
Seznam hřebců, u nichž bylo pro rok 2017 požádáno o osvědčení 
k použití v A 1/1 chovu 

Seznam je uspořádán podle krajů, stanice jsou řazeny podle abecedy v rámci krajů. 
 

Abecední seznam hřebců 
 

Hřebec   Stanice Okres Osvědčení od: 

Age of Jape(POL) Vlachovice Zlín 15.2.2017 

Blue Coral(IRE) Napajedla Zlín 15.2.2017 

Bretigny(FR) Zahájí Mělník 15.2.2017 

Brusco(GB) Pavlin Dvůr Česká Lípa  

Bully Pulpit(USA) Krabčice Litoměřice 15.2.2017 

Camill(IRE) Hájek Praha 15.2.2017 

Chardonney Tcheque(FR) Napajedla Zlín 15.2.2017 

Durante Alighieri(GB) Chotouň Kolín  

Egerton(GER) Napajedla Zlín 15.2.2017 

Four Noble Truths(IRE) Vacenovice Hodonín 15.2.2017 

Majestic Missile(IRE) Krabčice Litoměřice 15.2.2017 

Mariydi(IRE) Doubravy Zlín 15.2.2017 

Meandre(FR) Napajedla Zlín 15.2.2017 

Midships(USA) Krabčice Litoměřice 15.2.2017 

Mikhail Glinka(IRE) Krabčice Litoměřice 15.2.2017 

Moonjaz(GB) Němčice Pardubice 15.2.2017 

Pop Rock(JPN) Němčice Pardubice 15.2.2017 

Pouvoir Absolu(IRE) Napajedla Zlín 15.2.2017 

Ray of Light(IRE) Vlachovice Zlín 15.2.2017 

Rosensturm(IRE) Doubravy Zlín 15.2.2017 

Scater(POL) Jesenec Prostějov 15.2.2017 

Shamalgan(FR) Střelice Olomouc 15.2.2017 

Sharpour(IRE) Uherský Ostroh Uherské Hradiště  

Sleeping Indian(GB) Skržice Kroměříž  

So Long Slew(USA) Ochoz Prostějov  

Stormy Jail(IRE) Napajedla Zlín 15.2.2017 

The Bogberry(USA) Napajedla Zlín 15.2.2017 

Tiger Cafe(JPN) Častolovické Horky Rychnov n.Kněž. 15.2.2017 

Tullamore(USA) Radkova Lhota Přerov 15.2.2017 

Zazou(GER) Krabčice Litoměřice 15.2.2017 

 
Připouštěcí období v  plnokrevném chovu začíná 15.2.2017 a končí 
15.7.2017 !!!!!  
Doporučujeme držitelům hřebců seznámit se s pravidly vedení plemenářské dokumentace, 
uvedenými na konci toho seznamu !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



********************************************************************************************************************************************************** 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

********************************************************************************************************************************************************** 

Královéhradecký kraj 
********************************************************************************************************************************************************** 

Stanice: Častolovické Horky    tel: 603 825 881 
Adresa: Zdeněk Mimra, Častolovické Horky 9, 517 41, Kostelec n. Orlicí 
 

Tiger Cafe(JPN)      tHd,1999 po Sunday Silence(USA) z Seto Flowerian(AUS), po Bellotto(USA) 

popl. : 20.000 Kč za březí klisnu k 1.10.2017 
Sleva :  5.000 Kč pro klisny, které se umístily do 5.místa v rovinovém dostihu I.a II. kategorie nebo  

daly takového potomka 
 5.000 Kč pro klisny majitelů, kteří již u Tiger Cafe připouštěli v minulých letech                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pardubický kraj 
********************************************************************************************************************************************************** 

Stanice: Němčice     tel. 777271753 
Adresa: Helena Vocásková, Němčice 16, 533 52 Staré Hradiště 
 

