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CALERI II
Plemenná kniha: Holst 

Barva: hnědák 

Rok narození: 2003 

Plemenný hřebec Caleri II je jedním z nejvýkonnějších koní 
v České republice. Narodil se v roce 2003 a v roce 2005 
absolvoval holštýnský körung. Caleri II se dostal do ČR již 
po körungu a v prvních krůčcích ho jezdila Zuzana Zelin-
ková. Následně byl přesunut k Nikole Bielikové, se kterou 
získal mimo jiné titul na MČR v kategorie ženy. Se Zuza-
nou Zelinkovou poté získal Caleri II výkonnost 160 na me-
zinárodní scéně. Mezi jejich největší úspěchy patří 
vítězství v Poháru národů v Budapešti a v Linzi, kde s čes-
kým týmem získali premiérové vítězství. Stejná dvojice se 
účastnila i  Světových jezdeckých her ve francouzském 
Caen, Mistrovství Evropy v Cáchách a Goetoborgu, ale 
také se v roce 2019 kvalifikovali na Olympijské hry 2020 
v Tokiu. Dlouhá léta patřil k oporám Českého skokového 
týmu, mnohokrát absolvoval obě kola Poháru národů bez 
trestných bodů.Caleri II absolvuje parkury na stupni T již 

www.hapax.cz

Výška: 169 cm 

Licentován pro: CS, ČT(AP), Holst, Westffal 

WFFS: negativní

Inseminace 2021  
Základní sazba: 4 000 Kč Doplatek za březí klisnu: 10 000 Kč



od roku 2013 a stále se těší dobrému zdraví.  
Otcem Caleriho je legendární holštýnský hřebec Calido I (Cantus x Coriander). Hřebec v roce 1994 
zvítězil v testu hřebců v Adelheidsdorfu, kdy získal dokonce známku 10 za skok. Následně se Calido 
I účastnil Bundeschampionatu a získal výkonnosti 140 cm v parkurech. Velmi úspěšný byl Calido 
I po sportovní kariéře v chovu. Z jeho nejznámějších potomků jmenujme plemenného hřebce Coupe 
de Coeur, který byl třikrát šampionem Německa, ale také úspěšně sportoval na mezinárodní scéně. 
Z dalších úspěšných potomků je to například Nobless M s Piem Schwizerem, kteří se účastnili 
i Olympijských her a získali bronzovou medaili v týmové soutěži, Eurocommerce Acapulco či ple-
menný hřebec DSP Cashmoaker. V chovu má Calido I uchovněných více jak sto hřebců. Ti, kteří 
dosáhli nejvýšší výkonnosti je Coupe de Coeur, DSP Cashmoaker, Quaoukoura Du Ty, Cluysenaer 
Van De Heffnick, Cero I či Calme P. Sám Calido I pochází z výborné rodiny, kdy jeho dva bratři jsou 
plemenní hřebci, a to Calido II (Cantus) a Atlas (Acord II), který působil v České republice. Ze stejné 
rodiny pak jsou plemenní hřebci Little Rock (Landaris, výkonnost 160 cm), Casaltino (Casall Ask) 

či Chopin Va (Casall 
Ask, výkonnost 160 cm).  
Co se týče mateřské 
linie Caleriho, tak se 
jedná o  jednu z  nej-
úspěšnějších holštýn-
ských rodin. Jeho matka 
Haamoon dala kromě 
Caleriho další tři ple-
menné hřebce, a  to 
Quinn 17 (Quick Nick I, 
výkonnost 160 cm v par-
kurech) a  praví bratři 
Caleri (Calido I) a  Cle-
onid (Calido I). Sama 
matka Caleriho II klisna 
Haamoon je dcerou 
klisny Wisma (Caletto 
II), což je matka ikon 
holštýnského chovu ple-
menných hřebců Cassini 
I a Cassini II (Capitol I), 
ale také hřebce Clarimo 
ASK (Clearway). Ze 
stejné rodiny pak po-
chází plemenní hřebci 
Atomic Z (Cumano), Lo-
vari (Lasino), Cassaro 
(Coronado), Quintago 
(Quidam De Revel), atd.  
Mateřským otcem Cale-
riho je plemenný hřebec 
Leonid (Landgraf), který 
je otcem plemenných 
hřebců Le Capitol, Leo-
nid’s Jumper či Legen-
där I  i  II. Zajímavostí je, 
že Leonid pochází ze 
stejné rodiny jako Curier 
Carilex, který působil 
v Čechách. 
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CLIVE
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: hnědák 

