Pořadatel: Janda Bloodstock, Levského 3221, 14300 Praha 4 Modřany
Tel: +420 724 238 217, Fax: +420 241765852, Web: jandabloodstock.cz
IČ: 71073655, DIČ: CZ8109171807
Číslo konta: 2043915023/0800
IBAN: CZ40 0800 0000 0020 4391 5023, BIC: GIBACZPX

JARNÍ DRAŽBA STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

Vstupné: 50 Kč, Parkovné: 20 Kč, Cena katalogu: 50 Kč
Licitátoři: Mgr. Martin Cáp, Mgr. Marek Šimák
Katalog: Zaměstnanci NH Kladruby nad Labem a Ing. Tomáš Janda
Fotograﬁe na obálce: Běla Fialová www.belaﬁalova.cz a archiv NH Kladruby nad Labem
Graﬁcká úprava / Sazba / Tisk: MediaBros s.r.o. www.mediabros.cz
Sobota 31. 3. 2012
9.00 Předvádění koní pod sedlem a v zápřeži
12.30 až 13.00 Doprovodný program
13.00 Začátek dražby starokladrubských koní
V místě konání zajištěno rovněž občerstvení.
Při nepříznivém počasí bude celá akce přesunuta do haly v hřebčíně Slatiňany.

FRÜHLINGS PFERDEAUKTION DER ALTKLADRUBERPFERDE
Eintrittspreis: 50 CZK, Katalog: 50 CZK, Parkgebühr: 20 CZK

Samstag 31. 3. 2012
9.00 Vorführungder Pferde unter dem Sattel und in der Kutsche
12.30 für 13.00 Begleitprogramm
13.00 Anfang der Pferdeauktion der Altkladruberpferde
Der Veranstaltungsort Erfrischung zur Verfügung gestellt.
Im Fall der widrigen Witterung Wird ganze Veranstaltung in der Halle in Gestüt Slatiňany verschieben.

SPRING PUBLIC SALE OF OLDKLADRUBER

Entrance fee: 50,-CZK per Person / catalogue: 50,-CZK / parking 20,- CZK
Saturday 31. 3. 2012
9.00 Demonstration of horses under saddle and in carriage
12.30 to 13.00 Accompanying program
13.00 Beginning of spring public sale of oldkladruber
Refreshment available.
When will be bad weather events will be moved to a riding hall at Slatiňany stud.

UBYTOVÁNÍ, UNTERKUNFTSMÖGLICHKEIT, ACCOMMODATION
Hotel Fontána
Pardubická 1422, 535 01 Přelouč
Tel.: +420 466798 711, E-mail: info@fontana-prelouc.cz
Hotel Astra
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 confirmed
as the official 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 first 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 find 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.

SEZNAM AKCÍ V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ V ROCE 2012
(VČ. ÚČASTI NH NA AKCÍCH)
Leden
        	
             	

7. - 8. 1.
Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany
28. 1.
Účast na halových závodech spřežení ( C/1,2,4) Hradišťko u Sadské
21. – 22. 1. 	 Drezurní soustředění s Šárkou Charvátovou, Slatiňany

Únor        	 4. - 5. 2.
Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany
        	
17. 2.
Jezdecký ples – pátek                                                                                                        
                	 18. – 19. 2. 	 Drezurní soustředění s Šárkou Charvátovou, Slatiňany
22. 2.
Seminář na téma „Hodnocení exteriéru koní“ (pořadatel Svaz chovatelů ČT)
         	
25. 2.
Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní v Kladrubech nad Labem
                   	 25. - 26. 2. Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany (pořádá Východočeská oblast)
		
Březen      	 3. - 4. 3.
Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany
               	 10. - 11. 3. Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st., Slatiňany (pořádá Východočeská oblast)
        	
24. 3. 	
Halové závody spřežení ve Slatiňanech (jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží)
       	
31. 3.
Jarní dražba starokladrubských koní (z chovu Národního hřebčína a soukromých chovatelů ČR)
Duben

7. 4. 	
7. – 8. 4. 	
19. – 22. 4.
28. – 30. 4.
	         	
Květen       	 4. – 6. 5.
 	
15. - 16. 5.
                   	 17. 5.
    	
18. 5.
26. 5.
 	

Dámský den ve Slatiňanech (hala)
ZZVJ spřežení - licence
Mezinárodní závody spřežení CAI-A 1, 2, 4, 2P – Rudolfův pohár			
Účast na akci: Noc koní WELS v rámci veletrhu Pferd Wels, Rakousko
Účast na závodech spřežení CAN-A/ 1,2,4,2P, Semice
Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců v Kladrubech nad Labem
Jarní třídění koní v Kladrubech nad Labem
Jarní třídění koní ve Slatiňanech 						
Den koní Kladruby nad Labem

Červen
2. 6.
Den koní Slatiňany          
                 	 4.–10. 6. 	 Týdenní hiporehabilitační pobyt – Roska
                   	 16. 6.
Závody spřežení CAN-A/1,2,4,2P  -  Heřmanův Městec				
22. – 24. 6. 	 Účast na závodech spřežení CAI – A 1, 2, 4, Altenfelden (Rakousko)
         	
30. 6.
Velký jezdecký den v Kladrubech nad Labem
		
Červenec
          	

6. - 7. 7.
Účast na Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek
6. – 8. 7. 	 Účast na závodech spřežení CAN-A 1, 2, 4, 2P, Pardubice
8. – 14. 7. 	 Prázdninový týdenní jezdecký kurz v Kladrubech nad Labem
                  	 14.7.
Skokové závody v Heřmanově Městci,  Z - S
15. – 21. 7. Prázdninový týdenní jezdecký kurz v Kladrubech nad Labem
                  	 19. – 22. 7. 	 Účast na mezinárodních závodech spřežení CAI-A/ 1,2,4, CAIP-A/ 2,4, Nebanice
Srpen
         	

       	

3. – 5. 8.
Mistrovství ČR v soutěžích spřežení, CAN-A/ 1, 2, 4, 2P,  Kladruby nad Labem
11. 8. 	
Dámský den ve  Slatiňanech   	
15. – 19. 8. 	 Účast na Mistrovství světa čtyřspřeží, CH-M-A 4, Riesenbeck (Německo)
20. - 26. 8. Týdenní hiporehabilitační pobyt - Roska  
22. – 26. 8. Účast na závodech spřežení CAI-A 2, Dunajsko-alpský pohár, Fabiánsebestyén (Maďarsko)
24. – 26. 8. Účast na Finále Zlaté podkovy v Humpolci (CAN-A 1, 2, 4 2P)
30. 8. – 4. 9. Účast na Zemi živitelce v Českých Budějovicích (žáci Střední školy Chovu koní a jezdectví Kladruby)

Září
    	
         	
              	
      	
              	
         	

7. – 9. 9.
Účast na závodech spřežení, CAN-A/ 1,2,4,2P, Bolehošť-Lipiny
7. – 9. 9.
Účast na výstavě v Pardubicích „Koně v akci“
15. 9. 	
Účast se spřežením starokladrubských koní na krajských dožínkách v Hradci Králové
17. – 18. 9. Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen ve Slatiňanech
21. – 23. 9. 	 Účast na závodech v Topolčiankách, CAI-A 1,2,4, Slovensko
21. – 23. 9. Účast na výstavě v Lysé nad Labem
28. 9. 	
Slavnosti sv.Václava- Hradci Králové (účast spřežení starokladrubských koní)

 	

Říjen
2. – 3. 10.
                   	 4. 10.
                  	 5. 10.
                  	 6. 10.
       	