Moonjaz(GB)  R, 1997 po Nashwan(USA) z Harayir(USA), Gulch(USA) 

popl. : 30.000,- Kč+ 21% DPH za zjištěnou březí klisnu 
 

Pop Rock(JPN) Hd,2001 po Helissio(FR) z Pops(JPN), Sunday Silence(USA) 

popl. : 30.000,- Kč + 21% DPH za zjištěnou březí klisnu 
 

********************************************************************************************************************************************************** 

Olomoucký kraj 
********************************************************************************************************************************************************** 

Stanice : Jesenec     tel. 607693587 
Adresa : Hřebčín Murhof, Jesenec 85, 798 53  

 
Scater(POL)  Hd ,1990 po Dixieland(POL) z Scatola(POL) ,po Skunks(POL) 

popl.: 10.000 Kč za březí klisnu A 1/1, 5.000,- za březí klisnu teplokrevnou 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stanice: Střelice u Uničova    tel. 585053166, 605284591 
Adresa: MVDr Eduard Kubíček, Střelice 25, 783 91 Uničov  
 

Shamalgan(FR) R, 2007 po Footstepinthesand(GB) z Genewale(FR), po Unfuwain(USA) 

popl.: 5+20.000, další klisny 5+15.000,- 
 
 

Stanice: Ochoz     tel. 739714086 
Adresa :  Karel Trávníček, Ochoz 15, 798 52 Konice 
 

So Long Slew(USA)     čHd,2000 po Seattle Slew(USA) z Wendy’s Daughter(USA),po  Halo(USA) 

 
Stanice : Radkova Lhota    tel. 606572126 
Adresa : Milan Foukal, Radkova Lhota 3, 751 14 Dřevohostice 
 

Tullamore(USA)  Hd, 2005 po Theatrical(IRE) z Bungalow(USA), Lord Avie(USA) 
 
 

********************************************************************************************************************************************************** 

Středočeský kraj 
********************************************************************************************************************************************************** 

Stanice : Chotouň     tel. 606910977 
Adresa :  Ing. Václav Luka, Chotouň 20, 282 01 Chrášťany 

 
Durante Alighieri(GB) Hd,2008 po Galileo(IRE) z Puce(GB), po Darshaan(GB) 

 



Stanice : Zahájí     tel. 725066020 
Adresa : Ing.Stanislav Rimkevič, Zahájí 8, 277 37 Chorušice 
 

Bretigny(FR)      Hd,1992 po Sadler’s Wells(USA) z Baiser Vole(USA),po Foolish Pleasure(USA) 

popl.: dohodou 
 
********************************************************************************************************************************************************** 

Zlínský kraj 
********************************************************************************************************************************************************** 
 

Stanice: Doubravy    tel. 603807520, 603864331 
Adresa: Vítězslav Vanda, Doubravy 135, 763 23  

 
Maryidi(IRE)  Hd,2006 po Kalanisi(IRE) z Mariyba(IRE), po Be My Guest(USA)  
popl. : 8.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.2017, 5.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.207, která 
měla GH 75kg, nebo dala takového potomka 
 

Rosensturm(IRE) B,2002 po Monsun(GER) z Roseate Wood(FR), po Kaldoun(FR) 

Popl.: 15.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.2017, 8.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.207, která 
měla GH 75kg, nebo dala takového potomka 
 

 
Stanice : Skržice     tel. 775594415 
Adresa : Skržice 37, Zdounky, 768 02 
 

Sleeping Indian(GB) Hd, 2001 po Indian Ridge(IRE) z Las Flores(IRE), Sadler’s Wells(USA) 

popl. : 20.000 Kč za březí klisnu k 1.10.2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stanice: Vlachovice     tel. 604444578  
Adresa: Ing.Miroslav Ševčík, 763 24 Vlachovice 335 
 

Age of Jape(POL)  čHd, 2006 po Jape(USA) z Age of Gold(GB), Belmez(USA) 

popl. : 15.000,- po zjištění březosti 

 
Ray of Light(IRE) Hd,1996 po Rainbows For Life(CAN) z Topmost(IRE), po Top Ville(IRE) 

popl. : 7.500,- po zjištění březosti 
 
 

