
29. 3. 2011 10:00
PŘEDVÁDĚNÍ KONÍ NA RUCE, NÁSLEDNĚ PŘEDVEDENÍ KONÍ POD SEDLEM A V ZÁPŘEŽI.

PERFORMING HORSES ON HAND, THEN HITS THE HORSES UNDER SADDLE AND HARNESS.
VORFÜHRUNG DER PFERDE AN DER HAND, NACHVOLGEND UNTER DEM  SATTEL UND IN DER KUTSCHE.

30. 3. 2011 11:00
      DRAŽBA KONÍ                HORSE AUCTION                PFERDEAUKTION

WWW.NHKLADRUBY.CZ
WWW.JANDABLOODSTOCK.CZ

JARNÍ DRAŽBA STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

SPRING AUCTION OF OLDKLADRUBER HORSES

FRÜHLINGS PFERDEAUKTION DER ALTKLADRUBERPFERDE

      DRAŽBA KONÍ                HORSE AUCTION                PFERDEAUKTION      DRAŽBA KONÍ                HORSE AUCTION                PFERDEAUKTION      DRAŽBA KONÍ                HORSE AUCTION                PFERDEAUKTION



Nákup a prodej anglických plnokrevníků všech cenových relací a kategorií po celém světě
(na aukcích i soukromě).

Výhradní zástupce společnosti Actionhorse LTD pro střední Evropu, na jejíchž webových 
stránkách www.actionhorse.ie naleznete neustále se měnící nabídku koní na prodej.

Komplexní management na dráze i v chovu, pro podporu chodu Vaší dostihové stáje či farmy.

Poradenství ve všech oblastech dostihového sportu a chovu plnokrevníka.

Nominace k plemeníkům po celém světě, připařovací plány.

Dopravu po celém světě, pojištění (sazba okolo 4% za rok), syndiktáty a oceňování 
anglických plnokrevníků.

Středoevropská dražba anglického plnokrevníka pořádaná společně s DS Pardubice,  
která se letos koná v pátek 7. 10. 2011.

PROFESIONALITA
ZKUŠENOSTI

DISKRÉTNOST
ODBORNOST

ÚSPĚCHY

JANDA BLOODSTOCK
Ing. Tomáš Janda / tel: +420 724 238 217 / email: t.janda@atlas.cz

www.jandabloodstock.cz



JARNÍ DRAŽBA STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

Pořadatel dražby: JANDA BLOODSTOCK, Ing. Tomáš Janda, Levského 3221, Praha 4 - Modřany 143 00, 
IČ: 71073655, DIČ: CZ 8109171807, Tel: +420 724 238 217, Fax: +420 241765852

Číslo konta: 2043915023/0800, IBAN: CZ40 0800 0000 0020 4391 5023, BIC: GIBACZPX
www.jandabloodstock.cz/drazba

Vstupné: 100,- Kč osoba / den, Parkovné: 20,- Kč, Cena katalogu: 50,- Kč

Licitátoři: Mgr. Martin Cáp, Mgr. Marek Šimák
Katalog: zaměstnanci NH Kladruby nad Labem a Ing. Tomáš Janda

Grafi cká úprava / sazba / tisk: MediaBros s.r.o. www.mediabros.cz

Úterý 29.3.2011
Od 10h předvádění koní na ruce, následně předvedení koní pod sedlem a v zápřeži.

Středa 30.3.2011
Od 11h dražba starokladrubských koní.

Doprovodný program:

Úterý 29.3.2011
Od 17h vernisáž obrazů, pan Heinz J. Berchtold, www.heinzberchtold.cz

Od 19h taneční zábava v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Všichni jsou srdečně zváni.

Středa 30.3.2011
10:30h až 11h, chovatelská ukázka.

V místě konání zajištěno rovněž občerstvení.
Při nepříznivém počasí bude celá akce přesunuta do haly v hřebčíně Slatiňany.

FRÜHLINGS PFERDEAUKTION DER ALTKLADRUBERPFERDE

Dienstag 29.3.2011
Programmanfang um 10:00 Uhr, Vorführungder Pferdean der Hand, nachvolgendVorführung der Pferde-

unter dem   Sattelund in der Kutsche.

Mittwoch 30.3.2011
Pferdeauktion der Altkladruberpferde, Anfang um 11:00 Uhr.

Eintrittspreis:100,- CZK / Person und Tag, Parkgebühr: 20,- CZK

Begleitprogramm:

Dienstag 29.3.2011
Um 17:00 (nach der Vorführungen) die Vernissage, die Ausstelungder Bilder, Herr Heinz J. Berchtold

www.heinzberchtold.ch
Um 19.00 Tanzvergnügen in der Nationalgestüt Kladruby nad Labem. Alle Teilnehmerund Besuchersindher-

zlich willkommen.

Mittwoch 30.3.2011
10:30 - 11:00 züchterische Veranschaulichung

In der Versteigerung sortist auch die Erfrischung sichergestellt.
Im Fall der widrigen Witterung Wird ganze Veranstaltung in der Halle in Gestüt Slatiňany verschieben.
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UBYTOVÁNÍ

Hotel Astra,
Klicperova 51/1, Chlumec nad Cidlinou

Tel :  +420 495 484 574
E-mail : info@astra-hotel.cz

Hotel Bujnoch
Pardubická 1422, Přelouč

Tel: +420 222 539 539
E-mail : hotelbujnoch@hotel.cz

ACCOMMODATION

Hotel Bujnoch
Adress: Pardubická 1422, Přelouč

Tel: +420 222 539 539
E-mail : hotelbujnoch@hotel.cz

Hotel Astra
Adresse: Klicperova 51/1, Chlumec nad Cidlinou

Tel :  +420 495 484 574
E-mail : info@astra-hotel.cz

UNTERKUNFTSMÖGLICHKEIT

Hotel Bujnoch
Adress: Pardubická 1422, Přelouč

Tel: +420 222 539 539
E-mail : hotelbujnoch@hotel.cz

Hotel Astra
Adresse: Klicperova 51/1, Chlumec nad Cidlinou

Tel :  +420 495 484 574
E-mail : info@astra-hotel.cz



NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM

 Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem patří k nejstarším hřebčínům na světě. Roku 1579 
nechal císař Rudolf II povýšit původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín. Tento rok 
se zapsal do historie jako oficiální založení hřebčína. Starokladrubští koně, chováni na světě 
kontinuálně více než 400 let, jsou jedním z nejstarších plemen koní. Jde o teplokrevné plemeno, 
vzniklé na podkladě starošpanělské a staroitalské krve. Patří k takzvaným barokním rasám. 
Současní koně mají evidované předky až do poloviny osmnáctého století. Koně Národního 
hřebčína v Kladrubech nad Labem, s. p. o., jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech 
samotných (bělouši) a dále ve Slatiňanech* (vraníci). Celkový počet starokladrubských koní na 
celém světě čítá ca 1.500 jedinců (z toho necelá polovina ca 600 kusů v majetku Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem s.p.o). Starokladrubský kůň patří mezi kriticky ohrožené plemeno, 
je zapsán do genového zdroje ČR, který je podporován ministerstvem zemědělství ČR.

 Typickým znakem starokladrubských koní je klabonosá (konvexní) hlava s výrazným velkým 
živým okem, vysoko nasazený mohutný klenutý krk s méně znatelným kohoutkem, široký               
a hluboký hrudník, mohutná široká záď, dobrý kostnatý fundament, strmější lopatka umožňující 
typický pohyb - elastické, kadencované a prostorné chody s vysokou akcí hrudních končetin v klusu.

 Starokladrubští bělouši byli původně využíváni pro ceremoniální účely, starokladrubští vraníci 
pro církevní hodnostáře. Ještě dnes působí starokladrubští bělouši z Národního hřebčína v původní 
funkci u švédského a dánského královského dvora. V současnosti reprezentují starokladrubští 
bělouši a vraníci Národní hřebčín především v soutěžích spřežení, ale můžeme je shlédnout také   
v klasické drezúře, v soutěžích barokního ježdění, v ukázkách předvedení prvků vysoké španělské 
školy nebo ve službách jízdních policistů v Praze, Pardubicích a Ostravě. Starokladrubští koně 
jsou pro svůj vyrovnaný charakter používáni také pro hipoterapii a rekreační ježdění.

* Slatiňany jsou od Kladrub vzdáleny ca 40 km směrem na město Chrudim.

GESTÜT KLADRUBY NAD LABEM

 Das Nationalgestüt Kladruby nad Labem gehört zu ältesten Großgestüten in der Welt. 1579 erhob 
Kaiser Rudolf II. das ursprüngliche Pferdegehege zum kaiserlichen Hofgestüt. Dieses Jahr gilt als 
die offizielle Gründung des Gestüts. Die seit über 400 Jahren in der Welt kontinuierlich gezüchteten 
Altkladruber Pferde zählen zu den ältesten Pferderassen. Es handelt sich um eine Warmblutrasse, 
die auf der Grundlage des Altaspanischen und Altitalienischen bluts entstand. Sie gehört zu den 
sogenannten Barockrassen. Bei den gegenwärtigen Pferden sind die vorfahren bis zur hälfte des 18. 
Jahrhunderts zurückzuverfolgen. Die Pferde des Nationalgestüts in Kladruby nad Labem werden 
gegenwärtig in Kladruby selbst (Schimmel) sowie in Slatiňany (Rappen) gezüchtet. Die Gesamtzahl 
der Altkladruberpferde zählt ca 1.500 Pferden weltweit (davon nicht ganze Hälfte ca 600 Stücke im 
Eigentum des Nationalgestüts Kladruby nad Labem, s.p.o.). Das Altkladruberpferd gehört zu dem 
kritisch bedrohten Tierart, ist in der Genischquelle der  Tschechische Republik  eingetragen, der von 
Landwirtschaftsministerium der Tschechische Republik unterstützt ist.

 Die typischen Merkmale der Altkladruber Pferde sind der Ramskopf (konvexer Kopf) mit einem 
markanten, großen, lebhaften Auge, ein hoch angesetzter massiger gewölbter Nacken mit weniger 
erkennbarem Widerrist, ein breiter und tiefer Brustkorb, eine massiges und breites Hinterteil, ein 
gutes Knochenfundament sowie ein steileres Blatt, welches die typische Bewegung  d.h. elastische, 
kadenzierte und weiträumige Gangart mit hoher Aktion der Schultergliedmasse im Trabermöglicht.



 Altkladruber Schimmel wurden ursprünglich für zeremonielle Anlässe benutzt und  Altkladruber 
Rappen für kirchliche Würdenträger eingesetzt. Noch heutzutage dienen die Altkladruber 
Schimmel von unserem Nationalgestüt in der ursprünglichen Funktion am schwedischen und 
dänischen Königshof. Gegenwärtig repräsentieren die Altkladruber Schimmel und Rappen das 
Nationalgestüt vor allem bei Wettrennen von Pferdegespannen, aber wir können sie auch in der 
klassischen Dressur, bei barocken Reitrennen, Vorführungen der hohen Spanischen Hofreitschule, 
sowie im Dienst der berittenen Polizei in Prag, Pardubice und Ostrava sehen. Altkladruber 
Pferde werden auf Grund ihres ausgeglichenen Charakters auch bei der Hippotherapie und 
Erholungsreiten eingesetzt.

* Slatiňany sind ca 40 km (Richtung Stadt Chrudim) von Kladruby entfern.

NATIONAL STUD KLADRUBY NAD LABEM

 National stud Kladruby nad Labem belongs to the oldest major studs  in the world. In 1579  the 
original horse – park was  upgraded to caeser court stud by caesar Rudolf II.  That year is confi rmed 
as the  offi cial year the stud was established. Old kladrub horses are one of the oldest breeds in the 
world that has been breed continously for more than 400 years. I tis a warm-blooded breed based 
on oldspanish and olditalian blood. They belong to the so called baroque races. Till the fi rst half 
of eighteen century the present horses have registred their predecessor. Presently all the horses 
of National stud Kladruby nad Labem, s.p.o. are bred in Kladruby n. Labem (whitehorses) and 
also in Slatiňany ( blackhorses). Total amount of old-kladrubs´ horses is about 1500 individuals 
(almost half of them – ca 600 horses - is owned by National stud Kladruby nad Labem, s.p.o.). 
Old-kladrubs´ horse belongs to critically endangered breed of horse, it  is registered in to genetic 
source of Czech Republic, which supported by Czech Ministry of Agriculture.
 Convex head with big spunky eye, high seeded arched neck with less noticeable withers, wide 
and deep chest, huge wide back, good bony fundament, steep shoulder -  blade enabling  typical 
movement – elastic, cadenced and spacious motion with high action of chesty limb in trot are the 
typical symbol of Old Kladrub horses.
 Old kladrubs´white - horses were primarily used for ceremonies and old kladrubs´ black - were 
horses for the  clergy. Nowdays you can fi nd old-kladrubs´ white – horses  from the  National 
stallion  being  used in the  Swedish and Danish  courts. Today old – kladrubs´ white-horses and 
black-horses from National stud representing mainly in team contests, in classical manage, in a 
contest of barocco team, in  demonstration to Spanish High school or by the  police  in Prague, 
Pardubice and in Ostrava. Old-kladrubs´ horses are known for their good tempered character and  
have been used for hypotherapy and recreational horse back riding. 

*The distance from Kladruby to Slatiňany is about 40 km, in direction to Chrudim.



DRAŽEBNÍ PODMÍNKY
pro dražby Starokladrubských koní

Pořadatelem dražby je:
JANDA BLOODSTOCK – Ing.Tomáš Janda, Levského 3221, Praha 4-Modřany 143 00,

IČO: 71073655, DIČ: CZ 8109171807,  Telefon: 00420 724 238 217, fax: 00420 241765852, 
číslo konta 2043915023/0800, IBAN: CZ40 0800 0000 0020 4391 5023, BIC: GIBACZPX

Dražební podmínky

A
Všeobecné

I.
Dražba je ve smyslu zákona 26/2000 sb. o veřejných dražbách v platném znění dražbou dobrovolnou. Provedení dražby se 
řídí zákonem a těmito podmínkami.

II.
Rozsah služeb pořadatele

Pořadatel prodává předmět dražby (koně)  ve jménu a na účet navrhovatele prostřednictvím přiklepnutí. Účastí koně na 
dražbě vzniká výhradně právní vztah mezi navrhovatelem (nabízejícím) a vydražitelem (kupcem). Přihlášením koně do 
dražby přijímá navrhovatel tyto dražební podmínky a zároveň tím uzavírá písemnou smlouvu o provedení dražby dle § 19 
ods. 1 zákona
 

III.
Ručení pořadatele

 
1. Všeobecné 
Pořadatel ručí výhradně za řádné provedení dražby podle těchto podmínek. Jinak se ručení pořadatele omezuje výhradně na 
úmysl a vědomou nedbalost.
 
2. Vztah k vydražiteli 
Pořadatel neručí za vady předmětu dražby. Popisy a údaje sdělené v průběhu dražby, v katalogu nebo dodacích podkladech se 
zakládají na informacích od poskytovatele; pořadatel je neprověřuje co do jejich obsahové úplnosti a správnosti.
 
3. Vztah k navrhovateli
Pořadatel neručí za katalogové popisy a údaje uvedené v průběhu dražby o předmětu dražby, pokud jsou založeny na infor-
macích od poskytovatele. Nesprávné nebo neúplné údaje musí poskytovatel neprodleně – v případě nutnosti ještě během 
probíhající dražby – opravit, případně uvést na pravou míru.
Pořadatel neručí za bonitu (solventnost) vydražitele.

IV.
Práva pořadatele

1. Pořadatel je oprávněn:
- z opodstatněných důvodů dražbu zrušit, změnit datum dražby, časově posunout začátek dražby, určit pro dražbu 
 jiné místo konání, stanovit přerušení dražby, přerušit dražbu bez úplného provedení nebo učinit podobná opatření 
-  vyloučit jednotlivé osoby v opodstatněných případech z účasti na dražbě, zamezit jejich návštěvu či vstup na 
 místo aukce nebo do stájí,
- učinit opatření k zákazu dražení určité osoby,
-  vyloučit z dražby koně i v případě, že již vstoupili na místo dražby nebo tam jsou ustájení, pokud se prokáže,
 že nejsou očkováni podle platných předpisů nebo jinak trpí přenosnou či infekční nemocí, nebo takové koně 
 izolovat, odkázat koně také v případě zranění či neuspokojivého a/nebo nedostatečného krmného a/nebo 
 tělesného stavu a kondice,
-  přijmout veškeré dalším potřebným nebo účelovým opatřením, která jsou v zájmu dražby a jejího provedení.



2. Pořadatel je oprávněn odkázat zpět koně už při dovezení/dodání a odmítnout jejich umístění ve stájích, pokud podklady 
vyžadované v přihlašovacích podmínkách nejsou kompletní nebo když jiné záznamy vykazují mezery.

Navrhovatel zůstává i v případě takového vykázání zavázán zaplatit dlužné poplatky podle těchto dražebních a přihlašovacích 
podmínek po odečtení eventuálních ušetřených vlastních nákladů pořadatele ve smyslu, aby nedošlo k poškození dalších 
práv pořadatele. Poskytovateli zůstává vyhrazen doklad, že pořadateli vznikla nízká škoda. Jiná práva poskytovateli nenáleží. 
Zejména zadržovací právo nebo eventuální nároky oprávněné k vyúčtování mu náleží pouze v případě pravomocného určení, 
nebo v případě uznání ze strany pořadatele, která jsou v zájmu dražby a jejího provedení.

B
Dražba

I.
Povaha dražby

1. Dražba je veřejná a dobrovolná. Dražba je veřejně provedena v určený den a ohledně účasti je  přístupná komukoli.

2. Předmět dražby je předveden během dražby. Zároveň může být zájemcům k dispozici k bližšímu prohlédnutí během
    v katalogu zveřejněných prohlídkových časů 
 

II.
Obsah a předmět dražby

1. Koně nabízení v dražbě jsou movitou věcí (živým zvířetem) v právním smyslu. 

2. Navrhovatel prodává přes dražitele pouze koně Starokladrubského plemene.

3. S tím není spojeno prohlášení o způsobilosti předmětu dražby pro účast v soutěžích, chovu atd. Koně jsou prodáváni jako 
     věc již použitá. Navrhovatel neodpovídá vydražiteli za vady předmětu dražby odpovídající míře používání nebo opotřebení, 
    které měla věc při převzetí kupujícím.

4. Vydražitel proto musí na základě údajů ve dražebním katalogu (zejména původu, pohlaví, barvy, data narození) a dalších 
   vlastností předmětu dražby, které může sám zjistit prostřednictvím prohlídky, zvážit a rozhodnout se, zda chce využít
  možné šance prostřednictvím koupě předmětu dražby. Věcí vydražitele je, zda před přiklepnutím koně sám nebo 
    prostřednictvím veterináře dle svého uvážení prohlédne či nechá prohlédnout na všechny podstatné vlastnosti.

5. Pokud kůň klká nebo hodinaří, jedná se o vadu v právním smyslu a navrhovatel je povinen písemně informovat pořadatele.   
    Pořadatel je povinen toto zveřejnit. 

6. Odpovědnost za vady Se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem 40/1964 sb. v platném 
    znění a 63/1 ods. Zákona o dražbách. 

7. Vydražitel je povinen koně po převzetí neprodleně prohlédnout a v případě vad okamžitě spravit poskytovatele. Pokud tak 
    neučiní během 6 týdnů, lze v případě pochybností předpokládat, že vada v době předání neexistovala. 

III.
Průběh dražby, přihazování a přiklepnutí

 
1. Pořadí předvedení v dražebním ringu zpravidla odpovídá pořadí v katalogu. Za odůvodněných okolností je pořadatel 
    oprávněn toto pořadí změnit. To jmenovitě platí pro koně, kteří se v ringu neobjevili včas.

2. Přihazování probíhá v eurech a to: 
  
 do 6 000  - s nárůstem o 200
 od 6 000 do 15 000 - s nárůstem o 500
 od 15 000 do 40 000 - s nárůstem o 1 000
 nad 40 000  - s nárůstem o 2 000

3. Minimální nabídka činí:
 -  1000 euro
    Pod touto minimální cenou nedochází k přiklepnutí během dražby ani tehdy, když není stanovena rezervní cena.



C
Práva a povinnosti navrhovatele

I.
Dodání předmětu dražby a oznamovací povinnost

Dodání předmětu dražby probíhá podle přihlašovacích podmínek společně s tam uvedenými podklady.
Poskytovatel je povinen zkontrolovat obsahovou správnost údajů o předmětu dražby, uvedených v katalogu bezprostředně 
po jeho vydání.
Změny nebo doplnění je nutné okamžitě sdělit pořadateli, který je oprávněn oznámit tyto rovněž ústně během dražby.
 