14.10.     	
27. 10.

Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen v Kladrubech nad Labem
Podzimní třídění koní v Kladrubech nad Labem
Podzimní třídění koní ve Slatiňanech
Účast na Hobby  závodech spřežení v Nové Telibi
Velká pardubická steeplechase ( 2x šestispřeží )					
Hubertova jízda pro příznivce Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

Pokud není uvedeno jinak, akce se koná v Kladrubech nad Labem. Změna programu možná.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., 533 14 Kladruby nad Labem
tel. 466 736 530, fax: 466 932 374, e-mail: slavikova@nhkladruby.cz, kladruby@nhkladruby.cz, www.nhkladruby.cz

AUSGEWÄHLTE VERANSTALTUNGEN DES NATIONALGESTÜTS KLADRUBY NAD LABEM IM JAHR 2012
(UND WEITERE AKTIVITÄTEN)
Januar

28. 1.

Fahrturnier in der Halle Hradišťko u Sadské, CZE (Teilnahme)

Februar

17. 2. 	

Reiterball,  20.00 Uhr

März

24. 3.     	
31. 3.

Fahrturnier in der Halle in Slatiňany (CAN-A 1, 2, 4)
Frühlings Pferdeauktion der Altkladruberpferde (Kladruby)

April

7.  4.
Damentag in der Halle in Slatiňany
19. – 22. 4.  	Internationales Fahrturnier CAI-A 1, 2, 4, 2P (Kladruby) RUDOLF CUP
28. – 30. 4. Pferd Wels, Österreich (Teilnahme)

 	
Mai
        	

Juni
         	
        	

4.- 6.  5.
15. - 16. 5.
17. 5.
18. 5.
26. 5.

Fahrturnier in Semice, CZE (Teilnahme)
Leistungsprüfungen der Altkladruber Hengsten – Kladruby
Frühlings-Beurteilung der Altkladruber Pferde – Kladruby
Frühlings-Beurteilung der Altkladruber Pferde – Slatiňany
Tag der Pferde Kladruby

2. 6.
4. – 10. 6.
16. 6.
24. 6.
30. 6.    	

Tag der Pferde Slatiňany
Hippotherapie – Spezialkurs
Fahrturnier CAN – 1,2,4,2P – Heřmanův Městec, CZE22. Fahrturnier Altenfelden CAI-A, ‚Österreich (Teilnahme)
Groβer Reitertag in Kladruby nad Labem

Juli
6. – 7. 7.
Tschechische Meisterschaft in Damensattel, Písek, CZE (Teilnahme)
                   	 6. – 8. 7.    	 Fahrturnier  in Pardubice, CZE (Teilnahme)
        	
14. 7.
Springturnier – Heřmanův Městec, Z – S
  	
19. - 22. 7.   Fahrturnier CAI-A in Nebanice, CZE (Teilnahme)
August       	 3. - 5. 8.    	 Tschechische Meisterschaft im Fahren – Kladruby nad Labem
        	
11. 8.
Damentag in Slatiňany (Dressur, Parkur und Geschicklichkeitsrennen)
 	
15. – 19. 8. Weltmeisterschaft in Fahrturnier-Viergespann, CH-M-A 4, Deutschland (Riesenbeck)), (Teilnahme)
20. – 26. 8.  	Hippotherapie – Spezialkurs
            	
22. – 26. 8. 	 Fahrturnier in Fabiánsebestyén (Ungarn) (Teilnahme)
24. – 26. 8. Fahrturnier in Humpolec, CZE  (Teilnahme)
                   	 30. 8. – 4. 9. Pferdeausstellung in České Budějovice, CZE (Teilnahme)
		
September 	 7. - 9. 9.
Pferdeausstellung in Pardubice, CZE (Teilnahme)
                   	 7. – 9. 9.     	 Fahrturnier Bolehošť - Lipiny (Teilnahme)
17. - 18. 9. Leistungsprüfungen der Altkladruber Stuten – Slatiňany
                   	 21. – 23. 9. Fahrturnier in Topolcianky, Slowakei (Teilnahme)
                   	 21. – 23. 9. Pferdeausstellung in Lysá nad Labem, CZE (Teilnahme)
Oktober

2. - 3. 10.
4. 10.
5. 10.
14. 10.
27. 10.

Leistungsprüfungen der Altkladruber Stuten – Kladruby nad Labem
Herbst-Beurteilung der Altkladruber Pferde – Kladruby nad Labem
Herbst-Beurteilung der Altkladruber Pferde - Slatiňany
Grosses Steeplechase in Pardubice, CZE (Teilnahme-2x Sechsgespann)
Hubertusjagd für Gestütsfreunde

Alle Veranstaltungen finden in Kladruby nad Labem statt, wenn nichts anderes ausgeschrieben ist.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., 533 14 Kladruby nad Labem
tel. +420 466 736 530*, fax: +420 466 932 374, e-mail: slavikova@nhkladruby.cz, kladruby@nhkladruby.cz, www.
nhkladruby.cz

VÝTAH Z DRAŽEBNÍCH A PŘIHLAŠOVACÍCH PODMÍNEK PRO
DRAŽBY V KLADRUBECH
1. Místem konání dražby je NH Kladruby nad Labem, dne: 31. března 2012 od 13:00 hodin.
2. Koně budou zájemcům předvedeni dne 31. 3. 2012 v prostorách NH Kladruby od 9:00 hod.         
a dále budou zájemcům umožněna prohlídka v místě před samotnou dražbou.
3. Účastí koně na dražbě vzniká výhradně právní vztah mezi navrhovatelem (nabízejícím)          
a vydražitelem (kupcem). Pořadatel neručí za vlastnosti či vady předmětu dražby.
4. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci          
s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.
5. Koně jsou prodáváni jako věc již použitá. Navrhovatel neodpovídá vydražiteli za vlastnosti
předmětu dražby (koně) ani za jeho vady, s výjimkou vad stanovených přímo dražebních
podmínek. Vydražitel je povinen koně po převzetí neprodleně prohlédnout a v případě vad
okamžitě spravit navrhovatele. Pokud tak neučiní během 6 týdnů, má se za to, že vada v době
předání neexistovala.
6. Vydražitel je povinen převzít vydražený předmět dražby bezprostředně po udělení příklepu
licitátorem. Navrhovatel je povinen (s výjimkou dle písm. E. Čl. II. odst. 2. podmínek) odevzdat
vydražiteli předmět dražby. Navrhovatel je oprávněn v případě pochybností o solventnosti
vydražitele podmínit předání koně splněním závazku vydražitele k zaplacení kupní ceny.
7. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání
předmětu dražby. V týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v
souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese
nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
8. Až do úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH a všech dalších nákladů zůstává
předmět dražby vlastnictvím navrhovatele. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením
ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení
příklepu. 	
9. Vydražitel hradí pořadateli poplatek ve výši 5% + DPH z ceny předmětu dražby dosažené
vydražením.
10. Je-li kůň vydražen, navrhovatel hradí pořadateli poplatek ve výši 1% + DPH z ceny
předmětu dražby dosažené vydražením vydražitelem. Ve výši 2% + DPH z ceny předmětu
dražby dosažené vydražením navrhovatele (tzv. buy back).
11. Není-li kůň vydražen, navrhovatel hradí pořadateli poplatek ve výši 1% + DPH z vyvolávací
ceny 10.000 euro a více. V případě stanovení rezervní ceny do výše EUR 10.000 je navrhovatel
bez poplatku.
12. Veškeré platby jsou splatné nejpozději do 30 dnů ode dne dražby, tj. do 30. 4. 2012.