Stanice: Napajedla     tel. 602419995 
Adresa: Hřebčín Napajedla a.s., Zámecká 582, 763 61 Napajedla 
 

Blue Coral(IRE) tHd,2004 po Grand Lodge(USA) z Pharmacist(IRE), Machiavellian(USA) 

 

Chardonney Tcheque(FR)   Hd, 2008 po One Cool Cat(USA) z Genevale(FR), po 
Unfuwain(USA) 
 
Egerton(GER) Hd,2001 po Groom Dancer(USA) z Enrica(GB), po Niniski(USA) 

 

Meandre(FR)    B, 2008 po Slickly(FR) z Penne(FR), po Sevres Rose(IRE) 
 
Pouvoir Absolu(GB)     Hd,2005 po Sadler´s Wells(USA) z Pine Chip(USA), po Nureyev(USA) 

 

Stormy Jail(IRE)   tHd,2004 po Stormy Atlantic(USA) z Jalisco(IRE),po Machiavellian(USA) 
 

The Bogberry(USA)   R, 2005 po Hawk Wing(USA) z Lahinch(IRE), po Danehill Dancer(IRE) 

 

 
 



Stanice: Uherský Ostroh    tel. 607179460 
Adresa: Josef Pšurný, 687 24 Uherský Ostroh III č.44 
 

Sharpour(IRE)  Hd,2004 po Desert Sun(GB) z Sharamana(IRE), po Darshaan(GB) 

Popl.: 5.000,- po připuštění, 5.000,- doplatek za březost 
 
********************************************************************************************************************************************************** 

Jihomoravský kraj 
********************************************************************************************************************************************************** 

Stanice: Vacenovice    tel. 730825079 
Adresa: Rudník s.r.o., Vacenovice 70, 696 06 
 

Four Noble Truths(IRE) Hd, 2006 po Sadler’s Wells(USA) z Yogya(USA), po Riverman(USA) 
 
********************************************************************************************************************************************************** 

Ústecký kraj 

 

Stanice: Krabčice    tel. 603452930, 724390981 
Adresa: Centrum DARHORSE, Krabčice 7, 411 87 
 

Bully Pulpit(USA) R,2000 po Pulpit(USA) z Madame Pandit(USA), po Wild Again(USA) 

popl. : 10.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.2017 
 

Majestic Missile(IRE) Hd,2001 po Royal Applause(GB) z Tshusick(GB), po Dancing 

Brave(USA) 

popl. : 20.000,- Kč k 1.10.2017 
 
Midships(USA) B,2005 po Mizzen Mast(USA) z Interim(GB), po Sadler´s Wells(USA) 

popl. : 15.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.2017 
 
Mikhail Glinka(IRE) tHd, 2007 po Galileo(IRE) z Lady Karr(GB), po Mark of Esteem(IRE) 

popl. : 40.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.2017 
 
Zazou(GER) Hd, 2007 po Shamardal(USA) z Zaza Top(GER), po Lomitas(GB) 

popl. : 25.000,- Kč za březí klisnu k 1.10.2017 
 
 

 

Liberecký kraj 
********************************************************************************************************************************************************** 

Stanice: Pavlin Dvůr     tel. 739544040 
Adresa: Hřebčín Pavlin Dvůr,  Pavlin Dvůr 800, 471 24 Mimoň 
 

Brusco(GB) Hd,2006 po Rock of Gibraltar(IRE) z Blaze of Colour(GB), po Rainbow Quest(USA) 

popl. : 5.000,- Kč + DPH 
 

 

Hlavní město Praha 
********************************************************************************************************************************************************** 

Stanice: Hájek     tel. 602305139 
Adresa: Ludvík Hess, Pod Oborou 88, 104 00  Praha 10 – Hájek 
 

Camill(IRE)  Hd,2004 po Monsun(GER) z Classic Light(IRE), po Classic Secret(USA) 

 

 
 



 
 