II.
Rezervní cena (minimální prodejní cena)

1. Poskytovatel musí sdělit pořadateli jím stanovanou rezervní cenu pro předmět dražby nejpozději 2 hodiny před zahájení 
     dražby, a to písemně v zalepené obálce. Ústní stanovení rezervní ceny nebo její zvýšení po odevzdání písemného stanovení 
   rezervní ceny, zejména během dražby, jsou nepřípustná a pro pořadatele nepodstatné. Snížení rezervní ceny je možné 
    pouze písemně. To musí proběhnout včas, aby mohl být informován dražitel.

2. Předmět dražby, pro který není během jmenované doby písemně stanovena rezervní cena, je nabízen „bez rezervy“.
     V takovém případě musí dražitel při poslední, kupcem jmenovanou nejvyšší nabídkou, koně přiklepnout, bez ohledu na to, 
    zda se při tom jedná o vydražitele nebo o zpětnou koupi poskytovatelem.

3. Pokud je rezervní cena písemně stanovena, poskytovatel není oprávněn, dražit svého koně až do rezervní ceny,
    nebo umožnit třetí osobě dražit koně v jeho pověření,   

4. Dražitel je oprávněn poměřovat nabídky podle rezervní ceny nebo vzít koně z ringu ještě před přiklepnutím bez toho,
    aby označil rezervní cenu.
 
 

III.
Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH a všech dalších nákladů zůstává předmět dražby v majetku poskytovatele. 
Při všech platbách, které neprobíhají v hotovosti, je pro plnění rozhodný den připsání na účet. Uhradí-li vydražitel cenu 
dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. 
 

IV.
Ručení

1. Poskytovatel ručí pořadateli za úplnost a správnost veškerých jím sdělených údajů, včetně přihlašovacích podkladů,
    veterinárních potvrzení a katalogových popisů.

2. Za poplatky a náklady příslušící pořadateli ručí poskytovatel a vydražitel společně a nerozdílně.
 

V.
Přechod do vlastnictví, nové dražení

1. Vlastnictví předmětu dražby – a tím i  rizika a příjmy s tím spojené – přechází přiklepnutím na vydražitele. Poskytovatel 
    je potud povinen s přiklepnutím odevzdat vydražiteli předmět dražby. 

2. Poskytovateli přísluší rozhodnotí, zda odmítne vydání propustky dle E I písm. 2 a nechá předmět dražby během dražby 
    znovu vyvolat do ringu, např. kvůli tomu, že vydražitel obratem nedostojí svým povinnostem dle D I a II. Právní důsledky 
    tohoto rozhodnutí nese poskytovatel. Pokud bude sděleno dražební kanceláři během 30 minut po přiklepnutí, pořadatel se 
    pokusí přání poskytovatele vyhovět a koně znovu vyvolat. Takové jednání nicméně není jeho povinností. 



VI.
Úhrada nákladů

1.  Pokud je předmět dražby prodán v dražbě přiklepnutím třetí osobě, poskytovatel zaplatí pořadateli 1% + DPH
     z přiklepnuté ceny.

2.  Při bezvýsledné nabídce v dražebním ringu bez přiklepnutí zaplatí poskytovatel pořadateli 
     následné poplatky z rezervní ceny:
     a) do euro 10 000 bez poplatku
     b) nad euro 10 000  1 % + DPH

3.  V případě vydražení koně samotným poskytovatelem tento zaplatí pořadateli vedle v bodě 1 uvedených poplatků rovněž 
     2% + DPH z odklepnuté ceny. 

4.  Pokud v budoucnu dojde ke zrušení dražby nebo nedojde k jejímu plnění z jiných důvodů (např. napadením, odstoupením, 
   soudním rozhodnutím atd.), poskytovatel zaplatí pořadateli poplatek ve výši 1% + DPH přiklepnuté ceny, maximálně
    však 10 000kč + DPH.

5. Pokud je kůň přihlášený do dražby po definitivním přijetí do katalogu prodán ještě před dražbou nebo během jednoho 
měsíce po datu dražby prodán  nebo na cizí náklady exportován do zahraničí, zaplatí poskytovatel poplatky připadající na 
vydražitele, vypočítané podle skutečně dosažené prodejní ceny. Poskytovatel je povinen neprodleně a bez vyzvání sdělit 
pořadateli prodejní cenu. Pořadatel je oprávněn odhadnout prodejní cenu bez přizvání znalce, pokud poskytovatel nesdělí 
cenu navzdory opakované výzvě.

6.  Všechny výše zmíněné poplatky platí vedle poplatků zmíněných v přihlašovacích podmínkách. 
 

D
Práva a povinnosti vydražitele

I.
Pojmenování a potvrzení provedení dražby

1.  Vydražitel je povinen neprodleně po přiklepnutí uvést pořadateli své celé jméno a adresu a předložit platný doklad totožnosti.

2.  Dále musí vydražitel potvrdit pořadateli písemně na formuláři, že se už před přiklepnutím seznámil se všeobecnými 
     dražebními podmínkami, že souhlasí s jejich platností, a že zná zejména účel předmětu koupě a jeho zvláštností.

3.  Podpisem potvrzení vydražení se podepsaný zavazuje k odpovědnosti za splnění smluvních závazků. 

II.
Úhrada nákladů / Zaplacení kupní ceny

1. Vydražitel musí odklepnutou cenu plus následné náklady a sumy obratem poskytnout:
    a)  poskytovateli odklepnutou cenu + příslušící DPH z kupní ceny
    b)  poplatek 5% + DPH z prodejní ceny pořadateli.

2. Za poplatky a náklady náležející pořadateli ručí poskytovatel a vydražitel společně a nerozdílně.

3. Platba  ceny probíhá na zúčtovacím místě pořadatele v případě dražby bezprostředně po přiklepnutí, přičemž platba může 
    být realizována také následně: 
     Bankovním převodem na konto pořadatele nebo poskytovatele. Platby nad 300 000 CZK (15 000 euro) musí být provedeny 
    tímto způsobem. Platba musí být provedena do 14 dnů ode dne dražby tedy do 14.4.2011.

 
4. Pokud není box vyklizen ještě  ve 23:00 dražebního dne, bude kupci účtováno pořadatelem za každý další den CZK 300  
    + případné náklady na transport.



E
Ostatní

I.
Vyřízení kupní smlouvy

1. Průkaz totožnosti koně každého koně zúčastnivšího se dražby se nachází pod dohledem  zástupce pořadatele.

2. Předání koně pořadatelem se nekoná. Předání předmětu dražby kupci po přiklepnutí je naopak věcí poskytovatele, který 
   však při tom může pořadatele využít. Pořadatel za tímto účelem předá vydražiteli pokyn a propustku ke vstupu. Pokud 
    má poskytovatel pochybnosti o solventnosti vydražitele, musí poskytovatel včas o tom spravit pořadatele. To platí zejména 
   pro případ, že poskytovatel chce vydání podmínit závazkem vydražitele k zaplacení kupí ceny (srov. D II). Rozhodnutí, 
     zda vydání propustky bude odmítnuto, náleží pouze poskytovateli. Bez námitky poskytovatele jsou tudíž pokyn a propustka 
   pravidelně udělovány. Příslušný průkaz totožnosti koně  obdrží vydražitel ovšem až po splnění veškerých závazků, ze
  jména zaplacení plné kupní ceny. Propustku je třeba předložit stájovému dozoru, zejména pokud kůň opouští stáje.

3. Poskytovatel je povinen ponechat koně ve své péči tak dlouho, dokud nebude převzat vydražitelem. Ohlávku je třeba 
    rovněž předat vydražiteli. Vydražitel je povinen převzít koně bezprostředně po přiklepnutí. 
 

II.
Zplnomocnění

1. Zplnomocněný musí pořadateli předložit před začátkem dražby písemnou plnou moc. Tato musí obsahovat:
    Prohlášení zplnomocnitele, že je zplnomocněný oprávněn odevzdat ve jménu zplnomocnitele veškerá potřebná prohlášení 
    a učinit veškeré akce, zejména prodávat, resp. kupovat předmět dražby, zplnomocňovat zástupce podle těchto dražebních 
    podmínek, vydávat či přebírat předmět dražby a přijímat výnos, resp. zaplatit kupní cenu. 
    Prohlášení zplnomocnitele, že je seznámen s těmito dražebními podmínkami a že je bezvýhradně uznává.

2. Pokud není ze strany poskytovatele předložena písemná plná moc, je pořadatel oprávněn vyloučit koně z dražby. Pokud 
 chybí dokument plné moci u vydražitele, je pořadatel oprávněn odmítnout přiklepnutí. V každém případě ručí zplnomocněný 
    jako zástupce.
 

III.
Upozornění

Pořadatel upozorňuje, že účastníkům dražby je k dispozici veterinář, který na základě příslušné smlouvy funguje na náklady 
a účet zadavatelů. 
 

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud by mělo být některé z výše zmíněných opatření neúčinné nebo pokud podmínky obsahují mezeru, zůstává tím právní 
    platnost zbylých opatření nedotčena. Neúčinné určení nebo mezeru je třeba nahradit účinným opatřením, která se nejvíce 
    přibližuje cílům stran hospodářsky, občanskoprávně a daňově. Jinak platí příslušná zákonná opatření.

2. Platí výhradně právo ČR a české jurisdikce. 



CONDITIONS OF SALE

A
General

I.
Pursuant to the Law no. 26/2000 Coll. on public sales, the sale is a voluntary activity. The sale is governed by the 

Law and the following conditions.

II.
Performance scope of the Organiser 

The Organiser shall sell the Lot (horse of share therein) in the name and for the account of the Vendor by acceptance of a bid. 
The legal relationship that ensues upon purchase shall arise and exist exclusively between the Vendor and the Purchaser. By 
entering a Lot in the sale, the Vendor accept these Conditions of Sale and, at the same time, agrees with the written Agreement 
of Sale pursuant to the § 19, article 1 of the Law.
 

III.
Liability of the Organiser 

 
1. General
 The Organiser shall be liable only for the proper performance of the Sale according to the conditions set forth herein. The 
 liability of the Organiser shall be limited to intent and gross negligence. 
 
2. Relationship with the Purchaser 
 No liability shall attach to the Organiser for deficiencies or defects in the Lot. The descriptions and particulars communicated 
 from the rostrum, in the catalogue and in the entry paperwork are based on the information provided by the Vendor; the 
 Organiser has not checked this information for completeness or accuracy.
 
3. Relationship with the Vendor 
 The Organiser shall not be liable for any statements made in the catalogue or during the Sale with respect to the Lot, 
 where these are based upon information provided by the Vendor. Incorrect or incomplete information shall be immediately 
 – if necessary while the Sale is in progress – corrected or completed by the Vendor. The Organiser cannot vouch for 
 creditworthiness of the Purchaser.

IV.
Rights of the Organiser

1. The organiser is entitled:
- where justified to change the time, date or venue of the Sale, to suspend the Sale, to cancel the Sale without  
 bringing it to a conclusion, to decide on a different location of the Sale or to institute similar measures;
- to exclude individuals from participating in the Sale or entering the auction grounds or the stable area; 
- to prohibit individuals from bidding; 
- to reject or isolate any horse, even if it has already entered the auction venue or is stabled on the promises, if it  
 transpired that it has not been properly vaccinated or is suffering from a communicable or contagious disease and
 to exclude any horse from the Sale which, for example, exhibits signs of injury and/or substandard feeding
 and/or grooming regime;
- to instigate any other measures as may be necessary or appropriate for the conduct of the auction.

2. The Organiser is entitled to reject a horse upon arrival and refuse its admission to the stables if the paperwork requested in 
 the Conditions of Entry is incomplete or if any other document contains omissions. 

In such an event the Vendor remains obliged to pay the fees owing under these Conditions of Sale or the Conditions of Entry 
less any costs the Organiser may save as a result. The Vendor retains the right to furnish evidence that the Organiser has 
incurred a lower loss. No further rights are owing to the Vendor. In particular, no rights of retention or possible claims of sett-
off shall be owing to the Vendor unless a judicial decision exists to this effect or such rights are recognised by the Organiser.



B
The Sale

I.
Character of the Sale 

1. The Sale is public and voluntary. The Sale shall be conducted in public on the date specified and it shall be open to everyone.

2. The Lot shall be paraded during the Sale. It shall also be available for closer inspection by prospective buyers prior to the 
 Sale at the times detailed in the sales catalogue. 

II.
Substance and subject of the Sale  

1. The horses offered in the Sale are movable property (a living animal) in the legal sense. 

2. Vendor shall sell via the Organiser only horses of the Kladruber breed.

3. This does not constitute a declaration of the lot’s fitness for competitions or quality of breeding. The horses are sold as a 
 used movable property. The Vendor shall not be responsible to the buyer for any deficiencies corresponding to the extent 
 of use or to the wear which the property had at the moment of Sale.

4. Based on the information in the sales catalogue (in particular pertaining to pedigree, sex, colour and date of birth) and the 
 additional traits exhibited by the lot, which can be ascertained during an inspection, the Purchaser must therefore consider 
 and than decide whether they wish to exercise the opportunity by purchasing the lot. It is up to purchasers to inspect the 
 horse themselves before the fall of the hammer or to have it inspected by a veterinary surgeon of their choice with respect 
 to all the traits of importance to them.

5. If the horse is a windsucker or boxwalker, it is a material defect by the Law and the Vendor shall inform the Organiser in 
 writing. The Organiser shall publish such information. 

6. The warranty liability is governed by the legal provisions, namely Civil Code, Law no. 40/1964 Coll. with amendments 
 and the article 63/1 of the Law on Auctions. 

7. The Purchaser shall inspect the horse immediately on handover and notify the vendor without delay should a defect be 
 found. If the Purchaser fails to notify the Vendor within 6 weeks, it shall be assumed in case of doubt that the defect was 
 not present at the time of handover. 

 
III.

Conduct of the Sale, bidding and fall of the hammer 
 
1. Lots shall normally be paraded in the sales ring in the order listed in the catalogue. The Organiser shall be entitled, on 
 justifiable grounds, to change the order, i.e. should a horse fail to appear punctually in the ring.

2. Bidding at the Sale shall be conducted in EUR as follows:    
 to EUR 6,000  in steps of EUR 200
 from EUR 6,000 to EUR 15,000 in steps of EUR 500 
 from EUR 15,000 to EUR 40,000 in steps of EUR 1,000
 over EUR  40,000       in steps of EUR 2,000 

3. Minimum bid is: -  EUR 1,000 

No bid shall be accepted beneath this minimum price during the Sale, even if the reserve price has not been set.



C
Rights and duties of the Vendor

I.
Arrival of lots and Vendor’s duty to inform  

The arrival of lots takes place under the conditions of registration with all documents mentioned therein. The Vendor shall check 
that the statements made in the sales catalogue with respect to the Lot are accurate immediately on publication. Any amendments 
or additions shall be communicated, without and delay, to the Organiser, who is entitled to announce such changes from the 
rostrum during the Sale.

II.
Reserve price (minimum sale price)  

1. The Vendor shall provide the Organiser with written notification of his reserve price in a sealed envelope no later than 2 
 hours before the auction. Verbal notifications of the reserve price or verbal or written increases thereof, especially during 
 the auction, are inadmissible and shall not be entertained by the Organiser. The reserve price may be reduced only in 
 writing. This shall be done early enough so that the Auctioneer can be informed. 

2. Lots for which no reserve price has been specified in writing by the aforementioned deadline shall be sold „without the 
 reserve price“. In such cases the auctioneer shall knock down the Lot to the highest bid, regardless of whether the bidder 
 is a Purchaser or the Vendor wishing to buy back his or her own Lot. 

3. If a reserve price has been submitted in writing, Vendors are not entitled to bid for their horses up to the reserve price or to 
 permit others to bid for their horses on their behalf.

4. The Auctioneer is entitled to raise the bids to the level of the reserve price himself or to take horses out of the ring before 
 fall of the hammer without announcing the reserve price.
 

III.
Retention of title  

 
Title to the Lot shall remain vested in the Vendor until the purchase price including VAT and all other costs have been paid. 
For all payments not made in cash, the transaction shall be deemed to have been completed only once the relevant account 
has been credited. If the Purchaser pays the bidding price by the deadline, the title to the Lot shall be transferred to him/her 
as of the moment when the bid was knocked down. 

IV. 
Liability

 
1. Vendors warrant to the Organiser that all the information they provide is complete, including entry paperwork, veterinary  
 certificates and catalogue descriptions.

2. The Vendor and the Purchaser are jointly and inseparably liable for any fees and costs owing to the Organiser.

V. 
Transfer of title, resale 

 
1. Title to the Lot – and thus risks and income relate thereof – shall pass upon the Purchaser upon the fall of the hammer. The 
 Vendor shall surrender the Lot of the Purchaser upon the fall of the hammer. 

2. It is up to the Vender whether to refuse or to surrender the pass out in accordance with E I Figure  3 and have the Lot put 
 up for resale during the auction if, for example, the Purchaser fails to discharge his/her duties as fort at D I and II. The legal 
 consequences of this decision shall be borne by the Vendor. If it is communicated to the Sales Office within 30 minutes 
 of the fall of the hammer, the Organiser shall attempt to meet the Vendor’s request and put the horse up for sale again; no 
 obligation exists in this respect, however. 



VI. 
Costs

1. If the Lot is sold to a third party during the auction by the fall of the hammer, the Vendor shall pay the Organiser 1 per cent +  
 VAT of the purchase price.

2. If no sale is made in the ring by the fall of the hammer, the Vendor shall pay the Organiser the following pct of the reserve price:
 a) by EUR 10,000 no charge 
 b) - over EUR 10,000   1 % + VAT 

3. In the case the Vendor purchases the horse himself/herself at the auction, they shall pay the Organiser 2 per cent + VAT and 
 the fees referred to in 1.

  4. If the contract between the Vendor and the Purchaser is cancelled after the fall of the hammer or if it is not performed for any 
 other reason (e.g. as a result of being contested, withdrawn, or being made the subject of a court verdict), then the Vendor shall 
 pay the Organiser 1% + VAT of the purchase price, but no more than CZK 10,000 + VAT.

5. In the case a horse is entered in the sale and it is sold or transported abroad on behalf of a third party after it has been admitted 
 to the catalogue, but before the actual day of the auction, the Vendor shall be charged with the amount relating to the 
 Purchaser’s fee and in accordance with the actual sales price. The Vendor is obliged to inform the Organiser, immediately and 
 without further notice, of the sales price. The Organiser is entitled to assess the sales price without consulting an expert 
 whenever the Vendor fails to communicate the sales price despite repeated notice.

6. All the aforementioned fees shall apply alongside the entry fees referred to in the Conditions of Entry. 

D 
Rights and duties of the Purchaser 

I. 
Naming of name and acknowledgement of the Contract of Sale

1. The Purchaser shall furnish his/her full name and address to the Organiser immediately after the Lot is knocked down to 
 them. They shall submit a valid ID document.

2. Further, the Purchaser shall confirm in writing on the form provided by the Organiser that he/she has read the General 
 Terms and Conditions of the Auction prior to the fall of the hammer, is in agreement therewith, and, in particular, is familiar 
 with the purpose of item sold and its special traits.

3. In signing the purchase confirmation, the signors declare in writing their liability for meeting the obligation in the contract. 
 

II. 
Costs / Payment of the purchase price 

 
1. The Purchaser shall immediately pay the purchase price plus associated subsequent costs and sums:
 a) the knocked down price + statutory VAT of the purchase price,
 b) fee of 5% + VAT of the purchase price to the Organiser.

2. The Vendor and the Purchaser are jointly and inseparably liable for the fees and costs owing to the Organiser.

3. Payment for Lots shall be made at the accounting place of the Organiser immediately after the fall of the hammer for 
 the relevant Lot. Payments, however, can be made in the following manner:  By a banking transfer to the account of the 
 Organiser or the Vendor. Payments over EUR 15,000 shall be done exclusively in this way. The payments shall be credited 
 to the accounts in 14 days from the day of the auction, i.e. by April 14, 2011.

 
4. If the box of the Lot is not vacated by 11 p.m. of the auction day, the Purchaser shall be charged CZK 300 per day plus 
 potential transport costs.