Rok narození: 2007 

Plemenný hřebec CLIVE byl do chovu zařazen v roce 2017 
v rámci PK CS. Sám Clive má výkonnost T* (145 cm) v par-
kurech. Většinu jeho sportovní kariéry ho jezdila Nikola Bielí-
ková. Kariéru bohužel předčasně ukončil kvůli fraktuře 
končetiny.  
Clive je synem plemenného hřebce Heartbreaker (Nimmer-
dor x Silvano), který patří k nejlepším evropským plemení-
kům. Heartbreaker v soutěžích pro mladé koně zvítězil třikrát 
po sobě v  Belgii a  získal 4. místo v  Lanakenu v  rámci 
mistrovství světa mladých koní pro sedmileté koně. Následně 
dosáhl Heartbreaker výkonnosti 160 cm v parkurech. Získal 
například 4. místo v Cáchách či 3. místa v Hamburku či Fal-
sterbo. V  chovu má několik desítek uchovněných synů. 
Z těch nejlepší jmenujme například Toulona, Zambesi, Pari-
nuse, Quasimodo Van De Molendreef (jeho syn Hello Sanctos 
patří vůbec k nejúspěšnějším sportovním koním) , Action 
Breaker, Romanov, atd. Prosadil se také jako producent spor-
tovních koní, kdy má několik desítek potomků s výkonností 
160 cm v parkurech, ale také jako mateřský otec, kde samo-

zřejmě za všechny jmenujme plemenného 
hřebce Corneta Oboleského (Clinton), který 
má právě na mateřské straně Heartbreaka. He-
artbreaker byl také po zásluze jmenován 
KWPN koněm roku 2016, ale také je od roku 
2009 preferovaným.  
Clive pochází z velmi dobré rodiny. Matka Cliva 
Madeline je matkou deseti potomků. První 
jmenujme například Riadne Velvet (Burg-
graaf), která má sama výkonnost 160  cm 
v  parkurech a  následně byla zařazena do 
chovu. Z jejich nejlepších potomků jmenujme 
plemenného hřebce Valentino Velvet (C-In-
doctro). Ten se svým jezdcem a  majitelem 
v jedné osobě Alexandrem Onishchenko ab-
solvoval parkury na nejvyšší úrovni a účastnil 
se také Světových jezdeckých her v Norman-
dii. Z dalších potomků je to například klisna 
Zoe Velvet (Heartbreaker) s vlastní výkonností 
145 cm v parkurech. Z dalších sourozenců ple-
meného hřebce Clive stojí určitě za zmínku 
klisna Twister (Baloubet Du Rouet), což je 
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matka plemenného hřebce Zilver (Clin-
ton) s výkonností 160 cm v parkurech 
s Juanem Carlosem Garciou. Dalším po-
tomkem je pravá sestra Cliva klisna Un-
believable (Heartbreaker), která je 
matkou plemenných hřebců Aerobic TN 
(Carthago), Brooklyn (Armitage), Game 
Boy (Arko III) a klisny C’est La Vie (Verdi 

