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Tradiční značka nabízí moderní krev
Hřebčinec „zřízený ku prospěchu českých chovatelů“ patří do jihočeského Písku oficiálně už 204 let. Práce týmu zaměstnanců podniku, která se
jako jeho právní forma měnila v souvislosti se společenským a ekonomickým vývojem, však v hlavním principu zůstala stále stejná – nabídka služeb
kvalitních, zdravých a pohodových koní.
Úkolem hřebčince bylo vždy
zajišťovat plemenné hřebce pro
potřeby chovatelů. Potřeby
těchto klientů se samozřejmě
měnily podle využití koní: V minulosti to bylo především jejich
uplatnění v armádě nebo zemědělství, zatímco dnešní době
jednoznačně dominuje sportovní a rekreační ježdění. Nelze
ovšem zapomenout ani na produkci chladnokrevných koní
pro práce v lese.
Vzhledem k tomu, že počty zapouštěných klisen meziročně
stagnují (nebo klesají), je třeba
pro Zemský hřebčinec hledat
nejen nové cesty vlastního rozvoje a nabídky služeb, ale zároveň se snažit ty stávající zajistit
na takové úrovni, aby byly konkurenceschopné.

Nové tváře v katalogu
V katalogu plemeníků pro připouštěcí sezónu 2015 je novinek
hned několik.
Tou nejsledovanější kategorií
je vždy skupina působící v inseminaci čerstvým spermatem.
Zde je pro nadcházející sezónu
nováčkem 2049 Go-On T.S.
(Corlensky G x Air Jordan), mladý plemeník plemene holandský teplokrevník, který v loňském roce absolvoval v Písku
70denní test. Hřebec je v moderním typu sportovního koně s výbornou mechanikou pohybu
a skokovým stylem. V roce 2015
bude sportovně testován a nabízen chovatelům v plemenné knize českého teplokrevníka.
Ti, co se pravidelně účastní
chovatelských soutěží Kritéria
mladých koní (KMK), jistě v loňském roce nepřehlédli impozantního černého hnědáka s jedinečnou mechanikou pohybu
a skokovým stylem, který se
několikrát výborně umístil
v kvalifikačních kolech (jedenkrát 1. místo, dvakrát 2. místo,jedenkrát 3. místo) a ve finále získal druhé místo v kategorii čtyřletých hřebců a valachů. Plemeník 1942 Warness, od letoška již
1942 Warness ZH (Warrant x
Larino), je nově v majetku Zemského hřebčince (ZH) Písek.
V roce 2015 bude nadále
sportovně testován a bude
k dispozici chovatelům. Pro výjimečné kvality se rozhodl Svaz
chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT) zařadit tohoto

hřebce mezi své preferované
plemeníky (pravidla SCHČT).
Stejně jako v loňském roce je
v inseminaci čerstvým spermatem také zástupce starokladrubské plemenné knihy, tentokrát
1029 Generalissimus Aversa
XLIV (Gss XXXI x Favory XI-K).
Hřebce 1345 Heartbreak ZH
(Hertbreaker x Darco) netřeba
příliš představovat, nutno jen
připomenout, že první ročník
jeho potomstva se již představil
na českých kolbištích a vykazuje velmi nadějné skokové předpoklady. On sám je členem vítězného jihočeského družstva
z Martinic 2014 (jezdec Tomáš
Navrátil).
Své potomky, v letošním roce
dvouleté, již má i 1558 Galandro
ZH (1053 Guidam Sohn x 536
Lopez-17).
V roce 2013 zvítězil jeho syn
Gucci, dnes jménem Gellardo
Donth (z matky po Action Hero,
chovatelka Petra Vraná) na celo-

Nestává se často, aby se hřebec
působící v České republice umístil na špičce žebříčku plemeníků
v zahraničí. Přesto to dokázal
1154 Quick Lauro z (Quick Star
x Lauriston) dlouhodobě působící v píseckém hřebčinci.
Podle nejnovějších odhadů plemenných hodnot patří k nejlepšímu jednomu procentu skokových plemeníků v Německu – získal 154 b. (70 %). Objevil se tak
v „exkluzivním klubu“ plemeníků, jako jsou Cassini I (152 b., 98
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Hřebčinecké depo bylo původně umístěno v píseckém,
dnes již neexistujícím Švantlově dvoře. Objekt byl dán
vojenskému eráru k dispozici již roku 1791, ale teprve
o 20 let později lze s naprostou jistotou doložit existenci
vojenského K. u. K. Staats Hengsten Depot Písek
dochovanou nájemní smlouvou.
 Plně pod civilní správu přešel písecký hřebčinec v roce 1924,
tedy 22 let po přestěhování do areálu nově postaveného vedle
silnice vedoucí z Písku na Protivín. Na stejném místě ho
najdeme i nyní.
 Současný státní podnik založilo Ministerstvo zemědělství ČR
k 1. lednu 1993.
 Seznam velitelů a ředitelů píseckého hřebčince začíná
nadporučíkem Franzem Woytichem, který zde šéfoval v letech
1811–1819. Ing. Karel Kratochvíle, současný ředitel ZH Písek,
je od roku 2012 třicátým jménem v tomto seznamu.