E 
Miscellaneous 

I. 
Implementing of the Contract of Sale

1. The passport for each horse brought to the auction shall be held in the custody of the Organiser’s representative.

2. The horse is not handed over by the Organiser. After being knocked down, the sale purchase is handed over by the Vendor 
 to the Purchaser  in which process they may seek the assistance of the Organiser. The latter shall then hand out a pass ticket 
 to and instruct the purchaser accordingly. In the case of the Vendor being in doubt concerning the Purchaser’s ability to 
 pay, they have to inform the Organiser accordingly and in due time. This is most important in the case of the vendor linking 
 the handover of the horse to the Purchaser meeting his obligations and paying beforehand (see D II). The decision to refuse 
 to issue a pass ticket for the Purchaser can be made exclusively by the Vendor. In case there are no objections on the part 
 of the Vendor, the pass ticket and the instructions are generally handed out by the Organiser. The respective horse’s 
 passport, however, shall only be handed out after the purchaser has met all his/her obligations, especially making the full 
 payment. The pass ticket s to be presented to the yard security, especially if the horse is to leave the yard.

3. The Vendor is obliged to keep the horse in his/her custody until the Purchaser takes possession of it. The head collar shall 
 also be released to the Purchaser. The Purchaser is obliged to take possession of the horse immediately upon the fall of 
 the hammer. 

II. 
Agents

 1. Agents shall provide the Organiser with a written letter of authorisation before the Auction commences. The letter shall include 
  - a statement of the principal to the effect that the agent is entitled to issue statements and act in the name and for the 
 account of the principal, in particular to sell or purchase Lots and commit the principal under these Conditions of Sale to 
 release or take receipt of the Lot and accept or effect payment of the purchase price.
 - a statement by the principal confirming he is aware of and unconditionally accepts these Conditions of Sale.

2. Should the Vendor fail to submit the letter of authorisation, the Organiser is entitled to exclude the horse from the Sale. If 
 the Purchaser’s letter of authorisation is not submitted, the Organiser is entitled to refuse to knock the Lot to the agent. The 
 agent shall in any case be liable as a representative.
 

III. 
Notices

 The attention of both Vendors and Purchasers is drawn to the fact that a veterinary surgeon shall be available to act at the 
expense and for the account of persons requesting his/her service. 
 

IV.
Concluding provisions 

 1. If any of the aforementioned provisions are or become invalid, or if they contain an omission, the remaining provisions 
 shall not be affected as a result. The invalid provision or omission shall be replaced by a valid condition that corresponds to 
 the aims of the Contracting Parties as closely as possible in commercial, civil law and tax-law terms. Otherwise, the 
 relevant statutory provisions apply..

2. The law applicable to the foregoing conditions shall be that of the Czech Republic. 



Číslo lotu ● Lot number ● das Lot Nummer

Vysvětlivky ● Explanatory ● die Erklärung

CZ
Poznámka

EN
Notice

DE
die Bemerkung

Číslo a jméno, datum narození
Number and Name, date of birth

die Nummer und der Name, das Geburtsdatum
základní barva, pohlaví ● color, sex ● die Mutterfarbe, das Geschlecht

Plemenná kniha ● Studbook ● das Zuchtbuch
míry ● measures ● die Maβe 

„das Stockmaβ, das Bandmaβ, der Brustumfang, das Rohrbien, das Gewicht“

Číslo lotu ● Lot number ● das Lot Nummer
Chovatel / Majitel ● Breeder / Owner ● der Züchter / der Besitzer

Generalissimus Alta XLIII
177, 170, 198, 22.0, 615                 
2000 stklb běl.

259 Colyria (G XLVIII)
176, 166, 200, 22.0, 590                                    
1995 stklb č.tečk. běl.                  

Generalissimus Santana XXXVII                         
Generalissimus Amadeus XXX              

Generale XLV                            

Generalissimus XXIX                     

Rudolfo I                               

962 Santana (F IV)                      

16 Proxima (Gss XXVII)                  

982 Generale XLIV                       

107 Carpeta (S XXXVII)                  

Generale Proxima XLVIII              

172 Alta (Gss XXIX)                                  

Colloquinta (Ru I)                  
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CZ
Pětiletý valach po otci Gss Alta XLIII, který má vlastní výkonnost „T“ spřežení. Gss Colyria XLIII má 
dobrou mechaniku pohybu. Je lehce jezditelný, v kočáře ochotný. Vhodný pro sportovní účely i volný čas.

EN
A fi ve-year-old gelding by the sire Gss Alta XLIII who has the performance level T in harness. Gss Colyria 
XLIII has good locomotion and is very calm, willing in harness. Suitable both for sport and leisure use. 

DE
Fünfjähriger Wallach nach dem Vater Gss Alta XLIII, die seine eigene Leistungsfähigkeit „T“ im Gespann 
hat. Gss Colyria XLIII hat eine gute Bewegungsmechanik. Er ist leicht reitbar, in der Kutsche gutwillig. 

Geeignet für Sportzwecke sowie Freizeit.

Generalissimus Colyria XLIII – 1, 2.2.2006
bělouš, valach ● grey, gelding ● der Schimmel, der Wallach

182, 170, 210, 22.5, 630

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generalissimus Alta XLIII
177, 170, 198, 22.0, 615                 
2000 stklb běl.

259 Colyria (G XLVIII)
176, 166, 200, 22.0, 590                                    
1995 stklb č.tečk. běl.                  

Generalissimus Santana XXXVII                         
Generalissimus Amadeus XXX              

Generale XLV                            

Generalissimus XXIX                     

Rudolfo I                               

962 Santana (F IV)                      

16 Proxima (Gss XXVII)                  

982 Generale XLIV                       

107 Carpeta (S XXXVII)                  

Generale Proxima XLVIII              

172 Alta (Gss XXIX)                                  

Colloquinta (Ru I)                  
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CZ
Šestiletý hřebec  kratšího rámce, po otci Gss Altessa XLII s vlastní výkonností „T“ spřežení.  Jeho 
předností je výborný charakter. Vyniká také velmi dobrou mechanikou pohybu. V roce 2009 úspěšně 
absolvoval zkoušky výkonnosti. Tento hřebec je velmi lehce jezditelný pod sedlem, taktéž výcvik v 

zápřeži zvládá bez problémů. 

EN
A six-year-old colt of a shorter build by the sire Gss Altessa XLII who has the performance level T 
in harness. His main advantage is excellent character and very good locomotion. In 2009, the colt 
successfully passed the performance test. He is very easy to ride under saddle and shows great ability 

in harness training. 

DE
Sechsjähriger Hengst des kürzeren Formats, nach dem Vater Gss Altessa XLII mit seiner eigenen 
Leistungsvermögen „T“ im Gespann.  Der Vorzug ist sein ausgezeichneter Charakter. Er zeichnet 
sich auch durch eine sehr gute Bewegungsmechanik aus. Im Jahr 2009 hat er erfolgreich die 
Leistungsprüfungen absolviert. Dieser Hengst ist unter dem Sattel sehr leicht reitbar, ebenfalls die 

Ausbildung im Gespann meistert er problemlos. 

Generalissimus Amata XLII – 1, 22.2.2005
sv.š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst

182, 170, 198, 23.0, 650

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generalissimus Altessa XLII             
179, 169, 194, 22.5, 590                                     
1999 stklb Běl.                         

199 Amata (S XL)                        
178, 164, 209, 22.0, -                                                       
1989 stklb č.tečk.Běl.                                   

Generalissimus Santana XXXVII                            
Generalissimus Amadeus XXX              

Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus XXIX                                       

Rudolfo

962 Santana (F IV)                                          

978 Aboca (G XLIV)                      

90 Aqua (Mi)                            

24 Alata (Gss XXVII)                    

Sacramoso Aboca XL                                 

176 Altessa (Gss XXIX)                                          

104 Agatha (Ru)                                          
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CZ
Tento valach středního rámce s průměrnou mechanikou pohybu je velmi hodný, vyniká svou klidnou 

povahou. V kočáře je velmi dobře ovladatelný, pod sedlem klidný a ochotný.

EN
This gelding of medium build and average locomotion is very calm. In driving, he is very easy to handle 

and he is clam and willing under saddle too.  

DE
Dieser Wallach des mittleren Formats mit einer durchschnittlichen Bewegungsmechanik, ist sehr 
freundlich, er zeichnet sich durch einen ruhigen Charakter aus. In der Kutsche ist er sehr gut handlich, 

unter dem Sattel ruhig und gutwillig.

Favory Animacion XXI – 24, 29.5.2005
š.běl., valach ● gray, gelding ● der Schimmel der Wallach

175, 165, 193, 21.5, 530

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Favory Rava XXI                         
180, 172, 197, 22.8, 620                                
1993 stklb Běl.                         

270 Animacion (G XLVIII)                
168, 158, 192, 20.0, 550                                                     
1998 stklb š.Běl.                                     

Favory XI - K                           
Favory IX CZ                            

Generale XLV                            

Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus Amadeus XXX              

926 Generale XLIV                       

16 Proxima (Gss XXVII)                  

935 Raduga (Gss XXVII)                  

83 Affabila (Ru)                        

Generale Proxima XLVIII                 

146 Rava (S XXXVII)                     

237 Animosa (Gss XXX)                   
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CZ
Po otci Ru Curiosa V, vlastní výkonnost tohoto hřebce je „T“ spřežení, „L“ drezura. Ru Pastorela 
V-3 je mladý, čtyřletý hřebec středního rámce s výbornou mechanikou pohybu. Tento hřebec je velmi 

pracovitý, pružný a  elastický. Hřebec se jeví jako velmi nadějný kůň pro kočárový sport.

EN
Sired by Ru Curiosa V, the performance level of this stallion is T in harness and L in dressage. Ru 
Pastorela V-3 is a young, four-year-old colt of medium build and of excellent locomotion. This colt is 

eager at work, fl exible. A very hopeful colt for driving. 

DE
Nach dem Vater Ru Curiosa V, das eigene Leistungsfähigkeit dieses Hengstes ist „T“ im Gespann, 
„L“ in der Dressur. Ru Pastorela V-3 ist ein junger, vierjährig Hengst des mittleren Formats mit einer 
ausgezeichneten Bewegungsmechanik. Dieser Hengst ist sehr arbeitswillig, fl ink und  elastisch. Der 

Hengst scheint sich ein sehr zukunftsvolles Pferd für den Kutschensport zu sein.

Rudolfo Pastorella V – 3, 12.4.2007
š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

176, 165, 194, 22.0, 650

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Rudolfo Curiosa V                       
179, 168, 201, 23.0, 680                                    
1999 stklb š.Běl.                       

257 Pastorella (S XL)                   
173, 161, 199, 21.5, 550                                                 
1989 stklb Běl.                                          

Rudolfo Candia II                       
Rudolfo I                               

Sacramoso XXXVII                        

Favory XI - K                           

Generalissimus XXVII                    

917 Candia K (F VI)                     

978 Aboca (G XLIV)                      

73 Capria (Ru)                          

868 Favory IV                           

Sacramoso Aboca XL                      

211 Curiosa (F XI)                      

986 Pamela (Gss XXVII)                  
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CZ
Po otci F Rava XXI, který po celou svou sportovní kariéru závodil ve spřežení Petra Vozába. Je znám 
jako jeden z nejpracovitějších koní v Národním hřebčíně. F Reina XXI-34 je velký hřebec delšího rámce 
s nadprůměrnou mechanikou pohybu. Je velmi dobře jezditelný. Za zmínku stojí také jeho výborný 
charakter. Je vhodný do jezdeckého sportu i do kočáru. Má zkušenosti s jednospřežím i dvojspřežím.

EN
Sired by F Rava XXI who spent all of his sporting career with Petr Vozáb. He is known as one of the 
hardest working horses in the National Stud. F Reina XXI – 34 is a muscular colt of a longer build with 
above-average locomotion. He is very nice to work with and of very pleasant character. As such, he is 

suitable for both riding and driving.  In harness, he has worked single and in pair. 

DE
Nach dem Vater F Rava XXI, der während seiner ganzen Sportkarriere im Gespann von Petr Vozáb 
rannte. Er ist als einer der meistarbeitswilligen Pferde im Nationalgestüt bekannt. F Reina XXI-34 ist 
ein großer Hengst des längeren Formats mit einer überdurchschnittlichen Bewegungsmechanik. Er ist 
sehr gut reitbar. Es ist auch sein ausgezeichneter Charakter zu erwähnen. Er ist für den Reitsport sowie 

in die Kutsche geeignet. Er hat Erfahrungen mit dem Ein- sowie Zweispänner.

Favory Reina XXI – 34, 3.2.2007
sv.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

186, 174, 208, 23.5, 680

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Favory Rava XXI                         
180, 172, 197, 22.8, 620                                    
1993 stklb Běl.                         

262 Reina (G XLVI)                      
178, 165, 211, 22.5, 620                                                      
1995 stklb Běl.                                          

Favory XI - K                           
Favory IX CZ                            

Generale XLV                            

Sacramoso XXXVII                        

Sacramoso Aboca XL                      

926 Generale XLIV                       

24 Alata (Gss XXVII)                    

935 Raduga (Gss XXVII)                  

105 Rabia (Gss XXIX)                    

Generale Alata XLVI                     

146 Rava (S XXXVII)                     

193 Ravella (S XL)                      
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CZ
Starokladrubský hřebec s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodný jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži 
a ježdění pod sedlem. Hřebec se účastnil závodů spřežení v roce 2010 v kategorii dvojspřeží. Zapřahá se do jednospřeží, 

dvojspřeží i vícespřeží. 
Otec Solo Rosa XVII (nar. 1994) po Solo VI má narozených 68 potomků, z toho 13 dcer a 5 synů je zařazených v chovu.  

Výkonnost jeho potomstva je  „T“ ve spřežení.
Matka 433 Matra (nar. 1996) je po hřebci Sacr. XLV, má zatím narozených 6 potomků, jedna dcera je zařazena v chovu

Otec matky Sacr. Mangana XLV  byl hřebec s vlastní výkonností a výkonností potomstva spřežení „T“ 

EN
A Kladruber colt with very good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In 2010, 

the colt competed in pair harness competition. It can compete in single, pair or four-in-hand harness. 
The sire Solo Rosa (foaled 1994) by Solo VI has offspring of 63, 13 mares and 5 stallions in stud. The offspring 

performance level is T in harness. 
The dam 433 Matra (foaled 1996) by Sacr. XLV with six offspring to date, one mare in stud.

The dam sire Sacr. Mangana XLV was a stallion with his own and his offspring performance level at T. 

DE
Altkladruber Hengst mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, er ist sowohl für das Sport- als auch für das 
Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Der Hegst hat an Wettrennen von Pferdegespannen im Jahr 

2010 in der Kategorie Zweispänner teilgenommen. Er wird in Ein-, Zwei- sowie Mehrspänner eingespannt. 
Sein Vater Solo Rosa XVII (geb. 1994) nach Solo VI hat 68 geborene Nachkommen, davon 13 Töchter und 5 Söhne in die 

Pferdezucht eingereiht wurden.  Das Leistungsvermögen seiner Nachkommenschaft ist „T“ im Gespann.
Seine Mutter 433 Matra (geb. 1996) ist nach dem Hengst Sacr. XLV, sie hat bis jetzt 6 geborene Nachkommen, eine 

Tochter ist in der Pferdezucht eingereicht.
Der Vater seiner Mutter Sacr. Mangana XLV  war Hegst mit seine eigene Leistungfähigkeit sowie mit der  Leistungfähigkeit 

der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.

Solo Matra XVII - 32, 9.4.2005
vraník, hřebec ● brack, colt ● der Rappe, der Hengst

183, 170, 196, 23.0, 650

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Solo Rosa XVII                          
188, 177, 198, 23.0, 610
1994 stklv Vr.                          

433 Matra (S XLV)                       
177, 167, 200, 21.5, 595                                                     
1996 stklv Vr.                                           

Solo Majka VI                           
Solo Narcis IV                          

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Siglavi Pakra Favorina I                

Solo Seclana IX                         

209 Majka (S XXXII)                     

281 Mangana (So IV)                     

310 Romana (So IV)                      

348 Martosa (R)                         

Sacramoso Mangana XLV                   

339 Rosa (SP I)                         

387 Matera (So IX)                      
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CZ
Starokladrubský valach s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodný jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži a 

ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží i jednospřeží.
Otec Sacr. Seico VI (nar. 1999) po Sacr. XLIV má narozených 37 potomků, z toho tři dcery jsou zařazeny v chovu. Sacr. Seico 

VI má vlastní výkonnost i výkonnost potomstva „T“ ve spřežení a reprezentoval Národní hřebčín v soutěžích čtyřspřeží. 
Matka 440 Pavia (nar. 1998) je po hřebci Sacr. XLIX a má zatím narozených 5 potomků.

Otec matky Sacr. Favina XLIX je hřebec s vynikajícím typem a s výkonností spřežení „T“ v kategorii čtyřspřeží a jednospřeží. 

EN
A Kladruber gelding with good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In 

harness, he works single or in pair. 
The sire Sacr. Seico VI (foaled 1999) by Sacr. XLIV has offspring of 37, three mares in stud. Sacr. Seico has his own 
performance level, as well as performance level of his offspring, at T in harness and he has represented the National 

Stud in four-in-hand harness competitions. 
The dam 440 Pavia (foaled 1998) is by Sacr. XLIX and has offspring of 5. 

The dam sire Sacr. Favina XLIX is a stallion of great type and with performance level T in four-team and solo harness. 

DE
Altkladruber Wallach mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, er ist sowohl für das Sport- als auch für das 

Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Er wird in Zwei- sowie Einspänner eingespannt.
Sein Vater Sacr. Seico VI (geb. 1999) nach Sacr. XLIV hat 37 geborene Nachkommen, davon drei Töchter in der 
Pferdezucht eingereiht sind. Sacr. Seico VI hat seine eigene Leistungfähigkeit  sowie die Leistungfähigkeit der 

Nachkommenschaft „T“ im Gespann und hat das Nationalgestüt in Wettrennen von Vierspännern repräsentiert. 
Seine Mutter 440 Pavia (geb. 1998) ist nach dem Hengst Sacr. XLIX und hat bis jetzt 5 geborene Nachkommen.

Der Vater seiner Mutter Sacr. Favina XLIX ist Hengst mit einem ausgezeichneten Typ sowie mit dem Leistungsvermögen 
im Gespann „T“ in der Kategorie Vier- und Einspänner. 

Sacramoso Pavia VI – 17, 1.6.2006
vraník, valach ● black, gelding ● der Rappe der Wallach

182, 172, 196, 22.5, 620

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Seico VI                      
181, 168, 190, 22.5, 620                                  
1999 stklv Vr.                          

440 Pavia (S XLIX)                      
178, 168, 195, 21.0, 570                                                
1998 stklv Vr.                                          

Sacramoso Favorta XLIV                  
Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Solo Magnifi ca VII                      

Romke Eleona II                         

311 Favorta (So IV)                     

338 Favina (SP I)                       

295 Seclana (SP I)                      

301 Planeta (So IV)                     

Sacramoso Favina XLIX                   

368 Seico (So VII)                      

383 Plata (R II)                        
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CZ
Osmiletý hřebec po Generale Espera L s výkonností „T“ spřežení. Matka Falstra po Favory XIII byla 
rovněž prověřena ve sportu (4 potomci výkonnost „T“ spřežení) a má 2 své syny v plemenitbě. Vhodný 

pro soutěže spřežení i pod sedlo. 

EN
An eight-year-old stallion by Generale Espera L an of the performance level T in harness. The dam 
Falstra by Favory XIII has been tested in sport too (4 offspring, performance level T in harness) and has 

two of her progeny as stallions in stud. Suitable both for driving and riding. 

DE
Achtjähriger Hengst nach Generale Espera L mit der Leistungfähigkeit „T“ im Gespann. Die Mutter 
Falstra nach Favory XIII war ebenfalls  im Sport (4 Nachkommen mit der Leistungfähigkeit  „T“ im 
Gespann) geprüft und hat 2 seine Söhne in der Aufzucht. Für Wettrennen von Pferdegespannen sowie 

die unter dem Sattel geeignet.

Generale Falstra L – 5, 13.3.2003
sv.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

167, 157, 185, 20.0, -

Hřebčín FAVORY, spol. s r.o.

Generale Espera L                       
176, 166, 194, 21.7, 600                                     
1993 stklb š.Běl.                       

1/352 Falstra                           
176, 166, 200, 22.5, 610                                                  
1992 stklb Běl.                                          

Generale Alata XLVI                     
Generale XLV                            

Favory IV - K                           

Solo Magnifi ca VII                      

Solo Magnifi ca VII                      

24 Alata (Gss XXVII)                    

779 Legion                              

300 Elveta (R)                          

Č 204 Granada                           

Favory XIII                             

Č 1323 Espera                           

Č 932 Slza                              
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CZ
Pětiletý hřebec po Favory Erusa XV s výkonností „T“ spřežení. Matka Amaranta po Favory XIII byla 
prověřena ve sportu přes své potomstvo (2 potomci „T“ spřežení) a dala jednoho syna do plemenitby. 