TN), což je matka plemenného hřebce Garant (Warrant) s vý-
konností 160 cm v parkurech). Další příbuzný hřebec Deister 
101 (Verdi TN) má výkonnost 145 cm v parkurech. Bába Cliva 
je Hariadne (Pilot) a  je pravou sestrou Percy Flade (Pilot) 
s výkonností 160 cm v parkurech. Mateřským otcem Cliva je 
plemenný hřebec Voltaire, který získal mnoho úspěchů na 
mezinárodní scéně s Josem Lansikem. V chovu se také pro-
sadil a zanechal po sobě několik kvalitních pokračovatelů jako 
například plemenné hřebce Kannan, Concorde, Now or Never 
či Vingino. Jako mateřský otec je například u jednoho z nej-
lepších sportovních koní současnosti Don VHP Z (Diamant 
De Semilly) či u plemenného hřebce Zirocco Blue (Mr Blue).  
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EMPIRE
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: hnědák 

Rok narození: 2009 

Empire je typem moderního sportovního koně ve kterém 
se spojuje to nejlepší z  Francouzkého a  Holštýnského 
chovu. 
Otec Quidam de Revel absolvoval pod jezdcem Herve Go-
digonem a  později Thomasem Velinem vynikající spor-
tovní kariéru. Na OH v  Barceloně obsadil 4.místo, na 
Evropském šampionátu La Baule pak 6.místo. Zvítězil 
v GP Rome, NC Kapellen a Rome, GP Hannover, GP Ypaja 
a  získal mnoho dalších skvělých výsledků a  umístění. 
Vedle své fenomenální sportovní kariéry stihl i neméně vý-
znamnou roli v chovu. Stal se současným nejvýznamněj-
ším plemeníkem a  v  žebříčku plemeníků WBFSH se 
dlouhodobě udržuje v absolutní špičce. 
Z enormně vysokého počtu jeho potomků v mezinárodním 
sportu na úrovni CSI5* vyberme: Dollar de la Piere ( Reynald 
Angot), Quibell (jessica Kurten), Furka du Village (M.Do-
pazo), Quincy B (H.Dobbs), Nabab de Reve (P. Le Jeune), 
Quo Vadis (P.Wylde), Allah Jabek (Al Duhami Ramzy), Verdi 

(M.van Vleuten), Rahotep de Tos-
cane (P.Rozier). 
Matka Contessa je dcerou pleme-
níka Corrado l, který zvítězil v GP 
Dortmund, GP Neumunser, GP 
Kiel, GP Aarhus. Je nejúspěšněj-
ším synem svého otce Cor de la 
Bryere, který zásadně ovlivnil svě-
tový chov sportovních koní. Cor-
rado  l dal hřebce Clinton 
(D.Demeersman), klisnu Corra-
dina (C.O.Nagel), dále Classic H 
(H.Persson), Think Twice (L. van 
Asten), Sundal Colliers Cattani 
(G.Gulliksen), Unita ASK 
(R.G.Bengtsson). 
Empire jako 5ti letý měl nároč-
nou a úspěšnou sezonu. Ve finále 
KMK obsadil 3.místo, absolvoval 
Mistrovství světa mladých koní 
v Lanakenu, na CSIYH Wr. Neus-
tadt dvakrát zvítězil. 
V šesti letech ze 4 startů v KMK 
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3x zvítězil a  jednou obsadil 
2.místo. Ve finále potom skončil 
druhý. Vítězství si připsal i  při 
CSIYH Wr. Neustadt a na CSIYH 
Kreuth absolvoval všechny starty 
s  nulou. V  8mi letech dosáhl 
stupně výkonnosti  T a  posbíral 
řadu umístění v soutěžích ST a T. 
V 9ti a  10ti letech pokračoval ve 
skvělých výkonech na ůrovni T* 
a  T**, zvítězil v  T* Hra-
dištko(2018), T* Ptýrov (2019), T** 
Letní cena Zduchovic (2019), 2. 
místo v  T* Letní ceně Velké 
Chuchle, 2. místo ve Finále Top 
Ten Cupu Hradištko (oboji 2019). 
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FIRESTONE
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: vraník 