Plemenářská dokumentace v A 1/1 chovu, vedená na stanici hřebců 
 
1. Výběrová knížka . 
 Výběrová knížka pro plnokrevný chov slouží jako osvědčení k použití plemeníka v 
plnokrevném chovu, platné ve vyznačeném období. Má-li hřebec současně výběr pro klisny 
jiných plemen, musí mít k tomuto účelu jinou dokumentaci. 
 Výběrovou knížku obdrží držitel hřebce, jakmile jsou splněny všechny podmínky pro 
udělení osvědčení (včetně zaplacení registračního poplatku). Klisny, které by byly připuštěny 
před datem uvedeným ve výběrové knížce, budou považovány za klisny připuštěné 
„nelicentovaným hřebcem“.   

Výběrovou knížku vrátí držitel hřebce Jockey Clubu po skončení připouštěcího 
období, nejpozději do 31.7.2017.  Při změně místa působení v průběhu připouštěcího období 
je nutno Výběrovou knížku spolu s písemným hlášením změny stanice zaslat JCČR 
k zaznamenání této změny, a to pokud možno ještě před přesunem hřebce. Pokud hřebec 
z jakéhokoliv důvodu ukončí své působení v chovu ještě před koncem přip.sezóny, je nutno 
vrátit Výběrovou knížku spolu s připouštěcími lístky JCČR do 5 pracovních dnů od 
posledního připouštění. Při ztrátě nebo zničení Výběrové knížky je držitel povinen uhradit 
poplatek 100,- Kč. 

 
2. Připouštěcí lístky . 
 Spolu s výběrovou knížkou obdrží držitel hřebce sadu připouštěcích lístků (pro každého 
hřebce samostatný blok). Do bloku se zapisují pouze plnokrevné klisny připuštěné hřebcem, pro 
nějž je blok určen. Držitel, na jehož stanici působí více hřebců, vede pro každého hřebce 
samostatný blok. Bloky je nutno doplňovat průběžně, neboť nahrazují dříve vedené připouštěcí 
protokoly. Pokud hřebec připustí více klisen, než kolik je lístků v bloku, zašle JCČR na vyžádání 
další lístky. Pro každou připouštěnou klisnu je určen 1 lístek se třemi kopiemi. (Pokud je klisna 
připouštěna více hřebci, musí být vystaven též příslušný počet připouštěcích lístků). Originál a 
první dvě kopie jsou propisovací. Originály (bílé lístky) a žluté kopie se ponechávají v bloku a 
slouží JCČR jako podklad k registraci připuštění. Třetí lístek (modrou kopii) si ponechává držitel 
hřebce pro vlastní potřebu. Čtvrtý lístek (růžová kopie) je určen majiteli připuštěné klisny. 
Růžový lístek slouží pak jako formulář pro ohlášení výsledku tohoto připuštění. Majitel klisny 
lístek uschová a v následujícím roce jej (podle pokynů na něm uvedených) vyplní a zašle Jockey 
Clubu. Jockey Club registruje pouze výsledky hlášené na těchto lístcích, tj. narozené hříbě 
nebude registrováno dokud nebude řádně vyplněný růžový lístek doložen. 
 Držitel hřebce si z bloku připouštěcích lístků vytrhne pouze vyplněné modré a růžové 
kopie, vše ostatní ponechá v bloku. Každý zkažený lístek musí zůstat v bloku i s kopiemi. Lístky 
musí být vyplněny čitelně a musí zde být uvedeny všechny požadované náležitosti 
(především údaje souvisící s povinnou identifikací klisny - číslo průkazu, barva a rok nar.). Neúplně 
vyplněné lístky budou neplatné a takovéto připuštění bude zpochybněno. Opětovně upozorňujeme 
držitele hřebců, že je bezpodmínečně nutné   kontrolovat   identitu  klisen před   připuštěním  
podle  jejich průkazů. Klisny, jejichž identitu není možno zkontrolovat, nesmí být být 
připuštěny. Klisny, u nichž není držitel hřebce schopen věrohodně doložit identifikaci před 
připuštěním, budou vedeny jako nepřipuštěné a připuštění nebude registrováno ani 
dodatečně.  
 Blok, byť jen zčásti použitý, musí být vrácen po skončení připouštěcí sezóny Jockey Clubu 
ČR  do 31.7.2017.  V případě, že budou připouštěcí lístky vráceny po 15.8.2017 nebo do tohoto 
termínu nebudou odstraněny shledané nedostatky, bude připuštění registrováno v Plemenné 
knize až po úhradě poplatku 1.000 Kč za každého hřebce . Připouštěcí lístky zaslané po 
1.9.2017 již nebudou brány v potaz a připuštění nebude registrováno.  