Vhodný pro soutěže spřežení. 

EN
A fi ve-year-old colt by Favory Erusa XV of the performance level T in harness. The dam Amaranta by 
Favory XIII has been tested in sport through her offspring (2 offspring T in harness) and has one of 

stallions in stud. Suitable for driving competitions. 

DE
Fünfjähriger Hengst nach Favory Erusa XV mit der Leistungfähigkeit „T“ im Gespann. Seine Mutter 
Amaranta nach Favory XIII wurde im Sport über seine Abkommenschaft (2 Nachkommen „T“ im 
Gespann) geprüft und hat einen Sohn in die Aufzucht gegeben. Geeignet für das Wettrennen von 

Pferdegespannen.

Favory Amaranta XV – 35, 23.1.2006
š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

170, 159, 188, 21.0, -

Hřebčín FAVORY, spol. s r.o.

Favory Erusa XV                         
175, 165, 195, 21.5, -                                   
1990 stklb Běl.                         

1/301 Amaranta                          
170, 160, 196, 21.5, 580                                                       
1991 stklb Běl.                                         

212 Favory IV - 50                      
Favory IV - K                           

Favory IV - K                           

Rudolfo

Generalissimus XXVII                    

836 Sacramoso XXXIII                    

779 Legion                              

42 Eunice (Gss XXVII)                   

924 Area (S XXXV)                       

Favory XIII                             

Č 1188 Rusalka (Ru)                     

SM 2239 Andalusia                       
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CZ
Pětiletý valach po Sacramoso Euridika II, který je rovněž součástí dnešní nabídky, z matky Majena, 
zapsané v PK-GZ, vynikající chovné klisny všestranně využívané v zápřežích (1-4 spřeží) i pod sedlem. 

Klisna  dala v chovu již 6 hříbat.
Tento valach je spolehlivý v jedno i dvojspřeží a účastnil se i halových závodů dvojspřeží. Je dobře 

přiježděn i pod sedlem, má dobrou mechaniku pohybu. 

EN
A fi ve-year-old gelding by the sire Sacramoso Euridika II – who, too, is a part of today’s offer – from 
the dam Majena registered in the PK-GZ, a great broodmare used fl exibly in harness (single to four-in-

hand) and under saddle. The dam has offspring of 6.
The gelding is reliable in single and pair driving and has taken part in indoor championship. He is 

equally skilled under saddle and has good locomotion. 

DE
Fünfjähriger Wallach nach Sacramoso Euridika II, der ebenfalls ein Bestandteil des heutigen Angebots 
ist, von der Mutter Majena, der ausgezeichneten in den Zuchtbuch-Genquellen eingetragen Zuchtstute, 
die in Gespannen  (1- bis 4-Spänner) sowie unter dem Sattel eingesetzt wird. Die Stute hat in der 

Aufzucht schon 6 Fohlen gegeben.
Dieser Wallach ist im Ein- sowie Zweispänner zuverlässig und hat sich auch an Hallenwettbewerben 
für Zweispänner teilgenommen. Er wird auch unter dem Sattel gut geritten und hat eine gute 

Bewegungsmechanik. 

Sacramoso Majena II – 9, 25.4.2006
vraník, valach ● black, gelding ● der Rappe der Wallach

...

Haitl David

Sacramoso Euridika II                   
178, 168, 197, 22.8, 600                                   
1995 stklv Vr.                          

Majena - 26                             
177, 165, 197, 21.5, 620                                                     
1999 stklv Vr.                                        

Sacramoso Romana XLVI                   
Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Solo Seclana IX                         

2383 Sacramoso Candelia XXXVIII-22      

310 Romana (So IV)                      

293 Ela (SP I)                          

6-800 Erata (R)                         

JM 3044 Macena (R)                      

Sacramoso Ela XLVII                     

JM 4406 Euridika                        

SM 3511 Majka                           
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CZ
Šestnáctiletý plemenný hřebec, vítěz výkonnostních zkoušek (7,83 bodů) z r.1999, kdy byl i zařazen 
do chovu a do genových zdrojů. Ve sportu dosáhl výkonnost „T“ spřežení – vynikající kůň pro jedno                   
i dvojspřeží a  je velmi dobře přiježděn i pod sedlem. Aktivní závodní kariéru ještě neukončil, několikrát 
se zúčastnil MČR jednospřežní s vynikajícími výsledky v drezuře, maratonu i parkuru. Má velmi dobrou 

mechaniku pohybu.
Jako plemenný hřebec dal 22 hříbat (11 hřebečků a 11 klisniček), z nichž byly do plemenitby zařazeny         

3 jeho dcery (PK-GZ). 

EN
A sixteen-year-old stallion in stud, the winner of performance tests (7.83 points) in 1999 when he went 
to stud and was included in gene resources. In sport he achieved the performance level T in harness – a 
great horse for single and pair driving, but also very good under saddle. He still continues in his active 
career, he has taken part several times in the Czech championship in single driving and has also achieved 
excellent results in dressage, marathon and show jumping. He has very good locomotion. As a stallion he 

has offspring of 22 (11 colts, 11 fi llies), of which three mares went to stud (PK-GZ). 

DE
Sechzehnjähriger Zuchthengst, Sieger der Leistungsprüfungen (7,83 Punkte) von 1999, wo er auch in die 
Aufzucht sowie Genquellen eingereiht wurde. Im Sport hat er die Leistungsvermögen  „T“ im Gespann 
erreicht – ein ausgezeichnetes Pferd für Ein- sowie Zweispänner, er wird auch unter dem Sattel sehr gut 
geritten. Er hat seine aktive Laufbahn noch nicht beendet, einige Mal hat er sich an der Meisterschaft der 
tschechischen Republik von Einspännern mit ausgezeichneten Ergebnissen in der Dressur, im Marathon 

sowie Parcour teilgenommen. Er hat eine sehr gute Bewegungsmechanik.
Als Zuchthengst hat er 22 Fohlen (11 Hengstfohlen und 11 Stutfohlen) gegeben, davon 3 seine Tochter 

(Zuchtbuch-Genquellen) in die Aufzucht eingereiht wurden.

2789 Sacramoso Euridika II, 9.2.1995
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst

STKL  - 7.8/ 8.7 b.
178, 168, 197, 22.8, 600

Dobrovský Ladislav / Haitl David

Sacramoso Romana XLVI                   
183, 171, 208, 23.0, 685                                 
1988 stklv Vr.                          

JM 4406 Euridika                        
172, 161, 205, 22.5, -                                                       
1989 stklv Vr.                                          

Sacramoso Xerxes XXXIX                  
Sacramoso Eleonora XXXVIII              

Solo Magnifi ca VII                      

Solo Narcis IV                          

Romke

235 Xerxes (So IV)                      

295 Seclana (SP I)                      

264 Romania (So V)                      

263 Eleva                               

Solo Seclana IX                         

310 Romana (So IV)                      

6-800 Erata (R)                         
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CZ
Pětiletý hřebec po otci Gss Secondara XXXV s výkonností „T“ spřežení. Matka Fatma byla rovněž 
prověřena ve sportu „T“ spřežení. Hřebec je v základním výcviku pod sedlem a v tahu (jedno i dvojspřeží), 

je bezkonfl iktní na ošetřování, přátelský, hravý, zároveň však temperamentní, pracovitý a učenlivý. 

EN
A fi ve-year-old colt by the sire Gss Secondara XXXV of the performance level T in harness. The dam 
Fatma has been tested in sport too – T in harness. The colt is in the phase of basic training under saddle and 
in harness (single and pair), he is very calm and nice, friendly, playful, but also lively and willing to work. 

DE
Fünfjähriger Hengst nach seinem Vater Gss Secondara XXXV mit der  Leistungfähigkeit „T“ im Gespann. 
Die Mutter Fatma wurde ebenfalls im Sport „T“ im Gespann geprüft. Der Hengst ist in der Grunddressur 
unter dem Sattel sowie als Zugpferd (für Ein- sowie Zweispänner) geprüft,  er ist bezüglich des Pfl egens 
konfl iktlos, freundschaftlich, verspielt, gleichzeitig jedoch temperamentvoll, arbeitswillig und gelehrig.

Generalissimus Fatma XXXV – 23, 30.4.2006
tm.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

171, 160, 184, 21.5, -

Wimmer Václav

Generalissimus Secondara XXXV           
177, 165, 195, 22.5, 590                                    
1991 stklb sv.š.Běl.                    

Fatma - 57                              
171, 161, 195, 21.0, 600                                                       
1999 stklv Vr.                                          

Generalissimus XXIX                     
Favory IV - K                           

Sacramoso Eleonora XXXVIII              

Sacramoso Roma XXXVI                    

Romke 

817 Generalissimus XXIII                

309 Isolda (So IV)                      

220 Secondina (So II)                   

VČ 499 Fatima                           

Sacramoso Isolda XLII                   

278 Secondara (S XXXVI)                 

VČ 1226 Fata                            
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CZ
Mladý, čtyřletý hřebec menšího vzrůstu, dobře vázaný.  U tohoto hřebce si velmi ceníme výborné 
mechaniky pohybu. Jeho otec, Gss Aqua XXXIV řadu let působil ve čtyřspřeží Georga Knella v Německu. 
Ten s tímto koněm dosáhl řady významných úspěchů. Jeho syn, Gss Cordoba XXXIV-1 je velmi 
temperamentní, vždy ochotný spolupracovat. Je možné jej využít jak pro jezdecké, tak pro kočárové účely.

EN
A young, four-year old colt of smaller stature but well-built. His excellent locomotion is greatly appreciated. 
His sire, Gss Aqua XXXIV, served for many years in four-in-hand of George Knell in Germany who has 
achieved with him many important successes. The colt is of rather high temperament but always willing 

to cooperate. He can be used for riding under saddle or driving. 

DE
Junger, vierjährig Hengst einer kleineres Gestalt, gut gebunden.  Bei diesem Hengst schätzen wir sehr 
seine ausgezeichnete Bewegungsmechanik. Sein Vater, Gss Aqua XXXIV wurde seit vielen Jahren 
im Vierspänner von Georg Knell aus Deutschland eingesetzt, der mit diesem Pferd eine Reihe von 
bedeutenden Erfolgen erreicht hat. Sein Sohn, Gss Cordoba XXXIV-1 ist sehr temperamentvoll, er hat 
immer gutwillig zusammengearbeitet. Es ist möglich, ihn sowohl für Reit- als auch  Kutschenzwecke 

einzusetzen.

Generalissimus Cordoba XXXIV – 1, 7.3.2007
š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst

174, 164, 198, 22.0, 580

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generalissimus Aqua XXXIV               
176, 166, 192, 22.0, 620                                    
1990 stklb sv.š.Běl.                    

261 Cordoba (Gss XXX)                   
178, 165, 208, 22.5, 640                                                    
1996 stklb č.tečk.Běl.                                  

Generalissimus XXIX
Favory IV - K                           

Generalissimus XXVII                    

Mikrob 

Favory XI - K                           

817 Generalissimus XXIII                

884 Generale XLIII                      

978 Aboca (G XLIV)                      

73 Capria (Ru)                          

Generalissimus Amadeus XXX              

90 Aqua (Mi)                            

211 Curiosa (F XI)                      
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CZ
Mladý, čtyřletý hřebec menšího vzrůstu, kratšího rámce s průměrnou mechanikou pohybu. Jeho 
otec, Gss Aqua XXXIV řadu let působil ve čtyřspřeží Georga Knella v Německu. Ten s tímto koněm 
dosáhl řady významných úspěchů. Jeho syn je stejně jako otec velmi temperamentní, ale i přesto dobře 

ovladatelný a jezditelný. Je možno jej vyžít i pro sportovní kočárové účely.

EN
A young, four-year old colt of smaller stature and shorter build, with average locomotion. His sire, Gss 
Aqua XXXIV, served for many years in four-in-hand of George Knell in Germany who has achieved 
with him many important successes. The colt is of rather high temperament same as the sire, but he is 

easy to control and ride nevertheless. He can be used for sport driving. 

DE
Junger, vierjährig Hengst der kleineren Gestalt und kleineren Formats mit einer durchschnittlichen 
Bewegungsmechanik. Sein Vater, Gss Aqua XXXIV wurde seit vielen Jahren im Vierspänner von 
Georg Knell aus Deutschland eingesetzt, der mit diesem Pferd eine Reihe von bedeutenden Erfolgen 
erreicht hat. Sein Sohn ist gleich wie der Vater sehr temperamentvoll, aber trotzdem gut handlich und 

reitbar. Es ist möglich, ihn auch für Sportkutschen zwecke einzusetzen.

Generalissimus Adivina XXXIV – 2, 21.3.2007
tm.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

168, 158, 192, 21.5, 530

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generalissimus Aqua XXXIV               
176, 166, 192, 22.0, 620                                     
1990 stklb sv.š.Běl.                    

277 Adivina (S XLIII)                   
175, 168, 198, 22.5, 595                                                      
1999 stklb š.Běl.                                                          

Generalissimus XXIX                     
Favory IV - K                           

Sacramoso Aboca XL                      

Mikrob

Rudolfo

817 Generalissimus XXIII                

74 Eroica K (F IX)                      

978 Aboca (G XLIV)                      

922 Generale XLIV                       

Sacramoso Eroica XLIII                  

90 Aqua (Mi)                            

72 Adona (Ru)                           
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CZ
Mladý, čtyřletý mohutný hřebec delšího rámce s výše nasazeným krkem. Vyniká výbornou mechanikou 
pohybu. Gss Erisia XXXIX-35 je výborně ovladatelný jak pod sedlem tak v zápřeži. Dobrý charakter a 

temperament z něj do budoucna dělá velmi nadějného sportovního koně.

EN
A young, four-year-old mighty colt of a longer build with higher neck. He is characterised by excellent 
locomotion. Gss Erisia XXXIX-35 is very easy to ride and drive. A good character and temperament 

make him a very perspective sport horse for future. 

DE
Junger, vierjährig mächtiger Hengst des längeren Formats mit dem höher angesetzten Hals. Er zeichnet 
sich durch eine hervorragende Bewegungsmechanik aus. Gss Erisia XXXIX-35 ist sowohl unter dem 
Sattel als auch im Gespann ausgezeichnet handlich. Sein guter Charakter sowie Temperament machen 

von ihnen ein sehr zukunftsvolles Sportpferd.

Generalissimus Erisia XXXIX – 35, 23.6.2007
š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

180, 169, 193, 22.5, 580

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generalissimus Capria XXXIX             
189, 180, 203, 25.0, 690                                  
1993 stklb tm.š.Běl.                    

271 Erisia (G XLVIII)                   
178, 169, 202, 21.5, 590                                                     
1995 stklb Běl.                                          

Generalissimus Amadeus XXX              
Generalissimus XXVII                    

Generale XLV                            

Rudolfo

Generalissimus XXIX                     

884 Generale XLIII                      

16 Proxima (Gss XXVII)                  

917 Candia K (F VI)                     

89 Elba K (F IX)                        

Generale Proxima XLVIII                 

73 Capria (Ru)                                                          

157 Empire (Gss XXIX)                   



16

CZ
Tento hřebec je synem velmi známého plemeníka S Eroica XLIII, který byl velmi úspěšně využíván ve spřežení Petra 
Vozába, který s ním dosáhl výkonnosti „T“ spřežení. S Eroica XLIII je znám svou impozantní akcí v klusu, kterou 
přenáší i na své potomstvo. S Eroina XLIII je mladý, temperamentní hřebec kratšího rámce s výbornou mechanikou 

pohybu. Po svém otci získal  dobrou jezditelnost pod sedlem,je velmi dobře  ovladatelný i v kočáře. 
Vadou tohoto koně jsou zášlapy na zadních končetinách, které získal při pobytu ve stádě. Naštěstí jsou pouze vadou 

na kráse.

EN
This colt is sired by the very well-known sire S Eroica XLIII who has been successfully used by Petr Vozáb and has 
achieved the performance level T in harness. S Eroica XLII is known for his majestic trotting stride which he gives to 
his progeny. S Eroina XLIII is a young, lively colt of a shorter build and excellent locomotion. He has inherited great 

ability under saddle from his sire and he is easy handled in driving too. 
The defi ciency of this horse are bruised hind legs, which is just a visual defect and has been caused by his stay in the 

herd. 

DE
Dieser Hengst ist einer der Söhne des sehr bekannten Zuchthengstes S Eroica XLIII, der sehr erfolgreich im Gespann 
von Petr Vozáb eingesetzt wurde, wobei dieser mit ihm die  Leistungsfähigkeit „T“ im Gespann erreicht hat. S Eroica 
XLIII ist mit seiner imposanten Aktion in Trab bekannt, die er auch auf seine Nachkommenschaft überträgt. S Eroina 
XLIII ist ein junger, temperamentvoller Hengst des kürzeren Formats mit einer ausgezeichneten Bewegungsmechanik. 
Nach seinem Vater hat er eine gute Reitbarkeit unter dem Sattel gewonnen, er ist auch in der Kutsche sehr gut handlich. 
Ein Mangel dieses Pferdes sind Beschädigungen am Kronrand seiner Hinterbeine, zu denen er aufgrund seines 

Herdenaufenthaltes gekommen ist. Glücklicherweise sind sie nur ein Schönheitsfehler.  

Sacramoso Eroina XLIII – 52, 27.3.2007
sv.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

176, 166, 200, 21.5, 570

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Eroica XLIII                  
178, 168, 208, 23.0, 630                                    
1988 stklb Běl.                         

292 Eroina (Gss XXXIX)                  
178, 172, 199, 21.5, 645                                                     
2000 stklb š.Běl.                                         

Sacramoso Aboca XL                      
Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus Amadeus XXX              

Favory IX CZ                            

Generalissimus XXIX                     

978 Aboca (G XLIV)                      

73 Capria (Ru)                          

984 Generalissimus XXVII                

44 Egloga (G XLIV)                      

Generalissimus Capria XXXIX             

74 Eroica K (F IX)                      

209 Estocada (Gss XXIX)                 
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CZ
Jeho otcem je G Energica II, vlastní výkonnost tohoto hřebce je „T“ spřežení, „L“ drezůra. Je součástí 
spřežení Petra Vozába.  G Animosa II - 22 je typickým představitelem starokladrubského plemene. 
Hřebec  středního rámce s vysoko nasazeným krkem  vyniká výbornou mechanikou pohybu. Je velmi 

dobře jezditelný.

EN
He is sired by G Energica II, whose own performance level is T in harness and L in dressage. He is a part 
of Petr Vozáb’s team. G Animosa II – 22 is a typical Kladruber: a colt of middle built with high neck and 

great locomotion. He is very easy to handle. 

DE
Sein Vater ist G Energica II, die eigene Leistungsfähigkeit dieses Hengstes ist „T“ im Gespann, „L“ in 
der Dressur. Er ist ein Bestandteil des Gespannes von Petra Vozába.  G Animosa II - 22 ist ein typischer 
Vorsteller der Altkladruber Zucht. Der Hengst  des mittleren Formats mit dem hoch angesetzten Hals 

zeichnet sich durch seine hervorragende Bewegungsmechanik aus. Er ist sehr gut reitbar. 

Generale Animosa II – 22, 27.2.2007
š.běl, hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

178, 167, 198, 22.0, 610

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generale Energica II                    
177, 167, 198, 24.0, 620                                    
1998 stklb š.Běl.                       

237 Animosa (Gss XXX)                   
182, 169, 203, 22.5, 665                                                     
1992 stklb Běl.                                         

Generale Proxima XLVIII                 
Generale XLV                            

Generalissimus XXVII                    

Generalissimus XXIX                     

Rudolfo 

16 Proxima (Gss XXVII)                  

884 Generale XLIII                      

934 Generale XLIV                       

982 Generale XLIV                       

Generalissimus Amadeus XXX              

158 Energica (Gss XXIX)                 

83 Affabila (Ru)                        
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CZ
Starokladrubský hřebec s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodný jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži        

a ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží. 
Otec Solo Elea XXII (nar. 2001) po Solo XVII má narozených 27 potomků.  Jeho vlastní výkonnost je spřežení „T“, 
reprezentoval Národní hřebčín v kategorii jednospřeží a čtyřspřeží. Vzhledem k jeho nadání je v současné době připravováván 

k předvádění cviků „vysoké špaňělské školy“ a klasické drezury, účastní se také závodů v dámských sedlech.
Matka 368 Seico (nar. 1989) je po hřebci Solo VII, má narozených 11 potomků, jeden syn a dvě dcery jsou zařazeny v chovu. 

