,Mořkov,742 72  

Hřebec Nerei je mladý hřebec, který bude působit v chovu první sezónu. Šedesátidenní test absolvoval s
xteriér a 8,21 za výkon. Umístil se na čtvrtém místě ze 14 hřebců. 

Jeho otec 2986 Neron je zde také předveden a v chovu má zařazeny kromě Nereie i 4 klisny.

Je to hodný, klidný hřebec, který bude letošní sezónu působit u pana Pavla Cába v Životicích u Nové
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chovu první sezónu. Šedesátidenní test absolvoval s hodnocením 

chovu má zařazeny kromě Nereie i 4 klisny. 

Životicích u Nového Jičína. 
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Plemeno:slezský norický kůň 

Datum narození: 2. 4.2007           

Základní barva:hd.skvr.Běl.         

Zapsání v PK: NS  - 8.5/ 8.6 b. 

Míry:169,159,195,23.5,590 

Chovatel:Honeš Karel st.,Rybí 193,742 65

Majitel:Králová Iveta,Sentice 102,666 03

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Neros je jedenáctiletý hřebec slezského norika, který byl do chovu zařazen v
hodnocením 8,47 za exteriér a 8,64 za výkon. Dal do chovu 6 klisen.

Je po úspěšném hřebci 2868 Nacho Salazar ZV, který dal prozatím do chovu 5 hřebců a 23 klisen
hřebec i co se týká závodů. Stal se 3x mistr Evropy a několikát mistr České republiky v

Jeho matka klisna 67/863 Boneta dalado chovu kromě
Navar, což je výborný plemeník, který dal do chovu 4 hřebce a 41 klisen.

Hřebec působí na stanici u pana Krále v Senticích u Tišnova.
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Číslo a jméno: 1593 Neros 

Honeš Karel st.,Rybí 193,742 65 

102,666 03 

Hřebec Neros je jedenáctiletý hřebec slezského norika, který byl do chovu zařazen v roce 2010 s
hodnocením 8,47 za exteriér a 8,64 za výkon. Dal do chovu 6 klisen. Byl vybrán jako genový zdroj slezského norika.

ebci 2868 Nacho Salazar ZV, který dal prozatím do chovu 5 hřebců a 23 klisen
hřebec i co se týká závodů. Stal se 3x mistr Evropy a několikát mistr České republiky v kombinovaných soutěžích.

Jeho matka klisna 67/863 Boneta dalado chovu kromě hřebce Nerose ještě 1 klisnu. Jejím otcem je hřebec 2774 
Navar, což je výborný plemeník, který dal do chovu 4 hřebce a 41 klisen. 

Senticích u Tišnova. 
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roce 2010 s bodovým 
Byl vybrán jako genový zdroj slezského norika. 

ebci 2868 Nacho Salazar ZV, který dal prozatím do chovu 5 hřebců a 23 klisen a je to úspěšný 
kombinovaných soutěžích. 

hřebce Nerose ještě 1 klisnu. Jejím otcem je hřebec 2774 



Přehlídka chladnokrevných plemenných hřebců Olomouc                                                             10.3. 2018
 

 

Plemeno:slezský norický kůň 

Datum narození:  9. 4.2001           

Základní barva: Ryz.                 

Zapsání v PK: NS  - 7.9/ 8.4 b. 

Míry:174,162,206,26.8, - 

Chovatel: Švirák Miroslav,Dolní Dědina 8,Příluky,Zlín,760 01

Majitel:Králová Iveta,Sentice 102,666 03

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebec Streidar byl zařazen do chovu v roce 2003 s
chovu zatím jednoho hřebce Sylvána a 15 klisen. Byl vybrán jako genový zdroj slezského norika.

Jeho otec je 2690 Streigrip, který dal do chovu 2 
Matka Streidara je klisna SM 3435 Randa dala do chovu 2 plemenné hřebce, Neuga a Streidara a 5 klisen. Jejím 
otcem je hřebec 2237 Gonos, který má v

Hřebec působí na stanici u pana Krále v Senticích u
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Číslo a jméno: 2867 Streidar 

Švirák Miroslav,Dolní Dědina 8,Příluky,Zlín,760 01 

Králová Iveta,Sentice 102,666 03 

roce 2003 s bodovým hodnocením 7,86 za exteriér a 8,44 za výkon. Dal do 
chovu zatím jednoho hřebce Sylvána a 15 klisen. Byl vybrán jako genový zdroj slezského norika.

Jeho otec je 2690 Streigrip, který dal do chovu 2 plemenné hřebce a 13 klisen. 
Matka Streidara je klisna SM 3435 Randa dala do chovu 2 plemenné hřebce, Neuga a Streidara a 5 klisen. Jejím 
otcem je hřebec 2237 Gonos, který má v chovu 7 hřebců a 30 klisen. 

Senticích u Tišnova. 

Přehlídka chladnokrevných plemenných hřebců Olomouc                                                             10.3. 2018 

bodovým hodnocením 7,86 za exteriér a 8,44 za výkon. Dal do 
chovu zatím jednoho hřebce Sylvána a 15 klisen. Byl vybrán jako genový zdroj slezského norika. 

Matka Streidara je klisna SM 3435 Randa dala do chovu 2 plemenné hřebce, Neuga a Streidara a 5 klisen. Jejím 


