


EMPIRE 
Pohlaví: hřebec   Plemenná kniha: KWPN

Barva: hnědák   Rok narození: 2009 

Výška: 167 cm Licentován pro: CS, ČT

Empire je typem moderního sportovního koně
ve kterém se spojuje to nejlepší z Francouzkého
a Holštýnského chovu.
Otec Quidam de Revel absolvoval pod jezd-
cem Herve Godigonem a později Thomasem
Velinem vynikající sportovní 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 významnou roli v chovu.
Stal se současným nejvýznamnějším plemení-
kem a v žebříčku plemeníků WBFSH se dlou-
hodobě udržuje v absolutní špičce.
Z enormně vysokého počtu jeho potomků
v mezinárodním sportu na úrovni CSI5* vy-

berme: Dollar de la Piere ( Reynald Angot), Quibell (jessica Kurten), Furka
du Village (M.Dopazo), Quincy B (H.Dobbs), Nabab de Reve (P. Le Jeune),
Quo Vadis (P.Wylde), Allah Jabek (Al Duhami Ramzy), Verdi (M.van Vleu-
ten), Rahotep de Toscane (P.Rozier).
Matka Contessa je dcerou plemeníka Corrado l, který zvítězil v GP Do-
rtmund, GP Neumunser, GP Kiel, GP Aarhus. Je nejúspěšnějším synem
svého otce Cor de la Bryere, který zásadně ovlivnil světový chov sportov-
ních koní. Corrado l dal hřebce Clinton (D.Demeersman), klisnu Corradina

(C.O.Nagel), dále Classic H (H.Pers-
son), Think Twice (L. van Asten),
Sundal Colliers Cattani (G.Gulliksen),
Unita ASK (R.G.Bengtsson).
Empire jako 5ti letý měl náročnou
a úspěšnou sezonu. Ve finále KMK
obsadil 3.místo, absolvoval
Mistrovství světa mladých koní v La-
nakenu, na CSIYH Wr. Neustadt dva-
krát zvítězil.



V šesti letech ze 4 startů v KMK 3x zvítězil a jednou obsadil 2.místo. Ve fi-
nále 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.



FIRESTONE
Pohlaví: hřebec   Plemenná kniha: KWPN

Barva: černá   Rok narození: 2010   Výška: 169 cm

Licentován pro: KWPN, Oldenburg, AES, CS

Firestone je dokonalým výsled-
kem spojení dvou skvělých dre-
zurních hřebců, Johnsona
a Florencia.
Ježděný Hansem Peterem Min-
derhoundem, Johnson patří mezi
nejlepší drezurní koně na světě.
Byl členem zlatého Holandského
teamu na Evropském šampi-
onátu Aachen 2015 a účastnil se
OH Rio de Janeiro 2016.
Florencio se stal Světovým šam-
pionem mladých koní jako pěti-
letý, a o rok později titul
šampiona obhájil.
Firestone pochází ze slavné ro-
diny, známé jako "Bella - dam-
line", která vyprodukovala mnoho
nejen drezurních, ale i parkuro-
vých koní. Pravá sestra Firestone,
klisna Elfi, získala při zkouškách
klisen pro KWPN 81,5 bodu, při
čemž získala neuvěřitelnou
známku 95 bodu za klus!
Jako 3 letý vynikal Firestone díky
svému fantastickému vzhledu
a pohybu, což mu také zajistilo
titul vicešampiona při předvý-
běru hřebců do plemenitby
KWPN. Poté absolvoval test se
ziskem 82,5 bodu. Jako 5 a 6 letý,
ježděn Joyce Leanaertsovou,

dělal skvělý dojem v soutěžích pro mladé koně.
Firestone se již ukázal i v chovu, kde jeho první hříbata ukazují charisma
a skvělý pohyb, a z nejstaršího ročníku (2014) má již licentované dva syny. 





FRESCO
Pohlaví: hřebec   Plemenná kniha: KWPN

Barva: ryzák   Rok narození: 2010

Výška: 171 cm   Licentován pro: CS

Unikátní kombinace světových otců s fe-
nomenální mateřskou linií.
V rodokmenu otce Zambesiho se kloubí
technika a mrštnost hřebce Heartbreaker
se sílou a schopností Calvara Z. Zambesi je
produktem excelentní skokové dynastie,
známé jako NL 002. Bába Alanda úspěšně
sportovala na mezinárodní úrovni s Piete-
rem Keratenem, kromě toho dala další
sportovně úspěšné koně jako It ´s the Bu-
siness (Jasper) a Galanda (Jasper). Tato
mateřská linie také vyprodukovala olympij-
ské koně a plemenné hřebce jako Darco
a Arko lll.
Matka Fresca, klisna Maxim, je dcerou
hřebce Calvados. Ten přináší nejlepší linie
z francouzkého chovu. Otec Uriel má
v chovu zařazeno více než 25 synů a přes
100 potomků ve sportu na GP úrovni.
Calvados sbíral skvělá umístění v sedle
s Peterem Geerinkem, jako vítězství v GP
Tjele, 3.místo v GP Drammen, 5.místo v GP

Falsterbo či
2.místo v GP
Spangenberg.
Klisna Maxim je
rovněž matkou
valacha Star
Power (Quick
Star), který ob-
sadil s jezdcem
Ianem Millerem
9.místo na Olym-
pijských hrách
v Londýně 2012.



Fresco jako 4 letý obsadil 5 místo na Martinickém šampionátu mladých koní,
jako 5ti letý startoval v soutěžích pro mladé koně v Holandsku. V 6ti letech
se vrátil do ČR a umístil se ve finále KMK ve Zduchovicích na 2.místě. Jako
7mi letý dosáhl výkonnosti ST. Vyniká dobrou jezditelností a charakterem.