Rok narození: 2010 

Firestone je dokonalým výsledkem spojení dvou skvělých 
drezurních hřebců, Johnsona a Florencia. 
Ježděný Hansem Peterem Minderhoundem, Johnson patří 
mezi nejlepší drezurní koně na světě. Byl členem zlatého Ho-
landského teamu na Evropském šampionátu Aachen 2015 
a účastnil se OH Rio de Janeiro 2016. 
Florencio se stal Světovým šampionem mladých koní jako 
pětiletý, a o rok později titul šampiona obhájil. 
Firestone pochází ze slavné rodiny, známé jako "Bella - dam-
line", která vyprodukovala mnoho nejen drezurních, ale i par-
kurových koní. Pravá sestra Firestone, klisna Elfi, získala při 
zkouškách klisen pro KWPN 81,5 bodu, při čemž získala ne-
uvěřitelnou známku 95 bodu za klus! 
Jako 3 letý vynikal Firestone díky svému fantastickému 
vzhledu a pohybu, což mu také zajistilo titul vicešampiona 
při předvýběru hřebců do plemenitby KWPN. Poté absolvo-
val test se ziskem 82,5 bodu. Jako 5 a 6 letý, ježděn Joyce-
Leanaertsovou, dělal skvělý dojem v soutěžích pro mladé 
koně. V sezoně 2020, ježděn 12ti letou Johanou Vašaryovou, 
dosáhl celé řady vítězství jak na národní úrovni, tak na mezi-
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národní scéně. Stal se mistrem ČR v kategorii dětí, dvakrát zvítězil při CDI Brno, třikrát zvítězil na CDI 
Zakrzow, se ziskem 79,6%. Tyto výsledky jim zajistili celkové třetí místo ve FEI žebříčku dětí. 
Firestone se již ukázal i v chovu, kde jeho první hříbata ukazují charisma a skvělý pohyb, a z nejstaršího 
ročníku (2014) má již několik licentovaných synů. 
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GLOBAL CHAMPION
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: hnědák 

Rok narození: 2011 

Tento vynikající skokan vznikl spojením neuvěřitelné odra-
zové síly Calvara Z s pružností a technikou Heartbreakera. 
Calvaro Z, ježděn Josem Lansinkem,Michaelem a Johnem 
Whitakerovými, se zůčastnil všech významných šampi-
onátů, jako například finále OH Sydney. V chovu se prosadil 
hlavně jako nositel síly, rovnováhy, pozornosti a tempera-
mentu. Calvaro Z je otcem mnoha sportovních koní jako 
KatchinaMail, Night Train, Ralvesther, Riviera nebo Callas 
Sitte Z. V rodokmenu Global Championa byl Calvaro spojen 
s  otcem matky Heartbreakerem. Tato kombinace se již 
osvědčila u nejednoho sportovního koně, například Elva-
roTN nebo v Čechách známý Einfach. 
Matka Cheers, získala jako 3 letá známku 8,5 za typ a skok 
ve volnosti. Je polosestra GP skokana Valhalla 3 (JamieKer-
mond), a pravá sestra hřebce Zo Heartbreaker (JoyNajem). 
Bába Ultraviolet je matkou ve Francii působícího hřebce 
Ultimo ( po Quattro B). 
Global Champion sportoval v Holandsku v soutěžích pro 
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mladé koně, kde se 
pravidelně umísťoval. 
Jako pětiletý se zů-
častnil Mistrovství 
světa mladých koní, 
kde mu bohužel fi-
nále uteklo o jedinou 
chybu. V  8mi letech 
dosáhl výkonnosti 
150cm. Global Cham-
pion disponuje ob-
rovskou odrazovou 
silou a pozorností. 
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HE’S BLUE
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: bělouš 