AUSZUG AUS DEN AUKTIONS- UND ANMELDUNGSBEDINGUNGEN
FÜR AUKTIONEN IN KLADRUBY
1. Nationalgestüt NH Kladruby nad Labem, am: 31. März 2012 ab 13:00 Uhr.
2. Die Pferde werden den Interessenten am 31.3.2012 in den Räumlichkeiten des Nationalgestütes NH
Kladruby ab 9:00 Uhr vorgeführt, und weiter wird eine Besichtigung für die Interessenten an ort und Stelle
vor dem Auktionsanfang ermöglicht.
3. Durch die Teilnahme des Pferdes an der Auktion entsteht ausschließlich eine Rechtsbeziehung zwischen
dem Steigerer (Bieter) und dem Ersteigerer (Käufer). Der Veranstalter haftet für die Eigenschaften oder
Mängel des Gegenstandes der Auktion nicht.
4. Der Teilnehmer der Auktion darf sich an der Auktion durch einen Vertreter aufgrund einer schriftlichen
Vollmach mit beurkundeten Unterschrift vertreten lassen; für den Teilnehmer der Auktion darf sein Prokurist
handeln.
5. Die Pferde werden als eine schon genutzte Sache verkauft. Der Steigerer ist dem Ersteigerer für die
Eigenschaften des Auktionsgegenstandes (Pferde) sowie für seine Mängel nicht verantwortlich, und zwar
mit Ausnahme der direkt in den Auktionsbedingungen festgesetzten Mängel.
6. Der Steigerer ist verpflichtet, die Pferde nach der Übernahme unverzüglich zu untersuchen und im Falle
von Mängeln den Steigerer sofort zu benachrichtigen. Sofern er innerhalb von 6 Wochen so nicht tut, ist
man der Meinung, dass der Mangel zur Zeit der Übergabe nicht bestanden hat.
7. Der Steigerer ist verpflichtet, den versteigerten Gegenstand der Auktion unmittelbar nach der
Zuschlagserteilung durch den Lizitator zu übernehmen. Der Steigerer ist verpflichtet (mit Ausnahme laut
Buchst. E. Art. II. Abs. 2. der Bedingungen), dem Steigerer den Gegenstand der Auktion abzugeben. Der
Steigerer ist im Falle von Zweifeln über die Zahlungsfähigkeit des Ersteigerers berechtigt, die Übergabe des
Pferdes durch die Erfüllung der Pflicht des Ersteigerers zur Bezahlung des Kaufpreises zu bedingen.
8. Die Schadengefahr am Gegenstand der Auktion geht vom Steigerer auf den Ersteigerer mit dem Tag
der Übergabe des Gegenstandes der Auktion über; am denselben Tag geht auf den Ersteigerer die im
Zusammenhang mit dem Gegenstand der Auktion verursachten Schadenhaftpflicht über. Sofern der
Ersteigerer im Verzug mit der Übernahme des Gegenstandes der Auktion ist, trägt der Ersteigerer die
Schadengefahr sowie die Schadenhaftpflicht.
9. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises, einschließlich MWSt. und aller weiteren Kosten,
bleibt der Gegenstand der Auktion das Eigentum des Steigerers. Sofern der Ersteigerer den durch
die Versteigerung erreichten Preis in der festgelegten Frist begleicht, geht auf ihn das Eigentum des
Gegenstandes der Auktion zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung über. 	
10. Der Ersteigerer begleicht dem Veranstalter eine Gebühr von 5% + MWSt. vom durch die Versteigerung
erreichten Preis des Gegenstandes der Auktion.
11. Sofern das Pferd versteigert ist, begleicht der Steigerer dem Veranstalter eine Gebühr von 1% + MWSt.
vom aufgrund der Versteigerung durch den Ersteigerer erreichten Preis des Gegenstandes der Auktion. 2% +
MWSt. vom aufgrund der Versteigerung des Steigerers erreichten Preis des Gegenstandes der Auktion (sgn.
buy back);
12. Sofern das Pferd nicht versteigert ist, begleicht der Steigerer dem Veranstalter eine Gebühr von
1% + MWSt. vom Reservenpreis in Höhe von 10.000 Euro und mehr. Im Falle der Festlegung des
Reservenpreises bis zur Höhe von 10.000 Euro, ist der Steigerer ohne Gebühr.
13. Sämtliche Zahlungen werden spätestens innerhalb von 30 Tagen seit dem Tag der Auktion, d.h. bis zum
30. 4. 2012 fällig.

SUMMARY OF THE SALES AND ENTRY CONDITIONS
AT KLADRUBY
1. The sale is held at the National Stud in Kladruby on March 31, from 1 p.m.
2. The horses will be shown to bidders at the National Stud on March 31 from 9 a.m.             
The bidders will be able to inspect the horses before the sale.
3. The entry of the horse in the sale established a legal relation between the seller and the
bidder. The organiser shall not be held responsible for properties or deficiencies of the object                       
of the sale.
4. The bidder can be represented by proxy on the basis of power of attorney with authorised
signature; agent can represent the seller.
5. The horses are sold as used goods. The seller shall not be held responsible for any
deficiencies or properties (of the horse) other than are set in the sale conditions. The bidder
shall inspect the horse on successful bid and should any deficiencies be found, the seller shall
be informed immediately. If no such claim is raised within 6 weeks, it is assumed that no
deficiency existed at the moment of sale.
6. The bidder shall take the horse immediately after the fall of the hammer. The seller shall hand
over the horse (with the exception of E, II, 2 of the Sales conditions). Should the seller have
any doubts about the bidder’s solvency, the handover of the horse can be conditions by payment              
of the purchase price.
7. The risk of damage is transferred from the seller to the bidder on the day the object of the
sale is handed over. Should the bidder be in delay with taking the object of the sale, the risk and
responsibility for damage shall be borne by him.
8. The object of the sale remain the property of the seller until the full price, including VAT, is
paid by the bidder. If the bidder pays within the limit set, the property is transferred at the fall             
of the hammer.
9. The bidder shall pay a commission of 5% of the purchase price + VAT to the organiser.
10. If the horse is sold, the seller shall pay the commission of 1% + VAT from the purchase
price paid by the bidder. 2% + VAT from the buy back bid .
11. If the horse remains unsold, the seller shall pay commission of 1% + VAT of the starting
price EUR 10,000. If the starting price is lower, there is no charge.
12. All payments must be made in 30 days from the day of the sale, i.e. by April 30, 2012.