 
3. Příruční knížka . 
 Příruční knížka je vedena společně pro všechny hřebce s osvědčením pro plnokrevný 
chov na příslušné stanici. Je pomocným tiskopisem pro denní záznamy o připuštění klisen. 
Zůstává na stanici hřebců a JCČR se nevrací zpět.  Vedení záznamů v příruční knížce není 



povinné . Při dodatečném šetření nesrovnalostí mohou  však záznamy v řádně vedené příruční 
knížce posloužit k uspokojivému vyřešení problému. 
 

4. Kontroly v chovech . 
 V průběhu připouštěcího období budou probíhat namátkové kontroly na stanicích 
hřebců, zaměřené především na průběžné vedení plemenářské dokumentace . Držitel hřebce 
musí v době kontroly předložit aktuální záznamy o připouštění, zaznamenané v bloku 
připouštěcích lístků nebo vedené v příruční knížce, počítači či jiném přehledném a snadno 
kontrolovatelném dokladu. U všech klisen aktuálně přítomných na stanici musí držitel hřebců 
předložit průkaz koně (nebo jeho kopii) .  

 
 
5. Připouštění zahraničních klisen  

Při připouštění klisen zahraničních majitelů, které nejsou v trvalé evidenci v ČR, je nutné : 
a) zkontrolovat průkaz klisny, zda je označen razítkem zahraniční autority pro krátkodobý 

vývoz do ČR nebo zda je v průkazu vloženo potvrzení – „BCN – Breeding Clearance 
Notification“ (pokud průkaz není označen ani není vloženo BCN,je nutno vrátit průkaz majiteli 
klisny, aby tuto záležitost urychleně vyřídil v zemi,kde je klisna v trvalé evidenci) ; 

b) zaslat průkaz klisny JCČR ke kontrole (bude obratem vrácen) spolu s hlášením o dovozu ; 
c) před odchodem klisny zpět do zahraničí je nutno zaslat oznámení o zpětném vývozu 

JCČR . Průkaz není nutno znovu zasílat , majitel obdrží od JCČR pouze potvrzení, které vloží 
do průkazu klisny a zajistí, aby průkaz i s potvrzením doprovázel klisnu při transportu.  

             Bez těchto náležitostí nemůže být připouštění zahraniční klisny registrováno a majitel 
klisny bude mít problémy při následné registraci narozeného hříběte. Krátkodobým vývozem nebo 
dovozem se rozumí dovoz nebo vývoz klisny na připuštění (popř.ohřebení). Platnost razítka nebo 
aviza v průkazu je 9 měsíců . Za dodatečné označení průkazu klisny pro krátkodobý vývoz nebo 
vystavení BCN  a za pozdní ohlášení dovozu nebo zpětného dovozu klisny ze zahraničí  je majitel 
klisny povinen uhradit poplatek 500,-  Kč . 

 

 Připouštěcí období v chovu plnokrevníka trvá od 15.2. do 15.7. Délka březosti 
klisen je sledována a registrována mohou být pouze ta hříbata, která se narodí po 
období březosti trvajícím minimálně 305 a maximálně 365 dní. Výpočet vychází z dat 
připuštění, uvedených v připouštěcích lístcích. 
 

Upozorňujeme, že v chovu anglického plnokrevníka je povolena pouze 

přirozená plemenitba, umělá inseminace a embryotransfer jsou přísně 
zakázány! 
 