sah příspěvků se pohybuje kolem 4000 zhlédnutí.
Podnik každoročně vydává seznamy, katalogy a další propagační předměty svých plemenných hřebců jak v podobě elektronické, tak v tiskové, přede-

Černý hnědák 1942 Warness ZH se narodil před pěti lety
v Nizozemsku, v Písku je jeho sperma k dispozici za 1500 Kč
(plus doplatek 3500 Kč). Také tento hřebec působí v Plemenné
knize českého teplokrevníka
Foto Šárka Votavová

státní přehlídce hříbat ve Zduchovicích. Působí v plemenné
knize (PK) českého teplokrevníka a od roku 2014 nově i v PK
slovenského teplokrevníka chovaného v České republice.
Hřebec v roce 2014 dosáhl
stupně výkonnosti ST** a zúčastnil se Mistrovství ČR v parkurovém skákání v Martinicích, kde absolvoval v sedle
s Ing. Jakubem Štěrbou obě
kola mistrovské soutěže družstev bez jediného shození. Za
zmínku stojí i to, že získal Pohár odborníků v soutěži Nejkrásnější kůň ČR 2014.

se jako vždy koná první sobotu
v březnu.
Kromě předvedení hřebců se
mohou diváci těšit i na doprovodný program, kde se představí ve svých vystoupeních například horseman Miloslav Simandl, úspěšná jihočeská drezurní
jezdkyně Petra Miki Civišová
a oblíbení minihorse ze skokového centra Przechwozd.
Pokud máte zájem o více informací o plemenných hřebcích
působících v ZH Písek, navštivte
webové stránky www. zemskyhrebcinecpisek.cz. Zde se dozvíte vše potřebné, co se týká plemenitby, ale i přehledné informace o dalších akcích, které se
pro návštěvníky chystají.
Zemský hřebčinec je možné
si prohlédnout i jako Národní
kulturní památku – tento status
získal v roce 2010 a patří ke
třem posledním zařízením svého druhu v České republice.
Skvělým výkladem vám historii
i současnost tohoto jedinečného objektu přiblíží každé pondělí, středu a pátek (od 13 hodin) emeritní ředitel MVDr. Pavel Sedláček.

%), Carthago (157 b., 97 %), Contendro I (157 b., 98 %), Cornet
Obolensky (166 b., 97 %), Darco
(154 b., 89 %), Satisfaction I (152
b., 87 %), Stakkato (166 b., 87 %)
nebo Stakkato Gold (172 b., 87 %).
ZH Písek dále na své inseminační stanici nabízí chovatelům
svazového anglického plnokrevníka 6062 Scyris (In Camera x
Euro Star).
Scyris byl mimořádným sprinterem a koněm s obdivuhodnou kariérou. Nabízí exteriér
a tvrdost v kombinaci s charakterem a povahou. Od roku 2010
je v teplokrevném chovu a v ro-

Školení vedoucích připouštěcích stanic
Přehlídka plemenných koní
Zápis klisen do plemenných knih
Jarní třídění hřebečků v testačním zařízení ČT, CS a KK (hříbárna Nový Dvůr)
Jarní třídění chladnokrevných hřebečků v testačním zařízení (hříbárna Humňany)
Základní zkoušky výkonnosti hřebečků v testačním zařízení ČT, CS, KK
Jezdecké skokové závody „IX. Cena českých chovatelů“
Třetí předvýběr hřebců ČT do 70denního testu, zahájení 70denního testu
Kontrolní den 70denního testu
Kombinované soutěže chladnokrevných koní
Základní zkoušky výkonnosti teplokrevných a chladnokrevných klisen
Den otevřených památek
Účast na výstavě Kůň 2014 (výstaviště Lysá nad Labem)
Závěrečné zkoušky výkonnosti hřebců ČT v 70denním testu
Závěrečné zkoušky TO chladnokrevných koní
Hubertova jízda
Podzimní třídění hřebečků v testačním zařízení ČT, CS a KK (hříbárna Nový Dvůr)
Podzimní třídění chladnokrevných hřebečků v testačním zařízení (hříbárna Humňany)
Sv. Martin, zábavně-naučný program pro děti mateřských škol

Během roku budou vypisovány ještě další akce – sledujte náš web: www.zemskyhrebcinecpisek.cz a Facebook: Zemský hřebčinec Písek státní podnik.
Pokud není uvedeno jinak, koná se akce v areálu hřebčince v Písku. Zemský hřebčinec Písek vás srdečně zve a těší se na vaši návštěvu.
Zemský hřebčinec Písek státní podnik, U Hřebčince 479, 397 01 Písek, e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz

Hřebčinec „v akci“
Zemský hřebčinec Písek má
v provozu své webové stránky.
Ty jsou průběžně aktualizovány
stejně jako stránka na facebooku. Během letošního roku
měla téměř 2000 příznivců a do-