DRAŽEBNÍ PODMÍNKY
pro dražby Starokladrubských koní
Pořadatelem dražby je:
Janda Bloodstock, Ing. Tomáš Janda, Levského 3221, 14300 Praha 4 Modřany
IČ: 71073655, DIČ: CZ8109171807
Tel: 00420724238217, Fax: 00420241765852, Č. konta: 2043915023/0800
IBAN: CZ40 0800 0000 0020 4391 5023, BIC: GIBACZPX
Dražební podmínky

A
Všeobecné
I.
Dražba je ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění (dále jen „zákon“), dražbou dobrovolnou.
Provedení dražby se řídí zákonem a těmito podmínkami.
II.
Rozsah služeb pořadatele
Pořadatel prodává předmět dražby (koně) jménem 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.
Rozsah odpovědnosti pořadatele
1. Všeobecné
Pořadatel odpovídá výhradně za řádné provedení dražby podle těchto podmínek. Jinak se rozsah odpovědnosti pořadatele
omezuje výhradně na úmysl a vědomou nedbalost.
2. Vztah k vydražiteli
Pořadatel neručí za vlastnosti či vady předmětu dražby. Popisy a údaje sdělené v průběhu dražby, v katalogu nebo dodacích podkladech, se zakládají na informacích od navrhovatele; pořadatel je neprověřuje a neodpovídá za jejich obsahovou úplnost a správnost.
3. Vztah k navrhovateli
Pořadatel neručí za katalogové popisy a údaje uvedené v průběhu dražby o předmětu dražby, které jsou založeny na informacích od navrhovatele. Nesprávné nebo neúplné údaje je navrhovatel povinen neprodleně v případě nutnosti ještě během
probíhající dražby opravit, doplnit, případně uvést na pravou míru. Pořadatel neručí navrhovateli za bonitu (solventnost)
vydražitele.
IV.
Práva pořadatele
1. Pořadatel je oprávněn z opodstatněných důvodů dražbu zrušit, změnit datum dražby, časově posunout začáte 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 dražby
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 veškerá další potřebná nebo účelná opatření, 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 nedostatky. Navrhovatel zůstává i v případě takového
vykázání povinen 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. Navrhovateli zůstává vyhrazen doklad,
že pořadateli vznikla nízká škoda. Jiná práva navrhovateli nenáleží. Zejména zadržovací právo nebo eventuální nároky oprávněné k
vyúčtování mu náleží pouze v případě pravomocného rozhodnutí soudu nebo v případě uznání ze strany pořadatele.

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 vlastnosti předmětu dražby ani za jeho vady, s výjimkou vad stanovených v těchto
dražebních podmínkách.
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 možnosti koupě předmětu
dražby prostřednictvím 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 ustanovením § 63 odst. 1. zákona.
7. Vydražitel je povinen koně po převzetí neprodleně prohlédnout a v případě vad okamžitě spravit navrhovatele. Pokud tak neučiní
během 6 týdnů, má se za to, že vada v době předání neexistovala.
III.
Průběh dražby, přihazování a příklep
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
Licitátor může v průběhu dražby, považuje-li to za vhodné, snížit výši minimálního příhozu.
3. Minimální nabídka činí: 1000 euro
Pod touto minimální cenou nedochází k přiklepnutí během dražby ani tehdy, když není stanovena vyvolávací cena. Nebyla-li učiněna
žádným z účastníků dražby ani minimální nabídka, licitátor dražbu ukončí.
4. Vlastní průběh dražení po zahájení dražby řídí licitátor. Licitátor udělí příklep tomu účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je každý účastník dražby vázán. Udělením příklepu je dražba skončena, licitátor nepřihlíží k podáním ostatních
účastníků učiněných po příklepu.