Potomstvo má výkonnost „T“ ve spřežení.
Otec matky Solo Magnifi ca VII  byl hřebec s výkonností potomstva „T“ ve  spřežení. 

EN
A Kladruber colt with good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In harness, he 

works in pair. 
The sire Solo Elea XXII (foaled 2001) by Solo XVII has offspring of 27. His own performance in harness is T and he has 
represented the National Stud in solo and four-in-hand harness competitions. Because of his talent, he is currently being 

trained for High Spanish Dressage performances and classical dressage, also partaking in women’s saddle competitions. 
The dam  368 Seico (foaled 1989) by Solo VII has offspring of 11, one stallion and two mares in stud. The offspring has the 

performance level T in harness. 
The dam sire Solo Magnifi ca VII was a stallion whose offspring achieved the performance level T in harness. 

DE
Altkladruber Hengst mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, er ist sowohl für das Sport- als auch für das Erholungsreiten 

im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Er wird in zweispänner eingespannt. 
Sein Vater Solo Elea XXII (geb. 2001) nach Solo XVII hat 27 geborene Nachkommen.  Seine eigene  Leistungfähigkeit ist 
das Gespann „T“, er hat das Nationalgestüt  in der Kategorie Ein- und Vierspänner  repräsentiert. Unter Berücksichtigung 
seiner Veranlagung wird er gegenwärtig zu Turnvorführungen der „hohen spanischen Schule“ sowie der klassischen Dressur 

vorbereitet, er nimmt auch an Wettbewerben in Damensatteln teil.
Seine Mutter 368 Seico (geb. 1989) ist nach dem Hengst Solo VII, sie hat 11 geborene Nachkommen, ein Sohn und zwei 

Töchter sind in der Pferdezucht eingereiht. Die Nachkommenschaft hat das Leistungsvermögen „T“ im Gespann.
Der Vater seiner Mutter Solo Magnifi ca VII  war Hegst mit der  Leistungfähigkeit der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.

Solo Seico XXII – 8, 15.5.2007
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst

183, 172, 205, 24.0, 675

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Solo Elea XXII                          
179, 166, 205, 22.0, 610                                   
2001 stklv Vr.                          

368 Seico (So VII)                      
177, 165, 196, 22.0, 595                                                    
1989 stklv Vr.                                          

Solo Rosa XVII                          
Solo Majka VI                           

Solo Narcis IV                          

Solo Isoleta VIII                       

Siglavi Pakra Favorina I                

339 Rosa (SP I)                         

184 Magnifi ca (Non.XXX)                 

293 Ela (SP I)                          

220 Secondina (So II)                   

Solo Magnifi ca VII                      

386 Elea (So VIII)                      

295 Seclana (SP I)                      
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CZ
Starokladrubský hřebec s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodný jak pro sportovní tak rekreační ježdění v 

zápřeži a ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží a jednospřeží. 
Otec Sacr. Basia I (nar. 1993) po Sacr. XXXIX má narozených 42 potomků, šest z jeho dcer je zařazených do chovu.  
Jeho vlastní výkonnost je spřežení „T“, reprezentoval Národní hřebčín v kategorii jednospřeží a čtyřspřeží. Později byl 

připravován pro drezurní soutěže a barokní ježdění. 
Matka 392 Sabrina (nar. 1991) je po hřebci Solo VIII, má narozených 11 potomků,šest dcer je zařazených v chovu. 

Otec matky Solo Isoleta VIII  byl hřebec s výkonností potomstva „T“ ve  spřežení. 

EN
A Kladruber colt with good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In harness, 

he works single or in pair. 
The sire Sacr. Basia I (foaled 1993) by Sacr. XXXIX has offspring of 42, six mares in stud. His own performance level 
is T in harness and he has represented the National Stud in single and four-in-hand competition. Later he was trained 

for dressage and baroque riding. 
The dam 392 Sabrina (foaled 1991) by Solo VIII has offspring of 11, six mares in stud. 

The dam sire Solo Isoleta VIII was a stallion with offspring performance level T in harness. 

DE
Altkladruber Hengst mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, er ist sowohl für das Sport- als auch für das 
Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Er wird in Einspänner und Zweispänner eingespannt. 

Sein Vater Sacr. Basia I (geb. 1993) nach Sacr. XXXIX hat 42 geborene Nachkommen, sechs von seinen Töchtern 
wurden in die Aufzucht eingereiht.  Sein eigenes Leistungsvermögen ist das Gespann „T“, er hat das Nationalgestüt  
in der Kategorie Ein- a Vierspänner repräsentiert. Später wurde er für Dressurwettbewerbe sowie für das Barockreiten 

vorbereitet. 
Seine Mutter 392 Sabrina (geb. 1991) ist nach dem Hengst Solo VIII, sie hat 11 geborene Nachkommen, sechs Töchter 

sind in der Pferdezucht eingereicht. 
Der Vater seiner Mutter Solo Isoleta VIII  war Hegst mit dem Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.

Sacramoso Sabrina I – 32, 1.4.2007
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst

184, 173, 202, 24.5, 660

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Basia I                       
182, 172, 206, 23.5, 640                                    
1993 stklv Vr.                          

392 Sabrina (So VIII)                   
179,167,204,21.5,600                                                     
1991 stklv Vr.                                         

Sacramoso Xerxes XXXIX                  
Sacramoso Eleonora XXXVIII              

Solo Majka VI                           

Solo Magnifi ca VII                      

Romke  

235 Xerxes (So IV)                      

246 Isoleta (S XXXVI)                   

336 Basilea (R)                         

278 Secondara (S XXXVI)                 

Solo Isoleta VIII                       

372 Basia (So VII)                      

333 Sega (R)                            
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CZ
Starokladrubský hřebec s vynikající mechanikou pohybu, je vhodný jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži a 

ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží.
Otec Sacr. Majorita  IV (nar. 1997) po Sacr. XLVII má narozených 28 potomků,  dva z jeho synů a tři dcery jsou zařazeni 
v chovu. Sacr. Majorita IV  má vlastní výkonnost i výkonnost potomstva „T“ ve spřežení a reprezentoval Národní hřebčín 

v soutěžích čtyřspřeží a jednospřeží. 
Matka 450 Rosita (nar. 1999) je po hřebci Sacr. XLIV a má zatím narozených 6 potomků.

Otec matky Sacr. Favorta XLIV byl hřebec s dobrý typem a velmi dobrou mechanikou pohybu, s výkonností potomstva 
„T“ spřežení. 

EN
A Kladruber colt with good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In harness, 

he works in pair.  
The sire Sacr. Majorita IV (foaled 1997) by Sacr. XLVII has offspring of 28, two stallions and three mares in stud. Sacr. 
Majorita IV has his own performance and his offspring performance level at T and he has represented the National Stud 

in four-in-hand and single harness competitions. 
The dam 450 Rosita (foaled 1999) is by Sacr. XLIV and has offspring of 6. 

The dam sire Sacr. Favorta XLIV was a stallion of a good type and very good locomotion, his offspring had the 
performance level T in harness. 

DE
Altkladruber Hengst mit einer ausgezeichneten Bewegungsmechanik, er ist sowohl für das Sport- als auch für das 

Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Er wird in Zweispänner eingespannt.
Sein Vater Sacr. Majorita  IV (geb. 1997) nach Sacr. XLVII hat 28 geborene Nachkommen,  zwei von seinen Söhnen 
und drei Töchter sind in der Pferdezucht eingereiht. Sacr. Majorita IV  hat seine eigene Leistungfähigkeit sowie die 
Leistungfähigkeit der Nachkommenschaft „T“ im Gespann und hat das Nationalgestüt in Wettrennen von Vier- und 

Einspännern repräsentiert. 
Seine Mutter 450 Rosita (geb. 1999) ist nach dem Hengst Sacr. XLIV und hat bis jetzt 6 geborene Nachkommen.

Der Vater seiner Mutter Sacr. Favorta XLIV war Hegst mit einem guten Typ sowie mit einer guten Bewegungsmechanik, 
mit dem Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ für Gespann.

Sacramoso Rosita IV – 21, 3.5.2007
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst

182, 170, 201, 24.0, 645

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Majorita IV                   
178, 166, 194, 22.5, 605                                   
1997 stklv Vr.                          

450 Rosita (S XLIV)                     
178, 168, 194, 21.5, 570                                                     
1999 stklv Vr.                                     

Sacramoso Ela XLVII                     
Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Solo Majka VI                           

293 Ela (SP I)                          

311 Favorta (So IV)                     

303 Majeta (SP I)                       

339 Rosa (SP I)                         

Sacramoso Favorta XLIV                  

380 Majorita (S XXXIX)                  

401 Rosemary (So VI)                    
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CZ
Pětiletý hřebec po Sacramoso Aboca XL, který vynikal fenomenální mechanikou pohybu (9,28 bodů)
a předával ji i svým potomkům. Dal 8 potomků prověřených ve sportu v soutěžích „T“ spřežení a dceru 
prověřenou v klasické „S“ drezuře. Jedním z jeho synů je i hřebec Sacramoso Eroica XLIII, dlouholetý 

lídr kladrubského spřežení p.Vozába.
Jeho matka Ema je po Favory XIV, který byl rovněž testován v soutežích „T“ spřežení.

Hřebec má nadprůměrnou mechaniku pohybu, je velice hodný jak v zápřeži tak pod sedlem a velmi dobře 
jezditelný. 

EN
A fi ve-year-old colt by the sire Sacramoso Aboca XL who was famous for his excellent locomotion (9.28 
points) which he passed on his progeny. He has offspring of 8 tested in sport, in driving competitions of the level 
T and one fi lly tested in dressage level S. He sired Sacramoso Eroica XLIII who served, for many years, as the 
leader of Mr Vozáb’s driving team. His dam Ema is by Favory XIV who was tested in T driving competitions. 
The colt has above-average locomotion and is very calm both in harness and under saddle. Very easy to ride. 

DE
Fünfjähriger Hengst nach hat eine überdurchschnittliche Bewegungsmechanik, er ist  sowohl beim 

Einspannen sowie unter dem Sattel sehr freundlich und sehr gut reitbar.
Sein Vater Sacramoso Aboca XL, der sich durch seine phänomenale Bewegungsmechanik auszeichnete 
(9,28 Punkte) und sie auch seinen Nachkommen übergab. Er hat 8 im Sport in Wettbewerben „T“ im 
Gespann geprüfte Nachkommen und eine in der klassischen „S“ Dressur geprüfte Tochter gegeben. 
Einer seiner Söhne ist auch der Hengst Sacramoso Eroica XLIII, der langjährige Leader  des Kladruber 

Gespannes von Hr. Vozáb.
Seine Mutter Ema ist nach Favory XIV, der ebenfalls in Wettbewerben „T“ im Gespann getestet wurde.

Sacramoso Ema XL – 61, 6.3.2006
š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

...

Šimáčková Eva

Sacramoso Aboca XL                      
180, 167, 210, 22.0, 570                                     
1983 stklb Běl.                         

Ema - 38                                
185, 173, 205, 22.0, 650                                                     
2000 stklb tm.š.Běl.                                    

Sacramoso XXXVII                        
Sacramoso XXXV                          

Favory XI - K                           

Generale XLIV                           

Romke Elevata IV s.v.                   

783 Favory                              

34 Solo IV                              

878 Favory IV                           

ZČ 1101 Ergena                          

Favory XIV s.v.                         

978 Aboca (G XLIV)                      

22/74 Egáta                             
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CZ
Pětiletý hřebec po Sacramoso Aboca XL, který vynikal fenomenální mechanikou pohybu (9,28 bodů) a 
předával ji i svým potomkům. Dal 8 potomků prověřených ve sportu v soutěžích „T“ spřežení a dceru 
prověřenou v klasické „S“ drezuře. Jedním z jeho synů je i hřebec Sacramoso Eroica XLIII, dlouholetý 

lídr kladrubského spřežení p.Vozába.
Jeho matka Celesta je po Favory XIV, který byl rovněž testován v soutežích „T“ spřežení.

Hřebec má nadprůměrnou mechaniku pohybu, je velice hodný jak v zápřeži tak pod sedlem a velmi 
dobře jezditelný. 

EN
A fi ve-year-old colt by Sacramoso Aboca XL who was famous for his excellent locomotion (9.28 points) which 
he passed on his progeny. He has offspring of 8 tested in sport, in driving competitions of the level T and one 
fi lly tested in dressage level S. He sired Sacramoso Eroica XLIII who served, for many years, as the leader of Mr 
Vozáb’s driving team. His dam Celecsta is by Favory XIV who was tested in T driving competitions. The colt 

has above-average locomotion and is very calm both in harness and under saddle. Very easy to ride. 

DE
Fünfjähriger Hengst hat eine überdurchschnittliche Bewegungsmechanik, er ist  sowohl beim Einspannen 

sowie unter dem Sattel sehr freundlich und sehr gut reitbar.
Sein Vater Sacramoso Aboca XL, der sich durch seine phänomenale Bewegungsmechanik auszeichnete 
(9,28 Punkte) und sie auch seinen Nachkommen übergab. Er hat 8 im Sport in Wettbewerben „T“ im 
Gespann geprüfte Nachkommen und eine in der klassischen „S“ Dressur geprüfte Tochter gegeben. 
Einer seiner Söhne ist auch der Hengst Sacramoso Eroica XLIII, der langjährige Leader  des Kladruber 

Gespannes von Hr. Vozáb.
Seine Mutter Celesta ist nach Favory XIV, der ebenfalls in Wettbewerben „T“ im Gespann getestet wurde.

Sacramoso Celesta XL – 65, 29.4.2006
sv.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

...

Šimáčková Eva

Sacramoso Aboca XL                      
180, 167, 210, 22.0, 570                                  
1983 stklb Běl.                         

Celesta - 23                            
177, 172, 198, 21.8, 600                                                      
1998 stklb š.Běl.                                        

Sacramoso XXXVII                        
Sacramoso XXXV                          

Favory XI - K                           

Generale XLIV                           

Sacramoso Eleonora XXXVIII              

783 Favory                              

34 Solo IV                              

878 Favory IV                           

237 Catania                             

Favory XIV s.v.                         

978 Aboca (G XLIV)                      

JM 3512 Catka                           
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CZ
Pastevně odchovaný 4letý hřebec je teprve 4 měsíce ve výcviku, je hodný, ochotný k práci, charakterní. 

EN
A four-year-colt raised in pasture. Only 4 months in training, he is very calm, willing to work, a horse 

of great character. 

DE
Der auf Weiden großgezogene vierjährige Hengst ist erst 4 Monate in der Dressur Auabildung. Er ist 

freundlich, arbeitswillig, charaktervoll.

Solo Famara XXI – 5, 5.3.2007
š.běl, hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst

...

Machová Alice / Fränkelová Karolína

Solo Mirha XXI                          
181, 169, 196, 22.0, 660                                  
1999 stklv Vr.                          

Famara - 16                             
172, 161, 189, 20.5, 549                                                      
1995 stklb sv.š.Běl.                                     

Solo Isoleta VIII                       
Solo Majka VI                           

Rudolfo 

2361 Siglavi P.Romanita I - 22          

Favory XX - 7/Favory XXII               

246 Isoleta (S XXXVI)                   

922 Generale XLIV                       

JM 3852 Mangora                         

Č 204 Granada                           

Rudolfo I                               

Mirha

Č 1055 Gamara                           
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CZ
Mladý teprve 3letý hřebec bez výcviku, se základními návyky, dostatečně mohutný, zdravý, hodný          

a komunikativní. 

EN
A young, three-year-old colt without training but with basic behavioural habits. Large, healthy, nice 

and communicative.  

DE
Junger, erst dreijähriger Hengst ohne Dressur Ausbildung, mit Grundgewohnheiten, ausreichend 

massig, gesund, freundlich und kommunikativ.

Solo Famara XXI – 10, 28.3.2008
tm.smíš.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst

...

Machová Alice

Solo Mirha XXI                          
181, 169, 196, 22.0, 660                                    
1999 stklv Vr.                          

1999 stklv Vr.                          
172, 161, 189, 20.5, 549                                                        
1995 stklb sv.š.Běl.                                

Solo Isoleta VIII                       
Solo Majka VI                           

Rudolfo 

2361 Siglavi P.Romanita I - 22          

Favory XX - 7/Favory XXII               

246 Isoleta (S XXXVI)                   

922 Generale XLIV                       

JM 3852 Mangora                         

Č 204 Granada                           

Rudolfo I                               

Mirha  

Č 1055 Gamara                           
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CZ
Otcem klisny je známý plemeník S Eroica XLIII s vlastní výkonností „T“ spřežení. 

Rosbela – 42 je šestiletá klisna kratšího rámce s dobře nasazeným krkem. Klisna vyniká výbornou 
mechanikou pohybu. Je velmi pracovitá jak pod sedlem, tak v zápřeži.

EN
Sired by S Eroica XLIII with performance level T in harness, Rosbela – 42 is a six-year-old mare of 
shorter build with well put neck. The mare is characterised by excellent locomotion and is willing to 

work hard both under saddle and in harness. 

DE
Der Vater der Stute ist der bekannte Zuchthengst S Eroica XLIII mit seiner eigenen Leistungsfähigkeit 
„T“ im Gespann. Rosbela – 42 ist eine sechsjährige Stute des kürzeren Formats mit dem gut angesetzten 
Hals. Die Stute zeichnet sich durch eine hervorragende Bewegungsmechanik aus. Sie ist sowohl unter 

dem Sattel als auch im Gespann sehr arbeitswillig.

Rosbela – 42, 25.4.2005
š. běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

182, 169, 205, 22.0, 620

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Eroica XLIII  
178, 168, 208, 23.0, 630                                  
1988 stklb Běl.                         

200 Rebecca (Gss XXX)                   
177,165,209,22.0, -                                               
1988 stklb Běl.                                          

Sacramoso Aboca XL                      
Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus XXVII                    

Favory IX CZ                            

Generale XLIV                           

978 Aboca (G XLIV)                      

884 Generale XLIII                      

984 Generalissimus XXVII                

855 Sacramoso XXXV                      

Generalissimus Amadeus XXX              

74 Eroica K (F IX)                      

50 Generale XLIV                        
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CZ
Pětiletá klisna mohutnějšího vzrůstu, delšího rámce, s dobrou mechanikou pohybu. Klisna je mírně 
temperamentní, pracovitá a ochotná spolupracovat jak pod sedlem, tak v zápřeži. Je ošetřovaná a 

ježděná žáky SOUz. 

EN
 A fi ve year fi lly of bigger and longer build, with good locomotion. Slightly fi erce in temperament, but 
willing to work both under saddle and in harness. She is ridden and groomed by the apprentices of the 

local school. 

DE
Fünfjährige Stute des eher massigen Wuchses, des längeren Formats, mit einer guten 
Bewegungsmechanik. Die Stute je mäßig temperamentvoll, arbeitswillig und bereit, sowohl unter dem 
Sattel als auch im Gespann zusammenzuarbeiten. Sie wird durch Lehrlinge der Berufschule geritten 

und gepfl egt.

Escuda – 22, 24.5.2006
tm.š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

182, 169, 200, 22.5, 630

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Rudolfo Candia II                       
175, 167, 196, 21.7, 550                                 
1991 stklb š.Běl.                       

244 Edikta (S XL)                                           
171, 161, 191, 22.0, 570                                                    
1990 stklb Běl.                                          

Rudolfo I                               
Rudolfo

Sacramoso XXXVII                        

Favory VI - K                           

Favory IX CZ                            

922 Generale XLIV                       

978 Aboca (G XLIV)                      

817 Generalissimus XXIII                

984 Generalissimus XXVII                

Sacramoso Aboca XL                    

917 Candia K (F VI)                     

74 Eroica K (F IX)                      
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CZ
Sedmiletá klisnička menšího vzrůstu, lehčího typu s průměrnou dobrou mechanikou pohybu. Přiměřeně 

temperamentní m dobře jezditelná a žáky SOUz, kteří o ni pečují velmi oblíbená.
CassaDuo je dobře ovladatelná v zápřeži i pod sedlem. Několikrát se zúčastnila Hubertovy jízdy.

EN
A seven-year-old mare of smaller build, lighter type with average locomotion. Nice to handle, groomed 
by apprentices of the local school, very popular. CassaDuo is nice to work with, both in harness and 

under saddle. She has taken part in fox hunt rides several times. 