Rok narození: 2012 

He’s Blue je hřebec plemene KWPN, který se může pyšnit ví-
tězstvím ve finále KMK pro šestileté hřebce a valachy 2018, 
čímž se zařadil do AP. V 7mi letech dosáhl výkonnosti 140 cm, 
připsal si na své konto vítězství při CSIYH Wienner Neustadt. 
Jeho otcem není nikdo menší než Mr. Blue, hřebec patřící 
mezi nejlepší skokové plemeníky světa. Stačí zmínit několik 
jeho potomků a fanoušci parkurového sportu mají jasno: 
plemenný hřebec Zirocco Blue VDL, plemenný hřebec Plot 
Blue, VDL Groep Sapphire B, plemenný hřebec Mr. Europe, 
Casper van Spieveld, Dana Blue, Celena VDL a takto by-
chom mohli pokračovat, neboť Mr. Blue je otcem řady mi-
mořádně úspěšných skokových koní. 
Matkou He’s Blue je KWPN ryzka Alina (STB ELITE, IBOP-
(SPR), PROK). Ta je také matkou valacha Eclips (po Warrant) 
startujícího na mezinárodních parkurech na úrovni 135 cm. 
Její otec, legendární KWPN hřebec Heartbreaker (po Nim-
merdor), rovněž patří mezi nejlepší skokové plemeníky světa 
(v roce 2015 byl v žebříčku WBFSH na šestém místě) a v roce 
2016 byl vyhlášen KWPN koněm roku. Sám úspěšně sportoval 
na mezinárodní úrovni, co jej ale proslavilo více je jeho mimo-
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řádně skokově nadané potomstvo a také synové působící v chovu. Že se ale umí prosadit i coby otec 
matek dokazuje například olympijský vítěz Hello Sanctos, ale také řada jeho vnuků působících v chovu 
(např. Cornet Obolensky). Prabába Galina (po Grannus) dala dva vynikající skokové koně: plemenného 
hřebce Spartacus TN (po Stakkato), který 
má na svém kontě vítězství a  umístění 
z  řady VC (např. Oslo, Lipsko, Ženeva), 
a hannoverského valacha Elton John (po 
Acorado I), který rovněž úspěšně starto-
val na mezinárodních GP závodech. Mi-
mochodem, otcem báby je hannoverský 
hřebec Spartan, tedy otec vlivného sko-
kového plemeníka Stakkata. Z této rodiny 
vzešli i další plemenní hřebci, jako jsou 
např. hannoverský Spitfire (po Stolzen-
berg), Come to Win (po Cornet Obolen-
sky), ECL Corvo (po Coronas, parkur 1,50 
m) nebo českým 
c h o v a t e l ů m 
známý Genius (po 
Gepard), ale také 
řada sportovních 
koní. 
Za zmínku stojí 
také fakt, že He’s 
Blue v  sobě nese 
nejen potřebné 
a  vlivné plno-
krevné geny, ale 
také angloarab-
skou krev, a to jak 
ze strany otce, tak 
i matky. 
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JOKE OF THE YEAR
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: bělouš 

Rok narození: 2014 

KWPN hřebec Joke of the Year se může chlubit nejen ori-
ginálním jménem, ale také původem, který je kombinací 
těch nejlepších skokových genů současnosti. V roce 2018 
úspěšně absolvoval 80denní test PK CS a může tedy pů-
sobit v plemenitbě. 
Jeho otcem je ryzák Baloubet du Rouet, kterého snad ani 
není třeba představovat. Je legendárním skokovým koněm, 
který s Rodrigem Pessoou patřil k nejlepším. Namátkově při-
pomeňme např. zlato a bronz z OH, trojnásobné vítězství ve 
Světovém poháru atd. I Baloubet du Rouet se dokázal pro-
sadit v chovu a patří k nejlepším plemeníkům světa (v roce 
2017 byl v žebříčku WBFSH sedmý, v letech 2012-2013 že-
bříčku kraloval). Jeho štafetu a místo mezi deseti nejlepšími 
skokovými plemeníky světa postupně přebral jeho syn Balou 
du Rouet (2018 devátý, 2017 sedmý a je zároveň 4. nejlepším 
plemeníkem světa roku 2018 pro všestrannost). Nejznámější 
potomci Baloubeta, kteří se úspěšně prosadili v nejvyšším 
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parkurovém sportu, jsou plemenní hřebci 
Chaman a Taloubet, dále Stella de Pre-
uilly, Barnetta,  G & C Arrayan a  další. 
Otcem matky je Cornet Obolensky, čtvrtý 
nejlepší skokový plemeník světa let 2018, 
2017 a třetí z roku 2016. I on patří k ple-
meníkům, kteří se prosadili ve vysokém 
mezinárodním parkurovém sportu (zlato 
z ME, účast na OH). Jeho potomci jej ale 
překonali, a to je přesně to, co si chova-
telé od plemeníků přejí. Tedy aby dali po-
tomky minimálně stejně kvalitní, jako jsou 