C
Práva a povinnosti navrhovatele
I.
Dodání předmětu dražby a oznamovací povinnost
Dodání předmětu dražby probíhá podle přihlašovacích podmínek společně s tam uvedenými podklady. Navrhovatel 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.
Vyvolávací cena (minimální prodejní cena)
1. Poskytovatel musí sdělit pořadateli jím stanovanou vyvolávací cenu pro předmět dražby nejpozději dvě hodiny před zahájení dražby, a to písemně v zalepené obálce. Ústní stanovení vyvolávací ceny nebo její zvýšení po odevzdání písemného
stanovení vyvolávací ceny, zejména během dražby, jsou nepřípustná a pro pořadatele nepodstatné. Snížení vyvolávací 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 vyvolávací cena, je nabízen za minimální
nabídku 1000 euro. 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 navrhovatelem.
III.
Výhrada vlastnictví
Až do úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH a všech dalších nákladů zůstává předmět dražby vlastnictvím navrhovatele. Při všech platbách, které neprobíhají v hotovosti, je pro stanovení dne zaplacení rozhodný den připsání celé částky
předepsané k úhradě na stanovený účet.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku
udělení příklepu. V případě, že nedojde k uhrazení ceny vydražitelem ani do 30 dnů ode dne skončení dražby, dochází ke
zmaření dražby. Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě.
Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, odpovídá navrhovateli a pořadateli za způsobenou škodu, je povinen na vyzvání pořadatele uhradit náklady a poplatky spojené s předmětem dražby a rovněž tak náklady opakované dražby konané v
důsledku zmaření předchozí dražby.
IV.
Ručení
1. Navrhovatel 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 navrhovatel a vydražitel společně a nerozdílně.
V.
Přechodnebezpečí škody, nové dražení
1. Vydražitel je povinen převzít vydražený předmět dražby bezprostředně po udělení příklepu licitátorem. Navrhovatel je
povinen s výjimkou dle písm. E. Čl. II. odst. 2. těchto podmínek odevzdat vydražiteli předmět dražby. Nebezpečí škody na
předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby,
nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
2. Navrhovateli přísluší rozhodnotí, zda odmítne vydání propustky dle písm. E čl. I odst. 2 těchto podmínek a nechá předmět
dražby během dražby znovu vyvolat do ringu, např. kvůli tomu, že vydražitel obratem nedostojí svým povinnostem dle písm.
D čl. I a II těchto podmínek. Právní důsledky tohoto rozhodnutí nese navrhovatel. Pokud bude sděleno dražební kanceláři
pořadatele během 30 minut po přiklepnutí, pořadatel se pokusí přání navrhovatele 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, navrhovatel zaplatí pořadateli 1% + DPH z kupní ceny
dosažené vydražením.
2. Při bezvýsledné nabídce v dražebním ringu bez přiklepnutí zaplatí navrhovatel pořadateli následné poplatky z vyvolávací
ceny:
a) do euro 10 000 bez poplatku
b) nad euro 10 000  1 % z vyvolávací ceny + DPH
3. V případě vydražení koně samotným navrhovatelem (tzv. buy back) zaplatí pořadateli 2% + DPH z kupní ceny dosažené
vydražením.
4. Pokud v budoucnu dojde ke zrušení dražby nebo nedojde k jejímu plnění z jiných důvodů (např. napadením, odstoupením,
soudním rozhodnutím atd.), navrhovatel zaplatí pořadateli poplatek ve výši 1% + DPH z původní kupní ceny dosažené
vydražením, 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 konání dražby nebo na cizí náklady exportován do zahraničí, zaplatí navrhovatel poplatky připadající na
vydražitele, vypočítané podle skutečně dosažené prodejní ceny. Navrhovatel je povinen neprodleně a bez vyzvání sdělit
pořadateli prodejní cenu. Pořadatel je oprávněn odhadnout prodejní cenu bez přizvání znalce, pokud navrhovatel 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 před přiklepnutím seznámil se těmito dražebními
podmínkami, že souhlasí s jejich platností, a že zná zejména účel předmětu dražby a jeho zvláštností.
3. Podpisem potvrzení o 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 cenu dosaženou vydražením + příslušící DPH z této ceny ,cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
b) Poplatek 5% + DPH z ceny předmětu dražby dosažené vydražením pořadateli.
2. Za poplatky a náklady náležející pořadateli ručí poskytovatel a vydražitel společně a nerozdílně.
3. Platba ceny předmětu dražby, poplatků a nákladů, probíhá na zúčtovacím místě pořadatele v místě konání dražby. 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 30 dnů ode dne dražby tedy do 30.
4. 2012. Cenu dosaženou vydražením, poplatky a náklady nelze uhradit započtením. Platby směnkou, šekem, prostřednictvím
jiných cenných papírů nebo akreditivů jsou nepřípustné. Pořadatel nepřijíma platby prostřednictvím platební karty.
4. Pokud není box vyklizen nejpozději do 23:00 hod. dražebního dne, bude vydražiteli účtováno pořadatelem za každý, byť
jen započatý den, poplatek za ustájení ve výši 300,- Kč + DPH a dále budou vydražiteli účtovány ve skutečné výši veškeré
další případné náklady, včetně nákladů 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 vydražiteli po přiklepnutí je naopak věcí navrhovatele,
který však při tom může pořadatele využít. Pořadatel za tímto účelem předá vydražiteli pokyn a propustku ke vstupu. Pokud
má navrhovatel pochybnosti o solventnosti vydražitele, musí navrhovatel včas o tom spravit pořadatele. To platí zejména pro
případ, že navhovatel chce vydání podmínit splněním závazku vydražitele k zaplacení kupní ceny (srov. D II). Rozhodnutí,
zda vydání propustky bude odmítnuto, náleží pouze navrhovateli. Bez námitky poskytovatele jsou tudíž pokyn a propustka
pravidelně udělovány. Příslušný průkaz totožnosti koně obdrží vydražitel ovšem až po splnění veškerých závazků, zejména
zaplacení plné výše kupní ceny. Propustku je třeba předložit stájovému dozoru, zejména pokud kůň opouští stáje.
3. Navrhovatel 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. Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem;
za účastníka dražby může jednat prokurista.
2. 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 úkony, 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 akceptuje.
3. Pokud není ze strany navrhovatele 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 uvedených ustanovení neplatné či neúčinné, zůstává tím právní platnost zbylých ustanovení nedotčena. Neplatné či neúčinné ustanovení je třeba nahradit novým ustanovením, které se nejvíce přibližuje cílům stran
hospodářsky, občanskoprávně a daňově. Jinak platí příslušná zákonná právní úprava.
2. Tyto dražbení podmínky se řídí výhradně českým právním řádem a veškeré spory z nich vyplývající podléhají české
jurisdikci.

CONDITIONS OF SALE
Organizer (auctioneer) of the sale is:
Janda Bloodstock, Ing. Tomáš Janda, Levského 3221, 14300 Praha 4 Modřany
IČ: 71073655, DIČ: CZ8109171807 , Tel: 00420724238217, Fax: 00420241765852
Č. konta: 2043915023/0800, IBAN: CZ40 0800 0000 0020 4391 5023, BIC: GIBACZPX

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 settoff 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. The vendor is responsible only for deficiencies mention in
this conditions 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 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
Auctioneer have right to accept smaller bid.
3. Minimum offer is EUR 1,000
No bid shall be accepted beneath this minimum price during the Sale, even if the starting price has not been set. If there is
no bid then horse is not sold.
4. Auctioneer operate the sale after start. Auctioneer give bid to highest offer. After finale bid is sale finished. Auctioneer can
notacdept any bid after end of auction of each horse.

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 Starting price in a sealed envelope no later than 2
hours before the auction. Verbal notifications of the staring price or verbal or written increases thereof, especially during the
auction, are inadmissible and shall not be entertained by the Organiser. The starting 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 starting price has been specified in writing by the aforementioned deadline shall be sold for minimum
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.
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. If bidding price is not paid in 30 days after sale then sale is cancelled.
Purchaser is responsible to vendor and to organiser for all costs and expenses.
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 starting
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.
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 30 days from the day of the auction, i.e. by April 30, 2012. Organiser do not acdept credit cards, cheques, etc.
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
4. 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.

Vysvětlivky ● Explanatory ● die Erklärung
Číslo lotu ● Lot number ● das Lot Nummer
Chovatel / Majitel ● Breeder / Owner ● der Züchter / der Besitzer

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“

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

172 Alta (Gss XXIX)

Generale Proxima XLVIII

Colloquinta (Ru I)

CZ
Poznámka
EN
Notice
DE
die Bemerkung

Generalissimus Amadeus XXX
962 Santana (F IV)
Generalissimus XXIX
982 Generale XLIV
Generale XLV
16 Proxima (Gss XXVII)
Rudolfo I
107 Carpeta (S XXXVII)
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Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

Sacramoso Sabrina I – 32, 1.4.2007
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst
184, 173, 202, 24.5, 660

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

372 Basia (So VII)

Solo Isoleta VIII

Sacramoso Eleonora XXXVIII
235 Xerxes (So IV)
Solo Magniﬁca VII
336 Basilea (R)
Solo Majka VI
246 Isoleta (S XXXVI)
Romke

333 Sega (R)

278 Secondara (S XXXVI)

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

Solo Seico XXII – 8, 15.5.2007
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst
183, 172, 205, 24.0, 675

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

386 Elea (So VIII)

Solo Magniﬁca VII

295 Seclana (SP I)

Solo Majka VI
339 Rosa (SP I)
Solo Isoleta VIII
293 Ela (SP I)
Solo Narcis IV
184 Magniﬁca (Non.XXX)
Siglavi Pakra Favorina I
220 Secondina (So II)

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 Magniﬁca 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 Magniﬁca 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 Magniﬁca VII war Hegst mit der Leistungfähigkeit der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.
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Sacramoso Pavia VI – 17, 1.6.2006
vraník, valach ● black, gelding ● der Rappe der Wallach
182, 172, 196, 22.5, 620

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

368 Seico (So VII)

Sacramoso Favina XLIX

Sacramoso Xerxes XXXIX
311 Favorta (So IV)
Solo Magniﬁca VII
295 Seclana (SP I)
Sacramoso Xerxes XXXIX
338 Favina (SP I)
Romke Eleona II

383 Plata (R II)

301 Planeta (So IV)

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.
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Sacramoso Evera XLIX – 28, 20.3.2002
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst
176, 164, 195, 22.0, 630