 Klíčové informace

Čtyřletý hřebec 2049 Go-On T. S. svou kariéru v chovu právě
začíná. Holandský teplokrevník (KWPN) bude působit v Plemenné
knize českého teplokrevníka, připouštěcí poplatek činí 1500 Kč
a stejná částka se doplácí za březí klisnu
Foto Šárka Votavová

Akce v Zemském hřebčinci Písek v roce 2015
Únor
Březen
Duben
Květen

ce 2015 ho nabízí inseminačně
ZH Písek v PK českého teplokrevníka.
Zemský hřebčinec Písek nezapomíná ani na zájemce o připouštění chladnokrevných hřebců.
Kromě plemeníků, kteří působí
v přirozené plemenitbě, je letos
v inseminaci čerstvým spermatem v nabídce českomoravský
belgický kůň 2942 Almar v majetku ZH Tlumačov a 1837 Neugot z Borčic slezský norik, jehož
chovatelem i majitelem je František Koutný.
Novinkou v přirozené plemenitbě je další loňský absolvent
70denního testu 2050 Gulden
ZH, dříve Chronos (Guidam
Sohn x 900 Landino), chovatel
a majitel ZH Písek. Ušlechtilý
tmavý hnědák byl komisí hodnocen známkou 9 za jezditelnost
a 9,2 za skok ve volnosti.
Většinu plemeníků si můžete
sami prohlédnout při Jarní přehlídce plemenných koní, která

vším pro snazší orientaci chovatelů v možnostech připouštění.
Každoročně rovněž pořádá své
Jarní přehlídky plemenných koní s návštěvností kolem 800 diváků – v tomto roce se koná jíž
šestnáctá.
Zemský hřebčinec Písek byl
i účastníkem premiérově pořádaného Jezdeckého festivalu
v Lysé nad Labem. V letošním
roce se s prezentací plemenných hřebců opět zúčastní.
Další pravidelnou akcí v Zemském hřebčinci Písek je Cena
chovatelů – jezdecké závody – se
zaměřením na podporu koní
českého chovu.
Tyto závody bohužel každoročně naráží na problematiku travnatého povrchu kolbiště, jež se
velice problematicky udržuje ve
stavu korektním k závodníkům.
Rekonstrukce povrchu závodiště
by povýšilo tento areál na centrum, kde by bylo možno pořádat
i závody s mezinárodní účastí,

navíc s jedinečnou kulisou historických budov. I to se bude v budoucnosti snažit vedení ZH řešit.
Další formou prezentace a reklamy ZH Písek je předvedení
hřebců na jezdeckých a chovatelských závodech. Plemeníci se
každoročně účastní seriálu závodů Kritéria mladých koní (KMK),
v roce 2014 ve všech třech kategoriích na dekorovaných místech. Ve zmíněném roce byl plemeník ZH Písek členem zlatého
družstva na mistrovství ČR v parkurovém skákání.
Každé dva roky se v ZH Písek
pořádají chovatelské dny, které
se vždy setkávají s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti i chovatelů. V roce 2014 sem zavítalo
2000 návštěvníků.
Mezi další akce, kde je ZH Písek pravidelným účastníkem, patří výstava v Lysé nad Labem,
Země živitelka nebo loňská velice
prestižní akce Marbach Classics
2014, velkolepá oslava 500letého
výročí založení tohoto nejstaršího
hřebčína v Německu. Navíc se
u příležitosti oslav konalo zasedání ESSA, tedy mezinárodního
sdružení evropských hřebčínů
a hřebčinců. I na tomto sympoziu
měl ZH Písek své zástupce.
Chladnokrevní hřebci se také
pravidelně zúčastňují kombinovaných soutěží chladnokrevníků, v roce 2014 i s účastí na republikovém šampionátu. Propagace chladnokrevných koní
a podpora jejich chovu je jednou
z oblastí, ve které je funkce ZH
Písek nezastupitelná.
Mimo vlastní prezentaci v ZH
Písek pořádá každoročně Jihočeský svaz chovatelů koní spolu se Svazem chovatelů českého teplokrevníka výkonnostní
zkoušky klisen a od roku 2013
přehlídku hříbat českého teplokrevníka.
Hřebčinec spolupracuje s Městem Písek – jeho informačním
centrem a destinačním managementem. na své propagaci coby
Národní kulturní památky.
Ing. Hana Štěrbová,

absolventka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se po
promoci stala odbornou asistentkou její katedry speciální
zootechniky a externí doktorandkou této katedry je i nadále. Letos
má obhajovat disertační práci na téma Odhad plemenné hodnoty
v chovu českého teplokrevníka na základě lineárního popisu.
Práci ošetřovatelky sportovních koní poznala ve více stájích
(JK Plzeň, ZH Písek, Stáj Polák, SS Hruška, hřebčín Obora Třeboň).

Koně pro volný čas připravil Jiří Křepelka