DE
Siebenjährige Stute des kleineren Wuchses, eher leichten Typs  mit einer durchschnittlichen  
Bewegungsmechanik. Angemessen temperamentvoll und gut reitbar, ein Liebpferd der Lehrlingen der 

Berufschule, die sie pfl egen.
CassaDuo ist gut beherrschbar im Gespann i unter dem Sattel. Sie hat einige Mal an der Hubert-Fahrt 

teilgenommen.

Cassa Duo – 3, 3.5.2004
bělka, klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

169, 158, 193, 20.0, 550

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generale Energica II                    
177, 167, 198, 24.0, 620                                   
1998 stklb š.Běl.                       

143 Cassa (S XXXVII)                    
175,162,200,22.0, -                                                   
1984 stklb Běl.                                         

Generale Proxima XLVIII                 
Generale XLV                            

Sacramoso XXXV                          

Generalissimus XXIX                     

Favory IV - K                           

16 Proxima (Gss XXVII)                  

783 Favory                              

934 Generale XLIV                       

817 Generalissimus XXIII                

Sacramoso XXXVII                        

158 Energica (Gss XXIX)                 

38 Favory IV                            
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CZ
Šestiletá klisna menšího vzrůstu, lehčího typu. Průměrná mechanika pohybu. Klisna je lehce ovladatelná 

v kočáře i pod sedlem. Velmi hodná, ježděná a ošetřovaná žáky  SOUz.

EN
A six year old mare of smaller build and lighter type. Average locomotion. Easy to handle both under 

saddle and in harness. Very calm, ridden and groomed by apprentices. 

DE
Sechsjährige Stute des kleineren Wuchses, eher leichten Typs. Durchschnittliche Bewegungsmechanik. 
Die Stute ist in der Kutsche sowie unter dem Sattel leicht beherrschbar. Sie ist sehr freundlich, wird  

durch Lehrlinge der Berufschule geritten und gepfl egt.

Argolla – 10, 2.7.2005
š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

172, 160, 187, 20.5, 520

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Rudolfo Etna III                        
175, 167, 203, 23.0, 615                                  
1997 stklb Běl.                         

190 Aluma (Gss XXIX)                    
171, 161, 198, 21.0, -                                                     
1988 stklb Běl.                                         

Rudolfo Candia II                       
Rudolfo I                               

Favory IV - K                           

Favory XI - K                           

Mikrob 

917 Candia K (F VI)                     

817 Generalissimus XXIII                

106 Elegia (S XXXVII)                   

978 Aboca (G XLIV)                      

Generalissimus XXIX                     

206 Etna K (F XI)                       

90 Aqua (Mi)                            
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CZ
Pětiletá klisna mohutnějšího vzrůstu, delšího rámce, s dobrou mechanikou pohybu. Klisna je mírně 
temperamentní, pracovitá a ochotná spolupracovat jak pod sedlem, tak v zápřeži. Je ošetřovaná a 

ježděná žáky SOUz. 

EN
A six-year-old mare of lighter build and average locomotion. She is of appropriate temperament, willing 

to work. She is very reliable, both under saddle and in harness. 

DE
Sechsjährige Stute des eher leichten Typs mit einer durchschnittlichen Bewegungsmechanik. Sie ist 
angemessen temperamentvoll und bereitwillig. Sehr zuverlässig sowohl unter dem Sattel als auch im 

Gespann.

Alga – 21, 7.3.2005
sv.š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

180, 168, 200, 21.5, 570

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Favory Rava XXI                         
180, 172, 197, 22.8, 620                                   
1993 stklb Běl.                         

265 Ánima (Gss XXXIII) 
174, 163, 198, 22.0, 560                                                     
1997 stklb sv.š.Běl.                                     

Favory XI - K                           
Favory IX CZ                            

Generalissimus XXIX                                      

Sacramoso XXXVII                        

Sacramoso Aboca XL                      

926 Generale XLIV                       

72 Adona (Ru)                           

935 Raduga (Gss XXVII)                  

104 Agatha (Ru)                         

Generalissimus Adona XXXIII             

146 Rava (S XXXVII)                     

199 Amata (S XL)                        
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CZ
Starokladrubská klisna s dobrou mechanikou pohybu, je vhodná jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži a 

ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží a jednospřeží.
Otec Sacr. Majorita  IV (nar. 1997) po Sacr. XLVII má narozených 28 potomků,  dva z jeho synů a tři dcery jsou 
zařazeni v chovu. Sacr. Majorita IV  má vlastní výkonnost i výkonnost potomstva „T“ ve spřežení a reprezentoval 

Národní hřebčín v soutěžích čtyřspřeží a jednospřeží. 
Matka 402 Amantea (nar. 1993) po Solo VI má narozených 10 potomků, jedna z jejích dcer je zařazena do chovu.

Otec matky Solo Majka VI byl hřebec s vlastní výkonností a výkonností potomstva „T“ ve spřežení. 
EN

A Kladruber fi lly with good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In harness, 
she works in pair and in single harness.

The sire Sacr. Majorita IV (foaled 1997) by Sacr. XLVII has offspring of 28, two stallions and three mares are in 
stud. Sacr. Majorita IV has achieved the performance level T (both himself and his offspring) and has represented the 

National Stud in four-in-hand and single competitions. 
The dam  402 Amantea (foaled 1993) by Solo VI has offspring of 10, one mare in stud.

The dam sire Solo Majka VI has achieved himself and offspring performance level T in harness. 
DE

Altkladruber Stute mit einer guten Bewegungsmechanik, sie ist sowohl für das Sport- als auch für das Erholungsreiten 
im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Er wird  in Zwei - und Einspänner eingespannt.

Ihr Vater Sacr. Majorita  IV (geb. 1997) nach Sacr. XLVII hat 28 geborene Nachkommen,  zwei von seinen Söhnen 
und drei Töchter sind in der Pferdezucht eingereiht.. Sacr. Majorita IV  hat seine eigene Leistungfähigkeit sowie 
die Leistungfähigkeit der Nachkommenschaft „T“ im Gespann und hat das Nationalgestüt in Wettrennen von 

Viergespannen und Einspännern repräsentiert. 
Ihre Mutter 402 Amantea (geb. 1993) nach Solo VI hat 10 geborene Nachkommen, eine von ihren Töchtern ist in die 

Aufzucht eingereiht.
Der Vater seiner Mutter Solo Majka VI war Hegst mit seinem eigenen Leistungsvermögen und mit dem 

Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann. 

Amansa – 13, 11.3.2005
š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

181, 168, 207, 21.5, 690

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Majorita IV                   
178, 166, 194, 22.5, 605                                  
1997 stklv Vr.                          

402 Amantea (So VI)                     
173, 163, 193, 21.5, 605                                                  
1993 stklb š.Běl.                                   

Sacramoso Ela XLVII                     
Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Solo Narcis IV                          

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Solo Magnifi ca VII                      

293 Ela (SP I)                          

209 Majka (S XXXII)                     

303 Majeta (SP I)                       

VČ 185 Fakulta (G XLIV)                 

Solo Majka VI                           

380 Majorita (S XXXIX)                  

364 Antela (So VII)                     
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CZ
Starokladrubská klisna s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodná jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži 

a ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží a jednospřeží.
Otec Sacr. Rosa IX (nar. 1999) po Sacr. XLIV má narozených 12 potomků. Sacr. IX má vynikající mechaniku pohybu 
a vlastní výkonnost „T“ ve spřežení, reprezentoval Národní hřebčín v soutěžích jednospřeží a v roce 2007 byl na 2. 

místě v poháru spřežení. V současné době je připravován pro klasické drezurní soutěže
Matka 402 Amantea (nar. 1993) po Solo VI má narozených 10 potomků, jedna z jejích dcer je zařazena do chovu.

Otec matky Solo Majka VI byl hřebec s vlastní výkonností a výkonností potomstva „T“ ve spřežení. 
EN

A Kladruber fi lly with very good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In 
harness, she works in pair or single. 

The sire Sacr. Rosa IX (foaled 1999) by Sacr. XLIV has offspring of 12,  Sacr. IX has excellent locomotion and has 
achieved the performance level T in harness. He has represented the National Stud in single competitions and in 2007 

he placed 2nd in harness competition. Currently he is being trained for classical dressage competitions. 
The dam  402 Amantea (foaled 1993) by Solo VI has offspring of 10, one mare in stud.

The dam sire Solo Majka VI has achieved himself and offspring performance level T in harness. 
DE

Altkladruber Stute mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, sie ist sowohl für das Sport- als auch für das 
Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Sie wird in  Zwei- und Einspänner eingespannt.

Sein Vater Sacr. Rosa IX (geb. 1999) nach Sacr. XLIV hat 12 geborene Nachkommen. Sacr. IX hat eine ausgezeichnete 
Bewegungsmechanik und seine eigene Leistungfähigkeit „T“ im Gespann, er hat das Nationalgestüt in Wettrennen von 
Einspännern repräsentiert, und im Jahr 2007 hat er sich auf dem 2. Platz im Pokal für Gespanne plaziert. Gegenwärtig 

wird er für klassische Dressurwettbewerbe vorbereitet.
Ihre Mutter 402 Amantea (geb. 1993) nach Solo VI hat 10 geborene Nachkommen, eine von ihren Töchtern ist in die 

Aufzucht eingereiht.
Der Vater seiner Mutter Solo Majka VI war Hegst mit seine eigene Leistungfähigkeit und mit der Leistungfähigkeit 

der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.

Amarra - 3, 7.3.2006
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

181, 171, 200, 21.5, 635

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Rosa IX                       
185, 173, 193, 22.5, 590                                  
1999 stklv Vr.                          

402 Amantea (So VI)                     
173, 163, 193, 21.5, 605                                                     
1993 stklb š.Běl.                                       

Sacramoso Favorta XLIV                  
Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Solo Narcis IV                          

Siglavi Pakra Favorina I                

Solo Magnifi ca VII                      

311 Favorta (So IV)                     

209 Majka (S XXXII)                     

310 Romana (So IV)                      

VČ 185 Fakulta (G XLIV)                 

Solo Majka VI                           

339 Rosa (SP I)                         

364 Antela (So VII)                     
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CZ
Starokladrubská klisna s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodná jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži a 

ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží a jednospřeží.
Otec Sacr. Basia I (nar. 1993) po Sacr. XXXIX má narozených 42 potomků, šest z jeho dcer je zařazených do chovu.  
Jeho vlastní výkonnost je spřežení „T“, reprezentoval Národní hřebčín v kategorii jednospřeží a čtyřspřeží. Později byl 

připravován pro drezurní soutěže a barokní ježdění. 
Matka 369 Iscana (nar. 1989) je zařazena v hlavní plemenné knize stkl. koně, má osm potomků z toho dvě dcery jsou 

zařazeny v chovu. Výkonnost potomstva je „T“ ve spřežení.
Otec matky Sacr. Aboca XL byl hřebec s vynikající mechanikou pohybu, dosáhl výkonnosti „T“ ve spřežení a dlouhá léta 

reprezentoval Národní hřebčí na soutěžích spřežení. Čtyři z jeho synů a 20 dcer bylo zařazených do chovu. 

EN
A Kladruber fi lly with good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under saddle. In harness, she works in pair 

and in single harness. 
The sire Sacr. Basia I (foaled 1993) by Sacr. XXXIX has offspring of 42, six mares in stud. His own performance level is T and he has 

represented the National Stud in solo and four-in-hand harness competition. Later he was trained for dressage and baroque riding. 
The dam 368 Iscana (foaled 1989), entered in the Main Stud Book, has eight offspring, two mares in stud. The performance level of the 

offspring is T in harness. 
The dam sire Sacr. Aboca XL was a stallion with great locomotion, has achieved the performance level T and represented, for many year, 

the National Stud in four-in-hand competitions. Of his offspring, four stallions and twenty mares went to stud. 

DE
Altkladruber Stute mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, sie ist sowohl für das Sport- als auch für das Erholungsreiten im Gespann 

sowie unter dem Sattel geeignet. Sie wird in Einspänner und Zweispänner eingespannt.
Ihr Vater Sacr. Basia I (geb. 1993) nach Sacr. XXXIX hat 42 geborene Nachkommen, sechs von seinen Töchtern sind in die Aufzucht 
eingereiht.  Sein eigenes Leistungsvermögen ist das Gespann „T“, er hat das Nationalgestüt in der Kategorie von Ein- und  Vierspännern 

repräsentiert. Später wurde er für Dressurwettbewerbe sowie das Barockreiten vorbereitet. 
Ihre Mutter 369 Iscana (geb. 1989) ist im Hauptzuchtbuch der Altkladruber Pferde eingereiht, sie hat acht geborene Nachkommen, davon 

zwei Töchter in der Pferdezucht. Die Leistungfähigkeit der Nachkommenschaft ist „T“ im Gespann.
Der Vater ihrer Mutter Sacr. Aboca XL war Hegst mit einer ausgezeichneten Bewegungsmechanik, er hat das Leistungsvermögen „T“ 
im Gespann erreicht und lange Jahre das Nationalgestüt an Wettrennen von Pferdegespannen repräsentiert. Vier von seinen  Söhnen und 

zwanzig Töchter wurden in die Aufzucht eingereiht.

Iscara – 13, 8.2.2003
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

179, 168, 205, 22.0, 645

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Basia I                       
182, 172, 206, 23.5, 640                                   
1993 stklv Vr.                          

369 Iscana (S XL)                       
173, 162, 198, 22.0, 615                                                    
1989 stklb Běl.                                        

Sacramoso Xerxes XXXIX                  
Sacramoso Eleonora XXXVIII              

Sacramoso XXXVII                        

Solo Magnifi ca VII                      

Sacramoso Eleonora XXXVIII              

235 Xerxes (So IV)                      

978 Aboca (G XLIV)                      

336 Basilea (R)                         

309 Isolda (So IV)                      

Sacramoso Aboca XL                      

372 Basia (So VII)                      

340 Iseta (S XXXVIII)                   
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CZ
Pětiletá klisna po hřebci Favory Erusa XV s výkonností „T“ spřežení s velmi dobrou mechanikou 
pohybu. Vhodná do sportu, agroturistiky i chovu. V r.2010 úspěšně absolvovala zkoušky výkonnosti            

a byla zařazena do plemenitby (PK). 

EN
A fi ve-year-old mare by Favory Erusa XV of the performance level T in harness with very good 
locomotion. Suitable for sport, leisure riding and stud. In 2010, she successfully passed the performance 

tests and was registered in the stud book (PK). 

DE
Fünfjährige Stute nach dem Hengst Favory Erusa XV mit der Leistungfähigkeit „T“ im Gespann mit 
einer sehr guten Bewegungsmechanik. Geeignet für Sport, Agrotouristik sowie Pferdezucht. 2010 hat 

sie erfolgreich die Leistungsprüfungen  absolviert und wurde in die Aufzucht (PK) eingereiht.

Factuma – 41, 25.5.2006
š.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, die Stute

STKL  PK - 7.3/ 8.0 b.
178, 167, 200, 21.5, 590

Hřebčín FAVORY, spol. s r.o.

Favory Erusa XV                         
175, 165, 195, 21.5, -                                  
1990 stklb Běl.                         

Fakta - 2                               
176, 165, 201, 21.5, 650                                           
1998 stklb Běl.                                         

212 Favory IV - 50                      
Favory IV - K                           

Generalissimus Amadeus XXX              

Rudolfo 

212 Favory IV - 50                      

836 Sacramoso XXXIII                    

Č 1379 Santalina                        

42 Eunice (Gss XXVII)                   

Č 1056 Káča                             

Gss Santalina XXXVIII                   

Č 1188 Rusalka (Ru)                     

Č 1643 Fála                             
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CZ
Šestiletá klisna po hřebci Solo Favida XV s dobrou mechanikou pohybu. Vhodná do sportu, agroturistiky 
i do chovu. V r. 2009 úspěšně absolvovala zkoušky výkonnosti a byla zařazena do plemenitby a 

genových zdrojů.

EN
A six-year-old mare by the sire Solo Favida XV with good locomotion. Suitable for use in sport, leisure 
riding/driving and stud. In 2009, the mare successfully passed the performance tests and was registered in 

the stud book and gene fond. 

DE
Sechsjährige Stute nach dem Hengst Solo Favida XV mit einer guten Bewegungsmechanik. Geeignet für 
Sport, Agrotouristik sowie Pferdezucht. 2009 hat sie erfolgreich die Leistungsprüfungen  absolviert und 

wurde in die Aufzucht sowie Genquellen eingereiht.

Xentina – 10, 9.3.2005
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

STKL  1.PPK - 7.3/ 7.5 b.
180, 167, 200, 21.5, 585

Hřebčín FAVORY, spol. s r.o.

Solo Favida XV                          
168, 162, 188, 22.0, 570                               
1993 stklv Vr.                          

1491 Xenona - 22                        
178, 167, 200, 22.0, 585                                                      
1996 stklv Vr.                                          

Solo Isoleta VIII                       
Solo Majka VI                           

Solo Magnifi ca VII                      

Solo Elveta XIII                        

Romke Eleona II                         

246 Isoleta (S XXXVI)                   

293 Ela (SP I)                          

JM 3600 Favosa (SP I)                   

329 Xantosa (So VI)                     

Solo Ela X                              

JM 4175 Favida                          

365 Xenie (R II)                        
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CZ
Mladý tříletý hřebec na počátku výcviku, momentálně sbírá zkušenosti jak pod sedlem, tak v kočáře.       

Je hodný, ochotný k práci. Má dobrou mechaniku pohybu. 

EN
A young three-year-old colt in the early phase of training, currently gathering experience both under 

saddle and in harness. He is calm, willing to work and is characterised by excellent locomotion. 

DE
Junger dreijähriger Hengst am Anfang der Dressur, momentan sammelt er Erfahrungen sowohl unter 
dem Sattel als auch in der Kutsche. Er ist freundlich, arbeitswillig. Er hat eine gute Bewegungsmechanik.

Generalissimus Manera XL – 26, 14.4.2008
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst

...

Ing. Antl Vít

Generalissimus Paluba XL                
185, 172, 197, 23.0, 665                                    
1996 stklv Vr.                          

1647 Manera - 7                         
172, 161, 202, 20.5, 595                                                 
2000 stklv Vr.                                           

Generalissimus Secondara XXXV           
Generalissimus XXIX                     

Solo Majka VI                           

Romke Eleona II                         

Solo Seclana IX                         

278 Secondara (S XXXVI)                 

339 Rosa (SP I)                         

301 Planeta (So IV)                     

348 Martosa (R)                         

Solo Rosa XVII                          

355 Paluba (R II)                       

387 Matera (So IX)                      
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CZ
Mladý tříletý hřebec na počátku výcviku, momentálně sbírá zkušenosti jak pod sedlem, tak v kočáře.    

Je hodný, ochotný k práci. Má dobrou mechaniku pohybu. 

EN
A young, three-year-old colt in the early phase of training, currently gathering experience both under 

saddle and in harness. He is calm, willing to work and is characterised by excellent locomotion. 

DE
Junger dreijähriger Hengst am Anfang der Dressur, momentan sammelt er Erfahrungen sowohl unter 
dem Sattel als auch in der Kutsche. Er ist freundlich, arbeitswillig. Er hat eine gute Bewegungsmechanik.

Generalissimus Esprita XL – 25, 21.3.2008
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst

...

Ing. Antl Vít

Generalissimus Paluba XL                
185, 172, 197, 23.0, 665                                    
1996 stklv Vr.                          

75/96 Esprita - 79                      
170, 159, 195, 20.0, 565                                                     
2001 stklv Vr.                                          

Generalissimus Secondara XXXV           
Generalissimus XXIX                     

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Romke Eleona II                         

Solo Majka VI                           

278 Secondara (S XXXVI)                 

310 Romana (So IV)                      

301 Planeta (So IV)                     

371 Etara (S XXXIX)                     

Sacramoso Romana XLVI                   

355 Paluba (R II)                       

422 Esenza (So VI)                      



37

CZ
Dvanáctiletý mohutný valach po známém plemeníkovi Sacramoso Eroica XLIII, který byl dlouhá léta 
lídrem spřežení p.Vozába a vyniká svou mechanikou pohybu, kterou předává svým potomkům. Matka 

Allegra dala 3 potomky prověřené v klasické drezuře stupně „L”
Povahu má celkem živou, je spíš pro zkušenějšího jezdce. Je velmi vytrvalý, odolný a odvážný pokud 
jde o přírodní skoky, když je dobře veden, skočí všechno. Několikrát se zúčastnil i klasického parkuru. 

Má velmi dobrou mechaniku pohybu. 