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

420 Evera (So VI)
177, 165, 202, 22.0, 640
1995 stklv Vr.

Sacramoso Xerxes XXXIX

338 Favina (SP I)

Solo Majka VI

381 Elera (S XXXIX)

Sacramoso Eleonora XXXVIII
235 Xerxes (So IV)
Siglavi Pakra Favorina I
311 Favorta (So IV)
Solo Narcis IV
209 Majka (S XXXII)
Sacramoso Xerxes XXXIX
304 Elerona (R)

CZ
Starokladrubský hřebec s velmi dobrou mechanikou pohybu, s vlastní výkonností „T“ ve spřežení. Je účastníkem
Mistrovství světa ve dvojspřeži v roce 2011 ve Francii. Je vhodný pro sportovní ježdění v zápřeži, ale i pro rekreační
ježdění v zápřeži a pod sedlem. 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: 420 Evera (nar. 1995)
po Solo VI je zařazena do HPK stkl. koně, má narozených 6 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
An Old Kladruber colt with excellent locomotion and performance level T in harness. He took part in the World
Championship in pair harness in France in 2011. Suitable for sport in harness, leisure in harness and under saddle. His
sire Sacr. Favina XLIX (foaled 1991) by Sacr. XXXIX is a sure of great build, his own and offspring performance at T
level in harness. He represented the National Stud in four-in-hand and single harness competitions. He has 59 offspring,
two stallions and 11 mares in stud. Dam: 420 Evera (foaled in 1995) by Solo VI is included in the Main Stud Book, has
6 offspring, one mare in stud. The dam sire Solo Majka VI was a colt with performance and the performance of offspring
T in harness.
DE
Altkladruber Hengst mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, mit dem eigenen Leistungsvermögen „T“ im Gespann.
Er ist Teilnehmer der Weltmeisterschaft im Zweispänner im Jahr 2011 in Frankreich. Er ist sowohl für das Sportreiten
im Gespann als auch für das Erholungsreiten im Gespann und unter dem Sattel geeignet. Sein Vater Sacr. Favina
XLIX (geb. 1991) nach Sacr. XXXIX, ist Hengst mit dem ausgezeichneten Typ, mit dem eigenen Leistungsvermögen
sowie Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann, er hat das Nationalgestüt in der Kategorie Einund Vierspänner repräsentiert. Er hat 59 geborene Nachkommen, zwei von seinen Söhnen und 11 Töchter sind in die
Pferdezucht eingereiht. Mutter: 420 Evera (geb. 1995) nach Solo VI ist in das Hauptzuchtbuch „Altkladruber Pferde“
eingereiht, er hat 6 geborene Nachkommen, eine ihrer Töchter ist in die Pferdezucht eingereiht. Der Vater seiner Mutter
Solo Majka VI war Hengst mit dem eigenen Leistungsvermögen sowie Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“
im Gespann.
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Sacramoso Elida XLVII – 13, 19.5.1997
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst
177, 166, 195, 22.5, 605

Sacramoso Ela XLVII
184, 171, 212, 23.0, 650
1988 stklv Vr.

357 Elida (So VII)
178, 166, 198, 22.0, 610
1987 stklv Vr.

Sacramoso Xerxes XXXIX

293 Ela (SP I)

Solo Magniﬁca VII

331 Elegie (R)

Sacramoso Eleonora XXXVIII
235 Xerxes (So IV)
Siglavi Pakra Favorina I
225 Elevata (So II)
Solo Narcis IV
184 Magniﬁca (Non.XXX)
Romke
225 Elevata (So II)

CZ
Starokladrubský hřebec s velmi dobrou mechanikou pohybu, s vlastní výkonností spřežení „T“. Od roku 2002 se účastní
závodů spřežení v kategorii čtyřspřeží a dvojspřeží na mezinárodní úrovni. Je vhodný pro sportovní i rekreační ježdění v
zápřeži a pod sedlem. Otec Sacr. Ela XLVII (nar. 1988) po Sacr. XXXIX má 43 narozených potomků, jeden z jeho synů
a 19 dcer bylo zařazeno do chovu, má vlastní výkonnost a výkonnost potomstva „T“ ve spřežení. Matka: 357 Elida (nar.
1987) po Solo VII má narozených 11 potomků, jeden syn je zařazen do chovu. Otec matky Solo Magniﬁca VII byl hřebec
s výkonností potomstva „T“ ve spřežení.
EN
An Old Kladruber colt with excellent locomotion and performance level T in harness. Since 2002 he has been taking
part in international competitions in harness (two and four-in-hand). He is suitable for sport and leisure riding both in
harness and under saddle. His sire Sacr. Ela XLVII (foaled 1988) by Sacr. XXXIX has 43 offspring, one of the colts and
19 mares were included in stud. The performance of the sire and the performance of the offspring is T in harness. Dam:
357 Elida (foaled 1987) by Solo VII 11 offspring, one colt in stud. Dam sire Solo Magniﬁca VII was a colt with offspring
performance T in harness
DE
Altkladruber Hengst mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, mit seinem eigenen Gespann-Leistungsvermögen „T“.
Seit 2002 nimmt er an Wettrennen von Pferdegespannen in der Kategorie Vier- und Zweispänner auf der internationalen
Ebene teil. Er ist sowohl für das Sport- als auch für das Erholungsreiten im Gespann sowie unter dem Sattel geeignet.
Sein Vater Sacr. Ela XLVII (geb. 1988) nach Sacr. XXXIX hat 43 geborene Nachkommen, einer seiner Söhne und 19
seine Töchter wurden in die Pferdezucht eingereiht, hat sein eigenes Leistungsvermögen sowie das Leistungsvermögen
der Nachkommenschaft „T“ im Gespann. Mutter: 357 Elida (geb. 1987) nach Solo VII hat 11 geborene Nachkommen, ein
Sohn ist in die Pferdezucht eingereiht. Der Vater seiner Mutter Solo Magniﬁca VII war Hengst mit dem Leistungsvermögen
der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.
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Sacramoso Sambra IV – 20, 16.3.2007
vraník, hřebec ● black, colt ● der Rappe, der Hengst
180, 170, 190, 22.5, 600

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

446 Sambra (So X)
185, 175, 194, 22.0, 610
1999 stklv Vr.

Sacramoso Ela XLVII

380 Majorita (S XXXIX)

Solo Ela X

392 Sabrina (So VIII)

Sacramoso Xerxes XXXIX
293 Ela (SP I)
Sacramoso Xerxes XXXIX
303 Majeta (SP I)
Solo Magniﬁca VII
293 Ela (SP I)
Solo Isoleta VIII
333 Sega (R)