GLOBAL CHAMPION
Pohlaví: hřebec   Plemenná kniha: KWPN

Barva: hnědák   Rok narození: 2011

Výška: 178 cm   Licentován pro: AES, CS

Tento vynikající skokan vznikl spoje-
ním neuvěřitelné odrazové síly Cal-
vara Z s pružností a technikou
Heartbreakera.
Calvaro Z, ježděn Josem Lansin-
kem,Michaelem a Johnem Whitake-
rovými, se zůčastnil všech
významných šampionátů, jako napří-
klad finále OH Sydney. V chovu se
prosadil hlavně jako nositel síly, rov-
nováhy, pozornosti a temperamentu.
Calvaro Z je otcem mnoha sportov-
ních koní jako Katchina Mail, Night
Train, Ralvesther, Riviera nebo Callas
Sitte Z. V rodokmenu Global Cham-
piona byl Calvaro spojen s otcem
matky Heartbreakerem. Tato kombi-
nace se již  osvědčila u nejednoho
sportovního koně, například Elvaro
TN nebo v Čechách známý Einfach.
Matka Cheers, získala jako 3
letá známku 8,5 za typ a skok ve vol-

nosti. Je  polosestra
GP skokana Valhalla 3
(Jamie Kermond),
a pravá sestra hřebce
Zo Heartbreaker (Joy
Najem).
Bába Ultraviolet je
matkou ve Francii pů-
sobícího hřebce Ul-
timo ( po Quattro B).
Global Champion
sportoval v Holandsku
v soutěžích pro mladé



koně, kde se pravidelně umísťoval. Jako pětiletý se zůčastnil Mistrovství světa
mladých koní, kde mu bohužel finále uteklo o jedinou chybu. Global Cham-
pion disponuje obrovskou odrazovou silou a pozorností.



TALLMANN
Pohlaví: hřebec   Plemenná kniha: BWP

Barva: hnědák   Rok narození: 2011

Výška: 176 cm   Licentován pro: AES, CS

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 výsledky jde v šlépě-
jích své matky, klisny Hadine van "T
Zorgvliet, která se svým jezdcem, An-
thony Condonem, startovala na meziná-
rodní úrovni do 145cm. Bába Katalunia
je pravá sestra valacha Konkord, který
spolu s Arturem Bagdasaryanem star-
toval na úrovni GP(160). Z této vý-
znamné mateřské linie pocházejí další
vynikající koně jako vítěz GP Aachen
Lambrasco (Janne-Friederike Meyer),
Concept , Cussimo nebo Acrobaat
Z. V rodokmenu Talmanna se spojuje
tato Holštýnska mateřská rodina 6372
spolu s krví Grand Prix hřebce Toulon.
Tento Heartbreakův syn, ježděn Huber-
tem Bourdym, byl mezinárodní cele-
brita, pravidelně se umisťující na
prestižních světových Grand Prix. Také
v chovu zanechal význačnou stopu
v podobě potomků jako Toulago, Dad-
jak ter Puttenen, Woulon, Etoulon, Li-
ving the Dream či Fine Fleur deu Marais.
Další skvělé geny do Tallmennovy ro-
diny přináší Carthaguv syn Colman.
Tento děd Talmanna se může chlubit
jako otec koní Clouwni, Convall, Con
Dios lll, Cooper, Catwalk nebo v Če-
chách známý Cool Paradise, Con Cos-
mos či Caesar.





MANASQUAN M Z
Pohlaví: hřebec   Plemenná kniha: Zangersheide

Barva: tmavý hnědák   Rok narození: 2010

Výška: 166 cm   Licentován pro: CS, ČT

Nejen že je Manasquan produktem
exkluzivního rodokmenu, ale sám
prokazuje mnoho talentu jako spor-
tovec. Již ve 4 letech zvítězil v Marti-
nickém šampionátu mladých koní.
Jako 5ti letý zvítězil v KMK Tachov,
při CSIYH Wiener Neustadt, zúčastnil
se Mistrovství světa mladých koní
v  Lanakenu. O  rok později zvítězil
v KMK v Litomyšli, Mariánských Láz-
ních či Tachově. Na mezinárodní
úrovni potvrdil svoje kvality vítěz-
stvím ve finále CSIYH Šamorín.
V  7 letech absolvoval několik bez-
chybných parkurů na úrovni obtíž-
nosti ST, při kterých posbíral umístění
jako 2.místo při Memoriálu Jana Pa-
pouška, vítězství při ČSP Zduchovice
nebo 3.místo na Champions Tour
Hradištko. Na základě vlastní výkon-
nosti byl licentován pro plemenné
knihy ČT a CS.

Otec Mr. Blue byl
znám jako jeden
z nejlepších svě-
tových skokanů,
ježděný Bertem
R o m p e m .
V chovu se sám
osvědčil potom-
stvem jako jsou
Plot Blue,Simon,
Zirocco Blue
a mnoho mnoho
dalších.



Matka Atlantic M Z je po dalším světově proslulém hřebci Air Jordan Z, který
spolu s  Danielem Deusserem posbírali mnoho vítězství v  GP (Deauville,
Braunschweig, Valkenswaard a Arezzo) a také 2.místo ve finále Světového
poháru v Las Vegas.



INSEMINACE 2018

NEVÍTE SI RADY
S VÝBĚREM HŘEBCE?

PORAĎTE SE
S NAŠIMI PORADCI CHOVU.

ING. RADEK TOLMAN

PORADCE CHOVU

T: +420 605 501 513

ING. FILIP ERMIS

PORADCE CHOVU, VÝŽIVOVÝ PORADCE

T: +420 722 911 910

KAREL POLÁK

T: +420 607 549 224