EN
Twelve-year-old large gelding by the well-known sire Sacramoso Eroica XLII who served, for many 
years, as the leader of Mr Vozáb’s driving team and who is characterised by excellent locomotion passed 
on to his progeny. The dam, Allegra, has three of her offspring tested in classical dressage L. He is rather 
lively and needs a skilled rider. He has great stamina, is very robust and daring in jumping the natural 
obstacles – when ridden properly, he can jump anything. He has taken part in jump shows several times. 

He is characterised by very good locomotion. 

DE
Zwölfjähriger mächtiger Wallach nach dem bekannten Zuchtpferd  Sacramoso Eroica XLIII, der lange 
Jahre ein Gespannleader von Hr. Vozáb war und sich durch seine Bewegungsmechanik ausgezeichnet, 
die er seinen Nachkommen übergibt. Seine Mutter Allegra hat 3 in der klassischen Dressur der Stufe 
„L“ geprüfte Nachkommen gegeben.  Den Charakter hat er im Grunde genommen lebendig, er ist eher 

für einen erfahrenen Pferdereiter geeignet. 
Er ist  sehr standhaft, zäh und mutig, was die natürlichen Sprünge angeht, falls er gut geführt wird, ist 
er bereit über alles zu springen. Einige mal hat er sich auch am klassischen Parcour teilgenommen. Er 

hat eine sehr gute Bewegungsmechanik.

Sacramoso Allegra XLIII – 25, 8.2.1999
š.běl., valach ● gray, gelding ● der Schimmel der Wallach

180, 172, 202, 23.0, 645

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. / Ing. Pilipová Lucie

Sacramoso Eroica XLIII                  
178, 168, 208, 23.0, 630                                    
1988 stklb Běl.                         

164 Allegra (G XLV)                     
179, 168, 211, 22.5, -                                                      
1986 stklb hd.tečk.Běl.                                 

Sacramoso Aboca XL                      
Sacramoso XXXVII                        

Generale XLIV                           

Favory IX CZ                            

Sacramoso XXXV                          

978 Aboca (G XLIV)                      

937 Favory VI                           

984 Generalissimus XXVII                

784 Legion                              

Generale XLV                            

74 Eroica K (F IX)                      

924 Area (S XXXV)                       
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CZ
Otcem předváděného hřebce je Gss Santalina XXXVIII , který dosáhl výkonnosti „T“ spřežení a dal dalších 11 
potomků prověřených v „T“ spřežení. Gss Santalina XXXVIII patří k nejlepším plemenným hřebcům svého plemene, 

dal zatím 105 hříbat, z nichž byl do chovu zařazen jeden syn a 27 jeho dcer.
Matka 394 Capriolina II pochází z chovu hřebčína Slatiňany, dala celkme 6 hříbat, z nichž byl do chovu zařazen syn 

Romke Capriolina VII. En byl testován ve sportu „T“ spřežení p.Exnarem a dosáhl nemalých úspěchů.
Předváděný mohutný pětiletý hřebec má dobrou mechaniku pohybu, je velice hodný jak v zápřeži, tak pod sedlem, 

dobře jezditelný, klidný, pracovitý.

EN
The stallion is sired by Gss Santalina XXXVIII who has achieved the performance level T in harness and has another 
offspring of 11 tested at the T level. Gss Santalina XXXVIII belongs among the best stallions in the breed. So far, he 
has offspring of 150, one stallion and 27 mares are in stud. The dam 394 Capriolina II was bred in the Slatiňany stud, 
so far she has offspring of 6, of which the stallion Romke Capriolina VII went to stud. The stallion was tested at the T 

level in harness in Mr Exnar driving team and has achieved considerable success. 
The fi ve-year-old stallion is large, has good locomotion and is very nice and calm both in harness and under saddle. He 

is calm, easy to control and willing to learn. 

DE
Der Vater des vorgeführten Hengstes ist Gss Santalina XXXVIII, der das Leistungsvermögen   „T“ im Gespann 
erreicht und weitere 11 im „T“-Gespann geprüfte Nachkommen gegeben hat. Gss Santalina XXXVIII gehört zu den 
besten Zuchthengsten seiner Rasse, er hat bisher 105 Fohlen gegeben, von denen ein Sohn und  27 seine Töchter in 

die Aufzucht eingereicht wurden.
Seine Mutter 394 Capriolina II stammt von der Zucht des Gestütes Slatiňany, sie hat insgesamt 6 Fohlen gegeben, von 
denen ein Sohn Romke Capriolina VII in die Aufzucht eingereicht wurde. En wurde im Sport „T“-Gespann von Hr. 

Exnar getestet und hat nicht unbedeutende Erfolge erreicht.
Der vorgeführte massige fünfjährige Hengst hat eine gute Bewegungsmechanik, er ist sehr freundlich sowohl im 

Gespann als auch unter dem Sattel, ist gut reitbar, ruhig, arbeitswillig und gelehrig.

Generalissimus Capriolina XXXVIII – 80, 24.4.2006
š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst

181,171,205,22.0, -

Muchová Lenka / Dobrovský Ladislav

Gss Santalina XXXVIII                                    
175,166,195,21.7,650                                     
1992 stklb Běl                        

394 Capriolina II (Gss XXIX)                                
174,163,200,21.5,595                                                     
1992 stklb sv.š.Běl.                                                   

Generalissimus Amadeus XXX              
Generalissimus XXVII                    

Favory IV - K                           

Generalissimus XXIX                                              

Sacramoso Eleonora XXXVIII                                       

884 Generale XLIII                      

817 Generalissimus XXIII                                      

962 Santana (F IV)                      

334 Caprifa (R)                                                   

Generalissimus XXIX                     

Č 1379 Santalina                        

352 Capela (S XXXVIII)                  
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CZ
Otcem předváděného hřebce je Siglavi P.Barbara III, který byl dlouhé roky prověřován ve sportu v mistrovském čtyřspřeží 
hřebčína Slatiňany a zúčastnil se i řady mezinárodních závodů. Dosáhl výkonnosti „T“ spřežení a dalších jeho 10 potomků 

bylo prověřeno v „T“ spřežení, „S“ klasické drezuře a jeden dokonce v „S“ parkuru.
Matka Elpasa-19, klisna zařazená do HPK-GZ po Sacramoso Aboca XL, který vynikal fenomenální mechanikou pohybu 

a on i jeho potomstvo bylo prověřeno ve sportu „T“ spřežení.
Předváděný devitiletý líbivý typický hřebec úspěšně absolvoval v r.2009 zkoušky výkonnosti s vysokou známkou za 
typ a exteriér, s průměrnou známkou za mechaniku pohybu. Hřebec je dosti temperamentní, avšak ovladatelný a dobře 

jezditelný, vhodný spíše pro využití pod sedlem.
EN

The stallion is sired by Siglavi P. Barbara III who competed for many years in the award winning four-in-hand of Slatiňany 
stud and has taken part in many international events. He has achieved the performance level T in harness and 10 of 
his offspring have been tested in T in harness, S in dressage and one even in S show jumping. The dam Elpasa-19, a 
broodmare included in HPK-GZ, by Sacramoso Aboca XL who was famous for his excellent locomotion and whose 

offspring competed at the T level in harness. 
 This nine-year old stallion passed the performance tests in 2009, scoring high marks for type and exterior look, 

average marks for locomotion. The stallion is of high temperament, but very easily ridden. Suitable rather for use in the saddle. 
DE

Der Vater des vorgeführten Hengstes ist Siglavi P.Barbara III, der seit langen Jahren im Sport im Meisterschaftsviergespann 
des Gestütes Slatiňany geprüft wurde und auch an einer Reihe von internationalen Wettbewerben teilgenommen hat. 
Er hat das Leistungsvermögen   „T“ im Gespann erreicht, und weitere seine 10 Nachkommen wurden im „T“-Gespann, 

sowie in der klassischen Dressur „S“ und ein sogar im „S“-Parcour geprüft.
Seine Mutter Elpasa-19, die in das Genquellen-Hauptzuchtbuch nach Sacramoso Aboca XL eingereihte Stute, wobei 
sich dieser durch seine phänomenale Bewegungsmechanik  auszeichnete und mit seiner Nachkommenschaft im Sport 

„T“-Gespann geprüft wurde.
Der vorgeführte neunjährige ansehnliche typische Hengst hat erfolgreich im Jahr 2009 die Leistungsprüfungen absolviert, 
wobei er hohe Noten für seinen Typ und Exterieur und die durchschnittliche Note für seine Bewegungsmechanik erreicht hat. 
Der Hengst ist ziemlich temperamentvoll, jedoch handlich und gut reitbar, geeignet eher für den Einsatz unter dem Sattel.

Siglavi P. Elpasa III – 58, 18. 6.2002
š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst

176, 165, 190, 22.0, 540

Dobrovský Ladislav

Siglavi Pakra Barbara III                                            
178,167,190,22.0,620                                                   
1984 stklv Vr.                                            

Elpasa - 19                                                           
176,166,204,20.5,575                                                                      
1994 stklb š.Běl.                                                                        

Siglavi Pakra Favorina I                
Siglavi Pakra                           

Sacramoso XXXVII                        

Sacramoso Roma XXXVI                    

Solo Isoleta VIII                       

191 Favorina (So II)                    

978 Aboca (G XLIV)                      

206 Barca (So II)                       

221 Eleusina                            

Sacramoso Aboca XL                      

243 Barbara (S XXXVI)                   

359 Elevace (So VIII)                   
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CZ
Starokladrubská klisna s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodná jak pro sportovní tak rekreační ježdění pod sedlem. 
Otec Sacr. Seico VI (nar. 1999) po Sacr. XLIV má narozených 37 potomků, z toho tři dcery jsou zařazeny v chovu. Sacr. Seico 

VI má vlastní výkonnost i výkonnost potomstva „T“ ve spřežení a reprezentoval Národní hřebčín v soutěžích čtyřspřeží. 
Matka 418 Elgata (nar. 1993) po Sacr. XXXIX je zařazena v hlavní plemenné knize stkl. koně, má narozeny 3 potomky, 
jeden syn je zařazen v chovu. Potomstvo má sportovní výkonnost „T“ ve spřežení, jeden syn úspěšně startoval s soutěžích 

všestrannosti.
Otec matky Sacr. Xerxes XXXIX má zařazených 6 synů v chovu a potomstvo má výkonnost „T“ ve spřežení. 

EN
A Kladruber fi lly with very good locomotion, suitable for sport and leisure use under saddle. 

The sire Sacr. Seico (foaled 1999) by Sacr. XLIV has offspring of 37, three mares in stud. Sacr. Seico VI has achieved – as 
well as his offspring – the performance level T in harness and has represented the National Stud in four-in-hand competitions. 
The dam 418 Elgata (foaled 1993) by Sacr. XXXIX has been entered in the Main Kladruber Stud Book, has offspring of 3, 

one stallion in stud. The offspring has performance level T in harness, one colt performed successfully in eventing. 
The dam sire Sacr. Xerxes XXXIX has progeny of six stallions in stud and the offspring has performance level T in harness. 

DE
Altkladruber Stute mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, sie er ist sowohl für das Sport- als auch für das Erholungsreiten 

im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet.
Ihr Vater Sacr. Seico VI (geb. 1999) nach Sacr. XLIV hat 37 geborene Nachkommen, davon drei Töchter in der Pferdezucht 
eingereiht. Sacr. Seico VI hat seine eigene Leistungfähigkeit sowie die Leistungfähigkeit der Nachkommenschaft „T“ im 

Gespann und hat das Nationalgestüt in Wettrennen von Vierspännern repräsentiert. 
Ihre Mutter 418 Elgata (geb. 1993) nach Sacr. XXXIX ist im Hauptzuchtbuch für Altkladruber Pferde eingetragen, sie hat 3 

geborene Nachkommen, ein Sohn ist in der Pferdezucht eingereiht. Die 
Nachkommenschaft hat das Sportleistungsfähigkeit „T“ im Gespann, ein Sohn hat erfolgreich an Universalwettbewerben gestartet.   
Der Vater seiner Mutter Sacr. Xerxes XXXIX hat 6 in der Pferdezucht eingereihte Söhne, und die Nachkommenschaft hat 

das Leistungsvermögen „T“ im Gespann.

Estada – 15, 24.5.2006
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

176, 165, 197, 21.0, 525

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Seico VI                      
181, 168, 190, 22.5, 620                                    
1999 stklv Vr.                          

418 Elgata (S XXXIX)                    
174, 164, 203, 21.0, 600                                
1993 stklv Vr.                                         

Sacramoso Favorta XLIV                  
Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Sacramoso Eleonora XXXVIII              

Solo Magnifi ca VII                      

Solo Isoleta VIII                       

311 Favorta (So IV)                     

235 Xerxes (So IV)                      

295 Seclana (SP I)                      

221 Eleusina                            

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Sacramoso Favorta XLIV                  

359 Elevace (So VIII)                   
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CZ
Starokladrubská klisna s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodná jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži a 

ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží.
Otec  Sacr. Favina XLIX (nar. 1991) po Sacr. XXXIX, je hřebec s vynikajícím typem, s vlastní výkonností a výkonností 
potomstva „T“ ve spřežení, reprezentoval Národní hřebčín v kategorii čtyřspřeží a jednospřeží. Má narozených 59 

potomků, dva z jeho synů a 11 dcer je zařazených do chovu.
Matka 455 Barbilla (nar. 2000) po Sacr. XLVII byla zařazena v hlavní plemenné knize stkl. koně, má narozených pět 

potomků. Jedna z jejích dcer je zařazena v chovu.
Otec matky Sacr. Ela XLVII má vlastní výkonnost a výkonnost potomstva „T“ ve spřežení. 

EN
A Kladruber fi lly with very good locomotion, suitable for sport and leisure use in harness and under saddle. In harness, 

she works in pair. 
The sire Sacr. Favina XLIX (foaled 1991) by Sacr. XXXIX is a stallion of excellent type, with his own – as well as his 
offspring’s – performance level T in harness and has represented the National Stud in four-in-hand and single harness 

competitions. He has offspring of 59, two stallions and 11 mares are in stud. 
The dam 455 Barbilla (foaled 2000) by Sacr. XLVII has been entered in the Main Kladruber Stud Book and has offspring 

of 5. One mare is in stud. 
The dam sire Sacr. Ela XLVII has his own – as well as his offspring’s – performance level T in harness. 

DE
Altkladruber Stute mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, sie ist sowohl für das Sport- als auch für das 

Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Sie wird in Zweispänner eingespannt.
Sein Vater  Sacr. Favina XLIX (geb. 1991) nach Sacr. XXXIX, ist Hengsteines ausgezeichneten Typs, mit seinem 
eigenen Leistungsvermögen und mit dem Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann, er hat das 
Nationalgestüt in der Kategorie Vier- und Einspänner repräsentiert. Sie hat 59 geborene Nachkommen, zwei von seinen 

Söhnen und 11 Töchter wurden in die Aufzucht eingereiht.
Ihre Mutter 455 Barbilla (geb. 2000) nach Sacr. XLVII wurde im Hauptzuchtbuch für Altkladruber Pferde eingetragen, 

sie hat fünf geborene Nachkommen. Eine von ihren Töchtern ist in der Pferdezucht eingereiht.
Der Vater seiner Mutter Sacr. Ela XLVII hat seine eigene Leistungfähigkeit und die Leistungfähigkeit der 

Nachkommenschaft „T“ im Gespann.

Bernia – 53, 13.2.2007
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

175, 164, 197, 20.0, 560

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Favina XLIX                   
183, 172, 205, 23.5, 630                                  
1991 stklv Vr.                          

455 Barbilla (S XLVII)                  
174, 163, 188, 20.5, 540                                                       
2000 stklv Vr.                                          

Sacramoso Xerxes XXXIX                  
Sacramoso Eleonora XXXVIII              

Sacramoso Xerxes XXXIX                  

Siglavi Pakra Favorina I                

Solo Isoleta VIII                       

235 Xerxes (So IV)                      

293 Ela (SP I)                          

311 Favorta (So IV)                     

342 Baronesa (So VII)                   

Sacramoso Ela XLVII                     

338 Favina (SP I)                       

408 Barbarina (So VIII)                 
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CZ
Starokladrubská klisna s dobrou mechanikou pohybu, je vhodná jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži a 

ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží.
Otec  Romke Elevace IX po Romke III má narozených 20 potomků, dosáhl výkonnosti „T“ ve spřežení, účastnil se 

soutěží čtyřspřeží.
Matka 437 Ronda (nar. 1997) po Gss.XXXV je zařazena v hlavní plemenné knize stkl. koně, má narozených sedm 

potomků. Jedna z jejích dcer je zařazena v chovu.
Otec matky Generalissimus Secondara XXXV reprezentoval Národní hřebčín v soutěžích čtyřspřeží a jednospřeží a 

dosáhl vlastní výkonnosti „T“. Tři z jeho synů jsou zařazeni do chovu. 

EN
A Kladruber fi lly with good locomotion is suitable for sport and leisure use in harness and under saddle. In harness, 

she works in pair. 
The sire Romke Elevace IX by Romke III has offspring of 20, has achieved performance level T in harness and has 

competed in four-in-hand competition. 
The dam 437 Ronda (foaled 1997) by Gss. XXXV has been entered in the Main Kladruber Studbook, has offspring 

of 7, one mare is in stud. 
The dam sire Generalissimus Secondara XXXV has represented the National Stud in four-in-hand and single harness 

competitions and has achieved performance level T. Three stallions are in stud. 

DE
Altkladruber Stute mit einer guten Bewegungsmechanik, sie ist sowohl für das Sport- als auch für das Erholungsreiten 

im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Sie wird in Zweispänner eingespannt.
Ihr Vater  Romke Elevace IX nach Romke III hat 20 geborene Nachkommen, er hat die Leistungfähigkeit „T“ im 

Gespann und hat sich an Wettrennen von Vierspännern teilgenommen.
Ihre Mutter 437 Ronda (geb. 1997) nach Gss.XXXV ist im Hauptzuchtbuch für Altkladruber Pferde eingetragen, sie 

hat sieben geborene Nachkommen. Eine von ihren Töchtern ist in der Pferdezucht eingereiht.
Der Vater seiner Mutter Generalissimus Secondara XXXV hat das Nationalgestüt in Wettrennen von Vier- und 
Einspännern repräsentiert und seine eigene  Leistungfähigkeit „T“ erreicht. Drei von seinen Söhnen wurden in die 

Aufzucht eingereiht.

Ronca – 9, 22.2.2007
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

170, 160, 198, 21.0, 545

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Romke Elevace IX                        
180, 168, 195, 23.5, 630                                    
1998 stklv Vr.                          

437 Ronda (Gss XXXV)                    
174, 164, 192, 21.5, 590                                                  
1997 stklv Vr.                                          

Romke Macrida III                       
Romke Eleona II                         

Generalissimus XXIX                     

Solo Isoleta VIII                       

Romke Eleona II                         

330 Macrida (SP I)                      

278 Secondara (S XXXVI)                 

221 Eleusina                            

310 Romana (So IV)                      

Generalissimus Secondara XXXV           

359 Elevace (So VIII)                   

374 Rotula  (R II)                      
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CZ
Starokladrubská klisna s velmi dobrou mechanikou pohybu, je vhodná jak pro sportovní tak rekreační 

ježdění v zápřeži a ježdění pod sedlem. Zapřahá se do dvojspřeží.
Otec  Gss. Paluba XL (nar. 1996) po Gss. XXXV má narozených 24 potomků, čtyři dcery jsou zařazeny v chovu.
Matka 390 Caprida (nar. 1991) po Solo VIII, má narozených 14 potomků. Čtyři z jejích dcer jsou zařazeny 

v chovu. Potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti „T“ ve spřežení.
Otec matky Solo Isoleta VIII  byl hřebec s výkonností potomstva „T“ ve  spřežení. 

EN
A Kladruber fi lly with very good locomotion, suitable for sport and leisure use both in harness and under 

saddle. In harness, she works in pairs. 
The sire Gss. Paluba XL (foaled 1996) by Gss. XXXV has offspring of 24, four mares are in stud. 

The dam 390 Caprida (foaled 1991) by Solo VIII has offspring of 14. Four mares are in stud. The offspring 
has achieved performance level T in harness. 