CZ
Starokladrubský hřebec s vynikající mechanikou pohybu, připravovaný pro sedlové drezurní soutěže. V loňském roce
absolvoval prvním rokem drezurní soutěže do stupně „L“ s velmi dobrým hodnocením, účastní se také barokních ukázek
v dámském sedle. Hřebec je vhodný pro sportovní drezurní a barokní ježdění. Hřebec pracuje i v zápřeži. 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: 446 Sambra (nar. 1999) po Solo X má zatím 6 potomků Otec matky Solo Ela
X byl hřebec s vlastní výkonností a výkonností potomstva „T“ ve spřežení.
EN
An Old Kladruber colt with great locomotion, trained for dressage competitions under saddle. Last year, he participated
in the ﬁrst competitions at the L level with very good marks. The colt participated in Baroque-style riding with the sidesaddle. The colt is suitable for sport in dressage and Baroque riding but he can work in harness too. Sire Sacr. Majorita
IV (foaled in 1997) by Sacr. XLVII has 28 offspring, two stallions and three mares are in stud. Sacr. Majorita IV has
performance T, the performance of his offspring is T in harness and he has represented the National Stud in harness
competitions (single and four-in-hand). Dam: 446 Sambra (foaled in 1999) by Solo X has 6 offspring. The dam sire Solo
Ela X was a stallion with performance level T and the performance of his offspring T in harness.
DE
Altkladruber Hengst mit einer ausgezeichneten Bewegungsmechanik, er wird für Satteldressurwettbewerbe vorbereitet.
Im vorigen Jahr hat er zum ersten Mal Dressurwettbewerbe bis zur Stufe „L“ mit einer sehr guten Bewertung absolviert, er
nimmt auch Barockvorführungen im Damensattel teil. Der Hengst ist für Dressurwettbewerbe sowie für das Barockreiten
geeignet. Der Hengst arbeitet auch im Gespann. Sein Vater: Sacr. Majorita IV (geb. 1997) nach Sacr. XLVII hat 28
geborene Nachkommen, zwei von seiner Söhnen und drei Töchter sind in die Pferdezucht eingereiht. Sacr. Majorita
IV hat sein eigenes Leistungsvermögen sowie das Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann und
hat das Nationalgestüt in Ein- und Vierspännerwettbewerben repräsentiert. Seine Mutter: 446 Sambra (geb. 1999) nach
Solo X hat bis jetzt 6 geborene Nachkommen. Der Vater seiner Mutter Solo Ela X war Hengst mit seinem eigenen
Leistungsvermögen sowie dem Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.
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Favory Reina XXI – 34, 3.2.2007
sv.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst
185, 173, 202, 23.5, 680

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

146 Rava (S XXXVII)

Generale Alata XLVI

193 Ravella (S XL)

Favory IX CZ
926 Generale XLIV
Sacramoso XXXVII
935 Raduga (Gss XXVII)
Generale XLV
24 Alata (Gss XXVII)
Sacramoso Aboca XL
105 Rabia (Gss XXIX)

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 valach 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 gelding 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 Wallach 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.
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Favory Fiona XV – 43, 12.4.2007
š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst
181, 171, 199, 23.0, -

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

Fiona - 22
178, 165, 200, 22.0, 650
2000 stklb š.Běl.

212 Favory IV - 50

Č 1188 Rusalka (Ru)

Gss Santalina XXXVIII

Flora - 10

Favory IV - K
836 Sacramoso XXXIII
Rudolfo
42 Eunice (Gss XXVII)
Generalissimus Amadeus XXX
Č 1379 Santalina
Rudolfo I
Č 932 Slza

CZ
Pětiletý hřebec, výborná mechanika pohybu, dobrý charakter. Hřebec je vhodný do sportu. Zapřahá se do
jednospřeží a dvojspřeží. Je dobře jezditelný.
EN
A ﬁve year old colt, excellent locomotion, great character. Suitable for sport, single harness and pair. No
problems working under the saddle
DE
Fünfjähriger Hengst mit einet ausgezeichnete Bewegungsmechanik und einen guten Charakter. Der
Hengst ist für Sport geeignet. Er wird in den Ein- sowie Zweispänner gespannt. Er ist gut reitbar.
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Generalissimus Perla XLIV – 5, 14.5.2008
š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst
183, 173, 204, 22.5, 630

Generalissimus Aversa XLIV
181, 171, 194, 22.0, 620
2001 stklb š.Běl.

308 Perla (G I)
176, 167, 192, 21.5, 590
2002 stklb sv.š.Běl.

Generalissimus Area XXXI

226 Aversa (F XI)

Generale Elodia I

257 Pastorella (S XL)

Generalissimus XXIX
924 Area (S XXXV)
Favory XI - K
104 Agatha (Ru)
Generale Proxima XLVIII
149 Elodia (S XXXVII)
Sacramoso Aboca XL
986 Pamela (Gss XXVII)

CZ
Mladý hřebec většího rámce s vynikající mechanikou pohybu. U tohoto hřebce si velmi ceníme jeho
vyrovnaného charakteru. Je vždy ochotně připraven k práci. Vyniká snadnou jezditelností. Jeho otcem je
známý plemeník Gss Aversa XLIV, který se již několik let účastní závodů spřežení v jednospřeží. Hřebce
můžete využít jak pro kočárový, tak jezdecký sport.
EN
A young colt of more robust built with excellent locomotion. This colt is much appreciated for his wellbalanced character and a great attitude to working. He is easy to ride. He has been sired by Gss Aversa
XLIV who has been taking parts in single harness competitions for many years. The colt can be used both
for harness and equestrian competitions.
DE
Junger großrahmiger Hengst mit einer ausgezeichneten Bewegungsmechanik. Bei diesem Hengst achten
wir sehr seinen ausgeglichenen Charakter hoch. Er ist immer zur Arbeit bereit. Er zeichnet sich durch
seine leichte Reitbarkeit aus. Sein Vater ist der bekannte Zuchthengst Gss Aversa XLIV, der seit mehreren
Jahren an Wettrennen von Pferdegespannen im Einspänner teilnimmt. Der Hengst kann für den Kutschensowie Reitsport benutzt werden.
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Generale Egida XLIX – 21, 30.5.2006
š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst
184, 176, 207, 23.0, -

Generale Aversa XLIX
173, 165, 190, 22.0, 615
1996 stklb š.Běl.

260 Egida (Gss XXX)
180, 167, 203, 22.0, 620
1996 stklb š.Běl.

Generale Alata XLVI

226 Aversa (F XI)

Generalissimus Amadeus XXX

158 Energica (Gss XXIX)

Generale XLV
24 Alata (Gss XXVII)
Favory XI - K
104 Agatha (Ru)
Generalissimus XXVII
884 Generale XLIII
Generalissimus XXIX
934 Generale XLIV

CZ
Starokladrubský hřebec většího rámce s dobrou mechanikou pohybu. Narozen a odchován v Národním
hřebčíně v Kladrubech nad Labem. G Egida XLIX je momentálně ježděn v jednospřeží. Vhodný jak pro
sportovní účely, tak pro volný čas.
EN
An Old Kladruber colt of larger build with good locomotion. Foaled at the National Stud in Kladruby. G
Egida XLIX is currently trained in single harness. Suitable both for sport and leisure
DE
Großrahmiger Altkladruber Hengst mit einer guten Bewegungsmechanik. Geboren und aufgezogen im
Nationalgestüt in Kladruby nad Labem. G Egida XLIX wird momentan im Einspänner geritten. Geeignet
für Sport- sowie Erholungszwecke.
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Sacramoso Xanta Alba L – 25, 5.2.2008
tm.š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst
181, 171, 197, 23.0, -

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

22/77 Xanta Alba
175, 165, 211, 22.7, 640
1993 stklv Vr.