oni sami, optimálně ještě lepší. A přesně to se Cornetovi povedlo. Čest mu dělají například plemenný 
hřebec Cornado I, dále Clooney 51, plemenný hřebec Comme Il Faut, Colestus, Cornet’s Balou, Cornet 
d’Amour, Coree a řada dalších. Z vnoučat pak například hřebec Chianti’s Champion. Pravým bratrem 
báby je hřebec Urano M, startující na mezinárodních parkurových závodech do 1,45 m a polobratrem pak 
licentovaný hřebec Acontender (po Con-
tendro). Otcem báby je další významný sko-
kový plemeník, Quidam de Revel. Z  jeho 
nejslavnějších a nejúspěšnějších potomků sou-
časnosti zmiňme například plemenného hřebce 
Verdi TN N.O.P.( KWPN kůň roku 2018), Sterre-
hof’s Calimero nebo Sultane des Ibis. V nejvyš-
ším parkurovém sportu jich září celá armáda. 
Quidam de Revel patří rovněž k  oblíbeným 
a vyhledávaným otcům matek. 
Z rodiny hřebce Joke of the Year pochází řada 
sportovních koní, ale také plemenní hřebci, 
jako například Redford (po Rebel I Z). 
Joke of the Year, ty nejlepší skokové geny 
v jednom balení.
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LORENZZO
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: bělouš 

Rok narození: 2016 

Plemenný hřebec Lorenzzo je narozený v roce 2016. V roce 
2020 úspěšně absolvoval test hřebců v rámci PK CS.  
Lorenzzo je synem plemenného hřebce Calvaro Z. Calvaro 
Z sportoval na nejvyšší úrovni s Josem Lansinkem, ale také 
Michaelem a Johnem Whitekerovými. V roce 1997 získal 
stříbrnou medaili na Mistrovství Evropy v týmové soutěži. 
Calvaro Z zvítězil v poháru národů v Cáchách, ale také ve 
Falsterbo. V roce 2000 se účastnil Olympijských her v Syd-
ney. V chovu dal Calvaro Z více jak 60 licentovaných synů. 
Z  těch nejúspěšnějších jmenujme hřebce Kafka van de 
Heffnick s výkonností 160 cm v parkurech. Z dalších úspěš-
ných sportovních koní je to například Katchina Mail, Night 
Train, Uma, Calvalou, atd.  
Matka Lorenzza je klisna Fayette, jejíž babička klisna 
Unity M (Quick Star) je polosestrou Verdiho TN (Quidam 
de Revel). Verdi TN je plemenný hřebec, který dosáhl ab-
solutní výkonnosti v parkurech a získal řadu úspěchů se 
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svým jezdcem Maiklem Van Der Vleutenem. Účastnil se dvou Olympijských her, a to v Riu De Janero 
a Londýně, kde v týmové soutěži získal 2.místo. Na světových jezdeckých hrách v Caen byl členem 
vítězného týmu. Ze stejné rodiny pak pochází i plemenný hřebec Calato (Capitol), který vyprodukoval 
řadu plemenných hřebců, ale také koní s nejvyšší dosaženou výkonností jako například Coster, který 
byl s Christianem Alhmannem 3. v týmové soutěži na Olympijských hrách v Aténách. Ke stejné rodině 
také náleží i plemenný hřebec Vingino (Voltaire), který má výkonnost 160 cm v parkurech a patří 
k velmi nadějným plemenným hřebcům.  
Mateřským otcem Lorenzza je plemenný hřebec Padinus (Heartbreaker). Padinus od začátku své 
sportovní kariéry vypadal velmi nadějně, ale bohužel jako osmiletý uhynul. Za svou krátkou kariéru 
plemeníka dal několik plemenných hřebců, ale také koní úspěšných v parkurovém sportu jako napří-
klad Wonder Why, Wrangler, atd.  
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LUIGI
Plemenná kniha: KWPN 