The dam sire Solo Isoleta VIII was a stallion whose offspring had the performance level T in harness. 
DE

Altkladruber Stute mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, sie ist sowohl für das Sport- als auch für 
das Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet. Sie wird in Zweispänner eingespannt.
Ihr Vater  Gss. Paluba XL (geb. 1996) nach Gss. XXXV hat 24 geborene Nachkommen, vier  Töchter sind 

in der Pferdezucht eingereiht.
Ihre Mutter 390 Caprida (geb. 1991) nach Solo VIII hat 14 geborene Nachkommen. Vier von ihren 
Töchtern sind in der Pferdezucht eingereiht. Die Nachkommenschaft hat das Sportleistungsfähigkeit „T“ 

im Gespann erreicht.
Der Vater ihrer Mutter Solo Isoleta VIII  war Hegst mit der  Leistungfähigkeit der Nachkommenschaft 

„T“ im Gespann. 

Cadiza – 19, 31.3.2007
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

171, 162, 198, 20.5, 525

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generalissimus Paluba XL                
185, 172, 197, 23.0, 665                                 
1996 stklv Vr.                          

390 Caprida (So VIII)                   
173, 161, 199, 21.5, 560                                                 
1991 stklv Vr.                                         

Generalissimus Secondara XXXV           
Generalissimus XXIX                     

Solo Majka VI                           

Romke Eleona II                         

Romke

278 Secondara (S XXXVI)                 

246 Isoleta (S XXXVI)                   

301 Planeta (So IV)                     

239 Capriforma                          

Solo Isoleta VIII                       

355 Paluba (R II)                       

334 Caprifa (R)                         
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CZ
Osmiletá klisna po otci Gss Ravella XLI, prověřený ve sportu v soutěžích „T“ spřežení.

Klisna sama absolvovala 3 sezóny v soutěžích dvojspřeží „T“ národní i mezinárodní úrovně.                                            
Je klidná,vyrovnaná, ve velmi dobré sportovní kondici. Je bezproblémová, pracuje zcela běžně i pod 
sedlem – jak vyjížďky, tak drezura, možno i skoky přiměřené výšky. Klisna je vhodná i do chovu. V r.2007 

úspěšně absolvovala zkoušky výkonnosti s vysokým hodnocením za mechaniku pohybu.

EN
An eight-year-old mare by the sire Gss Ravella XLI who has achieved the performance level T in harness. 
The mare competed for three seasons in T pair driving both on the national and international level. She is 
calm, well balanced and in very good shape. She has no problems and works quite usually under saddle 
– leisure riding in nature, dressage or even jumps. Suitable for stud. In 2007, she successfully passed 

performance tests with great marks for locomotion. 

DE
Achtjährige Stute nach dem Vater Gss Ravella XLI, bewährt im Sport in Wettbewerben „T“ im Gespann.
Die Stute selber hat 3 Saisons in Wettbewerben von Zweigespannen „T“ auf dem nationalen sowie 
internationalen Niveau absolviert. Sie ist ruhig, ausgeglichen, in einer sehr guten Sportkondition. Sie ist 
problemlos, arbeitet ganz üblich auch unter dem Sattel – sowohl Ausritte als auch Dressur, auch Sprünge 
von angemessener Höhe sind möglich. Die Stute ist auch für die Pferdezucht geeignet. 2007 hat sie 

erfolgreich die Leistungsprüfungen mit hoher Bewertung für ihre Bewegungsmechanik absolviert.

Rima – 5, 12.4.2003
sv.š.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, die Stute

185, 174, 205, 21.0, 660

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. / Ing. Zapletalová Hana

Generalissimus Ravella XLI              
191, 177, 212, 24.5, 650                                    
2000 stklb běl.

210 Riffa (F XI)                        
174, 165, 202, 21.8, -                                                  
1990 stklb smíš.Běl.                                                      

Generalissimus Amadeus XXX              
Generalissimus XXVII                    

Favory IX CZ                            

Sacramoso Aboca XL                      

Rudolfo    

884 Generale XLIII                      

926 Generale XLIV                       

105 Rabia (Gss XXIX)                    

21 Generalissimus XXVII                 

Favory XI - K                           

193 Ravella (S XL)                      

124 Ratina (Ru)                         
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CZ
Desetiletá klisna po otci Rudolfo Candia II, prověřený ve sportu v soutěžích „T“ spřežení.

Klisna sama absolvovala 3 sezóny v soutěžích dvojspřeží „T“ národní i mezinárodní úrovně.                        
Je klidná,vyrovnaná, ve velmi dobré sportovní kondici. Je bezproblémová, pracuje zcela běžně i pod 

sedlem – jak vyjížďky, tak drezura, možno i skoky přiměřené výšky. Klisna je vhodná i do chovu. 

EN
A ten-year-old mare by the sire Rudolfo Candia II who has been tested in T level driving competitions. 
The mare competed for three seasons in T pair driving both on the national and international level. She 
is calm, well balanced and in very good shape. She has no problems and works quite usually under 

saddle – leisure riding in nature, dressage or even jumps. Suitable for stud. 

DE
Zehnjährige Stute nach dem Vater Rudolfo Candia II, bewährt im Sport in Wettbewerben „T“ im Gespann.
Die Stute selber hat 3 Saisons in Wettbewerben von Zweispännern „T“ auf dem nationalen sowie 
internationalen Niveau absolviert. Sie ist ruhig, ausgeglichen, in einer sehr guten Sportkondition. Sie 
ist problemlos, arbeitet ganz üblich auch unter dem Sattel – sowohl Ausritte als auch Dressur, auch 

Sprünge von angemessener Höhe sind möglich. Die Stute ist auch für die Pferdezucht geeignet.

Redoma – 19, 15.2.2001
š.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, die Stute

181, 171, 192, 21.5, -

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. / Ing. Zapletalová Hana

Rudolfo Candia II                       
175, 167, 196, 21.7, 550                                   
1991 stklb š.Běl.                       

200 Rebecca (Gss XXX)                   
177, 165, 209, 22.0, -                                           
1988 stklb Běl.                                   

Rudolfo I                               
Rudolfo 

Generalissimus XXVII                    

Favory VI - K                           

Generale XLIV                           

922 Generale XLIV                       

884 Generale XLIII                      

817 Generalissimus XXIII                

855 Sacramoso XXXV                      

Generalissimus Amadeus XXX              

917 Candia K (F VI)                     

50 Generale XLIV                        
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CZ
Osmiletá klisna po otci Sacramoso Energica L, prověřený ve sportu v soutěžích „T“ spřežení.

Její matka Amara byla též prověřena ve sportu přes své 2 potomky (oba „T“ spřežení).
Klisna sama absolvovala 3 sezóny v soutěžích dvojspřeží „T“ národní i mezinárodní úrovně.                                
Je klidná,vyrovnaná, ve velmi dobré sportovní kondici. Je bezproblémová, pracuje zcela běžně i pod 

sedlem – jak vyjížďky, tak drezura, možno i skoky přiměřené výšky. Klisna je vhodná i do chovu. 

EN
An eight-year-old fi lly by the sire Sacramoso Energica L, tested in T-level competitions. Her dam, 
Amara, is also tested in sport through 2 of her offspring (both T-level in harness). The mare competed 
for three seasons in T pair driving both on the national and international level. She is calm, well balanced 
and in very good shape. She has no problems and works quite usually under saddle – leisure riding in 

nature, dressage or even jumps. Suitable for stud.

DE
Achtjährige Stute nach dem Vater Sacramoso Energica L, bewährt im Sport in Wettbewerben „T“ im Gespann.

Ihre Mutter Amara wurde auch im Sport über ihre 2 Nachkommen (beide „T“ im Gespann) geprüft.
Die Stute selber hat 3 Saisons in Wettbewerben von Zweigespannen „T“ auf dem nationalen sowie 
internationalen Niveau absolviert. Sie ist ruhig, ausgeglichen, in einer sehr guten Sportkondition. Sie 
ist problemlos, arbeitet ganz üblich auch unter dem Sattel – sowohl Ausritte als auch Dressur, auch 

Sprünge von angemessener Höhe sind möglich. Die Stute ist auch für die Pferdezucht geeignet.  

Andorina – 7, 24.4.2003
š.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, die Stute

181, 172, 202, 22.5, 680

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. / Ing. Zapletal Zdeněk

Sacramoso Energica L                    
171, 162, 193, 22.0, 550                                    
1992 stklb Běl.                         

243 Amara (Gss XXX)                     
183, 170, 199, 23.0, 645                                                     
1994 stklb smíš.Běl.                               

Sacramoso Espina XLI                    
Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus XXVII                    

Generalissimus XXIX                     

Rudolfo    

59 Espina (F IX)                        

884 Generale XLIII                      

934 Generale XLIV                       

982 Generale XLIV                       

Generalissimus Amadeus XXX              

158 Energica (Gss XXIX)                 

83 Affabila (Ru)                        
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CZ
Klisna je menšího rámce, temperamentní a vždy ochotná k práci. Vyniká velmi dobrou mechanikou 
pohybu. Momentálně je připravována pro sportovní účely, může se zapřahnout do jednospřežní                   
i čtyřspřeží. Také pohyb pod sedlem klisně nedělá sebemenší problémy. Jako ostatní klisny Národního 

hřebčína je i Eleganza zvyklá být ošetřována dětmi. 

EN
A mare of smaller build and high temperament, always willing to work. She is exceptional by great 
locomotion. Currently she is being trained for sport, can be used in single or four-in-hand. No problems 
under saddle. Same as other mares of the National Stud, Eleganza is used to be groomed by children. 

DE
Die Stute ist des kleineren Formats, temperamentvoll und immer arbeitswillig. Sie zeichnet sich durch 
eine sehr gute Bewegungsmechanik aus. Momentan wird sie für Sportzwecke vorbereitet, sie kann 
in die Ein- sowie Vierspänner eingespannt werden. Auch die Bewegung unter dem Sattel macht der 
Stute kein geringstes Problem. Gleich wie die anderen Stuten des Nationalgestütes ist auch Eleganza 

gewöhnt, durch Kinder gepfl egt zu werden.

Eleganza – 8, 29.2.2004
sv.š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

175, 165, 190, 20.5, 560

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Energica L                    
171, 162, 193, 22.0, 550                                 
1992 stklb Běl.                         

151 Emphatica (Gss XXIX)                
176, 166, 211, 22.0, -                                                     
1985 stklb Běl.                                         

Sacramoso Espina XLI                    
Sacramoso XXXVII                        

Favory IV - K                           

Generalissimus XXIX                     

Generale XLIV                           

59 Espina (F IX)                        

817 Generalissimus XXIII                

934 Generale XLIV                       

857 Sacramoso XXXV                      

Generalissimus XXIX                     

158 Energica (Gss XXIX)                 

926 Generale XLIV                       
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CZ
Čtyřletá, velmi líbivá klisna středního rámce s dobře nasazeným krkem a výbornou mechanikou 
pohybu. Otec Gss Alta XLIII – vlastní výkonnost „T“ spřežení. Klisna je pracovitá. Možné využití 

klisny je pod sedlem i v zápřeži.

EN
A four-year-old beautiful fi lly of medium build with well put neck and great locomotion. The sire Gss 
Alta XLIII – the performance level T in harness. The fi lly is willing to work and it is possible to use her 

both under saddle and in harness. 

DE
Vierjährige, sehr gefällige Stute des mittleren Formats mit dem gut angesetzten Hals und einer 
hervorragenden Bewegungsmechanik. Ihr Vater Gss Alta XLIII – das eigene Leistungsfähigkeit 
„T“ im Gespann. Die Stute ist arbeitswillig. Das Einsetzen der Stute ist unter dem Sattel sowie im 

Gespann möglich.

Colomera – 4, 24.5.2006
sv.š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

179, 168, 203, 21.0, 620

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generalissimus Alta XLIII               
177, 170, 198, 22.0, 615                                    
2000 stklb Běl.                         

187 Colessa (S XL)                      
175, 164, 201, 21.0, 590                                              
1988 stklb Běl.                                         

Generalissimus Santana XXXVII           
Generalissimus Amadeus XXX              

Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus XXIX                     

Favory VI - K                           

962 Santana (F IV)                      

978 Aboca (G XLIV)                      

982 Generale XLIV                       

817 Generalissimus XXIII                

Sacramoso Aboca XL                      

172 Alta (Gss XXIX)                                  

917 Candia K (F VI)                     
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CZ
Klisna je po otci S Energica L – vlastní výkonnost hřebce je „T“ spřežení. Klisna je menšího vzrůstu 
s průměrnou mechanikou pohybu. Pod sedlem je mírně temperamentnější, v zápřeži velmi klidná, 

ochotná a pracovitá.

EN
Sired by S Energica L – with performance T in harness. The fi lly is of smaller build with average 

locomotion. Slightly more eager under saddle, in harness she is calm and willing to work. 

DE
Die Stute ist nach dem Vater S Energica L – das eigene  Leistungsfähigkeit des Hengstes ist  „T“ im 
Gespann. Die Stute ist eher des kleineren Wuchses mit einer durchschnittlichen Bewegungsmechanik. 

Unter dem Sattel ist sie mäßig temperamentvoll, im Gespann sehr ruhig, bereit- und arbeitswillig.

Corida – 14, 9.2.2006
sv.š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

172, 160, 200, 21.0, 570

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Energica L                    
171, 162, 193, 22.0, 550                               
1992 stklb Běl.                         

261 Cordoba (Gss XXX)                   
178, 165, 208, 22.5, 640                                                    
1996 stklb č.tečk.Běl.                                  

Sacramoso Espina XLI                    
Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus XXVII                    

Generalissimus XXIX                     

Favory XI - K                           

59 Espina (F IX)                        

884 Generale XLIII                      

934 Generale XLIV                       

73 Capria (Ru)                          

Generalissimus Amadeus XXX              

158 Energica (Gss XXIX)                 

211 Curiosa (F XI)                      
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CZ
Pětiletá klisna kratšího rámce. Dobrá mechanika pohybu. Klisna je mírně temperamentní, pracovitá         

a ochotná spolupracovat jak pod sedlem, tak v zápřeži. Je ošetřovaná a ježděná žáky SOUz. 

EN
A fi ve-year-old fi lly of shorter build. Good locomotion. Slightly fi erce in temper but willing to work 

both in harness and under saddle. Ridden and groomed by apprentices of the local school. 

DE
Fünfjährige Stute des kürzeren Formats. Eine gute Bewegungsmechanik. Die Stute ist mäßig 
temperamentvoll, arbeitswillig und bereit, sowohl unter dem Sattel als auch im Gespann 

zusammenzuarbeiten. Sie wird durch Lehrlinge der Berufschule geritten und gepfl egt

Riaza – 47, 25.4.2006
sv.š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

176, 164, 198, 21.0, 600

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Eroica XLIII                  
178, 168, 208, 23.0, 630                                    
1988 stklb Běl.                         

200 Rebecca (Gss XXX)                   
177, 165, 209, 22.0, -                                                      
1988 stklb Běl.                                       

Sacramoso Aboca XL                      
Sacramoso XXXVII                        

Generalissimus XXVII                    

Favory IX CZ                            

884 Generale XLIII                      

978 Aboca (G XLIV)                      

884 Generale XLIII                      

984 Generalissimus XXVII                

855 Sacramoso XXXV                      

Generalissimus Amadeus XXX              

74 Eroica K (F IX)                      

Generalissimus Amadeus XXX              
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CZ
Pětiletá klisna menšího vzrůstu s průměrnou mechanikou pohybu. Tato klisna je velmi ochotná                            

v zápřeži i pod sedlem. Je ošetřována žáky SOUz. 

EN
A fi ve-year-old mare of light and small build and average locomotion. She is rather willing both in 

harness and under saddle. Groomed by the apprentices of the local school. 

DE
Fünfjährige Stute des kleineren Wuchses mit einer durchschnittlichen Bewegungsmechanik. 
Diese Stute ist im Gespann sowie unter dem Sattel sehr bereitwillig. Sie wird durch Lehrlinge der 

Berufschule gepfl egt.

Anadia – 14, 28.2.2006
š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute

174, 163, 188, 21.0, 540

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Generale Energica II                    
177, 167, 198, 24.0, 620                                   
1998 stklb š.Běl.                       

265 Ánima (Gss XXXIII)                  
174, 163, 198, 22.0, 560                                                     
1997 stklb sv.š.Běl.                                     

Generale Proxima XLVIII                 
Generale XLV                            

Generalissimus XXIX                     

Generalissimus XXIX                     

Sacramoso Aboca XL                      

16 Proxima (Gss XXVII)                  

72 Adona (Ru)                           

934 Generale XLIV                       

104 Agatha (Ru)                         

Generalissimus Adona XXXIII             

158 Energica (Gss XXIX)                 

199 Amata (S XL)                        
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CZ
Nabízím k prodeji klisnu Barnica 49- jedná se o 9letou vranou klisnu po otci Siglavi Pakra BarbaraIII z 
matky Baroneta.Barnica je zdravá, mohutná , dobře stavěná klisna s dobrým pohybem a korektní stavbou 
těla. Je ve výborné kondici.Doposud nebyla využívána v chovu. Klisna je příjemně temperamentní, 
bezproblémová na ošetřování- kovář,veterinář.Pod sedlem je klisna příjemně temperamentní a jemná 
na pobídky, pohodový rekreační kůň.Je taktéž zaučena v zápřahu-dobře táhne  a je zvyklá na silniční 

provoz.Celoročně  ustájena na pastvině, ale je zvyklá i na boxové ustájení.

EN
We offer for sale Barnica 49 -  9 years old black Old-kladrubs´mare (Siglavi Pakra Barbara III x Baroneta). 
Barnica is healthy, strong, very well-stacked mare with typical movement and good fundament, in 
excellent condition. She wasn´t used for breeding yet. She is very good-tempered, trouble-free for 
grooming and any handling (horseshoeing, vet etc.). Under saddle is she very kind however pleasantly 
lively, perfekt for recreation horse back riding. Barnica is also used as coach-horse, she is very hard-
working and powerful. She is acustomed to be 24/7 on pasture, stabling in a box also without problems. 

DE
Ich verkaufe  eine Stute Barnica 49 – es handelt sich um eine  9jährige schwarze Stute nach dem Vater 
Siglavi Pakra BarbaralII von der Mutter Baroneta.Barnica ist eine gesunde, massige, gut gebaute 
Stute, mit guter Bewegung, korrektem Körperbau und  perfekten Kondition.Bisher wurde nicht in 
der Zucht genutzt. Die Stute ist angenehm temperament, problemlos bei Behandlung und Schmieden.
Unter Sattel ist angenehm temperament, fein an Anspornungen, ein behagliges Freizeitspferd.Sie  ist 
an Anspannen und Strassenverkehr gewöhnt.Ganzjährig an der Weide, gewöhnt auch an Boxstand.

Barnica – 49, 7.4.2002
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute

STKL  2.PPK - 7.0 b.
177, 165, 210, 21.0, -

Mgr. Gronský Roman / Ing. Wimmerová Markéta

Siglavi Pakra Barbara III                               
178,167,190,22.0,620                                                     
1984 stklv Vr.                                               

55/711 Baroneta                                                                                              
1993 stklv Vr.                                                             

Siglavi Pakra Favorina I                
Siglavi Pakra                           

Romke Eleona II                         

Sacramoso Roma XXXVI                    

Solo Magnifi ca VII                      

191 Favorina (So II)                    

330 Macrida (SP I)                      

206 Barca (So II)                       

270 Bára (S XXXVI)                      

Romke Macrida III                       

243 Barbara (S XXXVI)                   

344 Basira (So VII)                     
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Nabízíme Vám ucelený program doplňkových 
krmiv a vitamínů pro všechny typy koní
●  originální receptury tvoříme v souladu s nejnovějšími 

poznatky v oblasti výzkumu a vývoje výživy a krmení koní
●  při výrobě používáme nejmodernější technologické postupy
●  všechny produkty testujeme ve vlastních specializovaných 

laboratořích 
●  využíváme spolupráce s předními odborníky
●  jsme součástí globálního leadera v oblasti výživy 

zvířat, holdingu Nutreco

Poskytněte mu to nejlepší...
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Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
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e-mail: odbyt_group@biofaktory.cz, www.biofaktory.com
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Chov, výcvik a prodej starokladrubských koní
Breeding, training and selling of oldkladruber horses

Prohlídky hřebčína a zámku
Sightseeing of the stud and chateau

Jízdy kočárem a na koních
Horse and carriage rides

Mezinárodní závody spřežení, jezdecké dny
International driving competitions, riding days

Kurzy, konference, akce pro fi rmy
Courses, conferences and events for companies

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
533 14 Kladruby nad Labem
tel: +420 466 736 530
email: kladruby@nhkladruby.cz

Hřebčín Slatiňany
Zámecký park 169
538 21 Slatiňany
tel: +420 469 681 135
email: slatinany@nhkladruby.cz

www.nhkladruby.cz