Barva: bělouš 

Rok narození: 2016 

Plemenný hřebec LUIGI se narodil v roce 2016. Jako tříletý 
úspěšně absolvoval test hřebců v rámci slovenského teplo-
krevníka, na jehož základě byl zařazen do chovu.  
Luigi je synem plemenného hřebce COMME IL FAUT, kte-
rého jezdí Marcus Ehning. Comme Il Faut je kombinací skvě-
lého rodokmenu a  výkonnosti. Otcem Comme Il Faut je 
plemenný hřebec Cornet Obolensky (Clinton x Heartbre-
aker), který skákal mezinárodní parkury na úrovni 160cm, 
ale také se v roce 2008 účastnil Olympijských her. Za svou 
sportovní kariéru získal mnoho vítězství a více jak 80 umís-
tění na mezinárodní scéně se svým jezdcem Marco Kuts-
herem. Cornet Obolensky se prosadil i  v  chovu, kdy má 
několik desítek koní s nejvyšší možnou dosaženou výkon-
ností. Z úspěšných potomků jmenujme například Cornado 
I a II, Cornet D’Amour, Cristallo I či jeden z nejlepších aktu-
álních koní světa Clooney. Matka Comme Il Faut je hvězdná 
Ratina Z. Tato úžasná klisna získala dvakrát zlato na Olym-

pijských hrách v  týmové 
soutěži a v individuální sou-
těži si vyskákala stříbrnou 
medaili. Ratina Z  s  Ludge-
rem Beerbaumem sbírali 
mnoho dalších úspěchů jako 
například vítězství ve Světo-
vém poháru, vítězství v Cá-
chách či Mistrovství Evropy 
v  Mannheimu nebo 
Mistrovství světa v  roce 
1994. Ratina Z dala v chovu 
kromě Comme Il Faut také 
další tři plemenné hřebce, 
a to Crown Z (160 cm v par-
kurech), Rex Z  (150  cm 

v parkurech) a Treasure Z (160 cm v parkurech). Dcera Ratiny Z klisna Caipa Z je matkou Camilo La 
Silla (160 cm v parkurech), a také plemenných hřebců Chicaga Z a Sterrehof’s Cayetano Z, kteří mají 
výkonnost 160 cm v parkurech. Sám Comme Il Faut se Marcusem Ehningem pravidelně účastní me-
zinárodních parkurů na nejtěžší úrovni. Z těch největších úspěchů jmenujme vítězství v rámci finále 
Global champions tour v Praze v rámci týmové soutěže, vítězství v Poháru národů, vítězství v kvalifi-
kačním kole v rámci GCT ve Vídni, atd. Comme Il Faut je také úspěšný v chovu, kdy má několik köro-
vaných synů jako například Comme Il Faut Plus Z, Corsari Van De Helle, Comme Le Pere, Comme 
Prevu, atd.  
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Matka hřebce Luigiho je klisna Cilanta. Ta se ve třech letech v rámci výkonnostních zkoušek klisen 
KWPN stala šampionkou oblasti Overijssen. Cilanta je mimo jiné matkou plemenného hřebce Gomez 
TN (Zambesi) známého také jako Gondeliaz. Hřebec Gomez TN se účastnil jako šestiletý KMK, kdy 
zvítězil v kvalifikačních kolech v Ptýrově, Tachově a Litomyšli. Následně byl prodán a aktuálně má hře-
bec výkonnost 150 cm v parkurech. Bába Malinta (Epilot) je polosestrou Novadox (Polydox) a Cristina 
Sport Zep, kteří mají výkonnost 160cm v parkurech. Mateřská linie je známá holštýnská linie č.2137, 
která vyprodukovala mimo jiné hřebce Nekton (Nimmerdor), Zento (Quasimodo Z) a Olympijského 
hřebce Dobel ´s Cento (Capitol l.) 
Mateřským otcem Luigiho je plemenný hřebec Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf I), který v le-
tošním roce v osmnácti letech ukončil bohatou a úspěšnou sportovní kariéru. Verdi TN se se svým 
jezdcem Maikelem van der 
Vleutenem účastnil dva-
krát Olympijských her, kde 
získali týmové stříbro. Na 
světových jezdeckých 
hrách ve francouzském 
Caen byl členem zlatého 
nizozemského týmu. Verdi 
TN získal mnoho dalších 
vítězství a umístění na me-
zinárodní scéně. Verdi TN 
má potomstvo v  mezi-
národním sportu, ale také 
má několik synu zařaze-
ných do chovu. Z uchov-
něných synů, kteří mají 
výkonnost 160 cm v  par-
kurech jmenujme hřebce 
Caspar, Carlos, Jenson 
a Quin.  
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TALLMANN
Plemenná kniha: BWP 

Barva: hnědák 

Rok narození: 2011 

Síla, pozornost, absolutní schopnost. 
To jsou vlastnosti, které vystihují hřebce jménem Tallmann. 
Jeho impozantní vzhled podtrhuje pozornost, prostorný 
cval a celkový pohyb po kolbišti. Svými prvními slibnými vý-
sledky jde v šlépějích své matky, klisny Hadine van "T Zorg-
vliet, která se svým jezdcem, Anthony Condonem, 
startovala na mezinárodní úrovni do 145cm. Bába Katalunia 
je pravá sestra valacha Konkord, který spolu s Arturem Bag-
dasaryanem startoval na úrovni GP(160). Z této významné 
mateřské linie pocházejí další vynikající koně jako vítěz GP 
Aachen Lambrasco (Janne-Friederike Meyer), Concept , 
Cussimo nebo Acrobaat Z. V rodokmenu Talmanna se spo-
juje tato Holštýnska mateřská rodina 6372 spolu s  krví 
Grand Prix hřebce Toulon. Tento Heartbreakův syn, ježděn 
Hubertem Bourdym, byl mezinárodní celebrita, pravidelně 
se umisťující na prestižních světových  Grand Prix. Také 
v chovu zanechal význačnou stopu v podobě potomků jako 
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Toulago, Dadjak ter Puttenen, Woulon, Etoulon, Living the Dream či Fine Fleur deu Marais. 
Další skvělé geny do Tallmennovy rodiny přináší Carthaguv syn Colman. Tento děd Talmanna se může 
chlubit jako otec koní Clouwni, Convall, Con Dios lll, Cooper, Catwalk nebo v Čechách známý Cool 
Paradise, Con Cosmos či Caesar. 
V 8mi letech dosáhl Tallmann výkonnosti T**(150). Zvítězil v Ceně Nutri Horse na ůrovni T* na Hradištku, 
získal 2.místo v T** Letní cenně Zduchovic. Zároveň se začal prosazovat coby otec, když z prvního 
ročníku jeho potomků, hřebec Timoti S (matka po Burggraaf) zvítězil v kvalifikačním kole KMK Ptýrov, 
2. místo KMK Hradištko a 2. místo ve Finále KMK pro 4leté hřebce a valachy v Písku. Další z jeho po-
tomků byl prodán na elitní aukci mladých sportovních koní v Holandském Zwolle za 45.000 Eur.
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