Sacramoso Espina XLI

158 Energica (Gss XXIX)

Romke Elevata IV s.v.

ZČ 1100 Xanta Bena

Sacramoso XXXVII
59 Espina (F IX)
Generalissimus XXIX
934 Generale XLIV
Romke
225 Elevata (So II)
Sacramoso Xerxes XXXIX
Č 999 Xanta Adia

CZ
Mladý hřebec na počátku výcviku s dobrou mechanikou pohybu. Je velmi učenlivý, hodný a vyniká svým
klidným charakterem.
EN
A young colt at the beginning of his training with good locomotion. He is eager to learn, nice and has
excellent calm character.
DE
Junger Hengst am Anfang der Dressur mit einer guten Bewegungsmechanik. Er ist sehr gelehrig,
freundlich und zeichnet sich durch seinen ruhigen Charakter aus.
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Sacramoso Xabina L – 29, 27.2.2008
tm.š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst
183, 172, 203, 22.5, -

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

Xabina - 25
179, 174, 201, 21.0, 640
1998 stklb tm.š.Běl.

Sacramoso Espina XLI

158 Energica (Gss XXIX)

Favory XIV s.v.

ZČ 1100 Xanta Bena

Sacramoso XXXVII
59 Espina (F IX)
Generalissimus XXIX
934 Generale XLIV
Favory XI - K
34 Solo IV
Sacramoso Xerxes XXXIX
Č 999 Xanta Adia

CZ
Mladý hřebec na počátku výcviku s dobrou mechanikou pohybu. Je velmi učenlivý, hodný a vyniká svým
klidným charakterem.
EN
A young colt at the beginning of his training with good locomotion. He is eager to learn, nice and has
excellent calm character
DE
Junger Hengst am Anfang der Dressur mit einer guten Bewegungsmechanik. Er ist sehr gelehrig,
freundlich und zeichnet sich durch seinen ruhigen Charakter aus.

13
Hřebčín FAVORY

Generale Regana L – 18, 6.2.2007
š.běl., hřebec ● grey, colt ● der Schimmel, der Hengst
183, 171, 195, 23.0, -

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

Regana - 11
178, 165, 200, 21.5, 564
1999 stklb Běl.

Generale Alata XLVI

Č 1323 Espera

Gss Santalina XXXVIII

Č 1642 Regia

Generale XLV
24 Alata (Gss XXVII)
Solo Magniﬁca VII
300 Elveta (R)
Generalissimus Amadeus XXX
Č 1379 Santalina
212 Favory IV - 50
Č 1128 Ravana (Maestoso IX-7)

CZ
Pětiletý hřebec s výbornou mechanikou pohybu a dobrým charakterem. Je vhodný do sportu - jednospřeží
i dvojspřeží. Bez problému se také prezentuje pod sedlem.
EN
A ﬁve year colt with excellent locomotion and great character. Good for sport – single harness and pair.
No problems working under the saddle.
DE
Fünfjähriger Hengst mit einer ausgezeichneten Bewegungsmechanik und einem guten Charakter. Er ist für
Sport - Ein- sowie Zweispänner geeignet. Problemlos präsentiert er sich auch unter dem Sattel.
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Generale Extracta XLIX - 12, 18.4.2004
smíš.běl., valach ● grey, gelding ● der Schimmel, der Wallach
178, 169, 197, 23.0, -

Generale Aversa XLIX
173, 165, 190, 22.0, 615
1996 stklb š.Běl.

247 Extracta (F XI)
175, 165, 196, 21.7, 630
1994 stklb Běl.

Generale Alata XLVI

226 Aversa (F XI)

Favory XI - K

106 Elegia (S XXXVII)

Generale XLV
24 Alata (Gss XXVII)
Favory XI - K
104 Agatha (Ru)
Favory IX CZ
926 Generale XLIV
Sacramoso XXXVII
984 Generalissimus XXVII

CZ
Starokladrubský bělouš středního rámce s vynikající mechanikou pohybu. Hřebec vyniká klidným
charakterem. Je zapřahán do jednospřeží a dvojspřeží.
V loňské sezoně se zúčastnil několika závodů spřežení. Můžete jej také využít při jízdě pod sedlem.
EN
An Old Kladruber white mid-sized colt of excellent locomotion. Exceptionally calm, worked in single
harness and in pair. Last year he competed in several harness events and he can be ridden under saddle
as well.
DE
Altkladruber mittelrahmiger Schimmel mit einer ausgezeichneten Bewegungsmechanik. Der Hengst
zeichnet sich durch seinen ruhigen Charakter aus. Er wird in den Ein- und Zweispänner eingespannt. In
der vorjährigen Saison hat er an mehreren Gespannwettbewerben teilgenommen. Man kann ihn auch zum
Reiten unter dem Sattel einsetzen.
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Sacramoso Caroma VIII – 5, 3.5.2007
tm.š.běl., valach ● grey, gelding ● der Schimmel, der Wallach
169, 160, 200, 20.5, -

Sacramoso Rabia VIII
182, 174, 201, 22.0, 630
1999 stklb š.Běl.

5/211 Caroma
169, 159, 181, 20.2, 525
1993 stklv Vr.

Sacramoso Eroica XLIII

105 Rabia (Gss XXIX)

Solo Majka VI

5-93 Caprina

Sacramoso Aboca XL
74 Eroica K (F IX)
Generalissimus XXIX
50 Generale XLIV
Solo Narcis IV
209 Majka (S XXXII)
Sacramoso Eleonora XXXVIII
239 Capriforma

CZ
Starokladrubský vybělující bělouš, valach. Po otci S Rabia VIII, z matky 5/211 Caroma (výkonnost „T“
spřežení, HPK, GZ). Valach je velmi dobře přiježděn pod sedlem, velice spolehlivý v kočáře, letos se
poprvé zúčastnil halových závodů ve dvojspřeží. Vyniká svou mechanikou pohybu, jemností a lehkou
ovladatelností. Odchován ve stádě, kastrován ve 3,5 letech.
EN
An Old Kladruber white gelding by S Rabia VII of 5/211 Caroma (performance T harness, Main Stud
Book). The gelding is well trained under the saddle, reliable in harness. This year he competed in indoor
harness competition for the ﬁrst time. Excellent locomotion, gentleness and easy to ride. Bred in herd,
castrated in 3.5 years.
DE
Altkladruber ausbleichender Schimmel, Wallach. Nach seinem Vater S Rabia VIII, aus seiner Mutter
5/211 Caroma (Leistungsvermögen „T“ im Gespann, Hauptzuchtbuch, GZ). Der Wallach ist sehr gut
unter dem Sattel reitbar, er ist in der Kutsche sehr zuverlässig, in diesem Jahr hat er zum ersten Mall an
Hallenwettgewerben im Zweispänner teilgenommen. Er zeichnet sich durch seine Bewegungsmechanik,
Lindheit sowie leichte Wendigkeit aus. Aufgezogen in der Herde, im Alter von 3,5 Jahren kastriert.
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Sacramoso Eroina XLIII – 52, 27.3.2007
sv.š.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst
176, 166, 197, 21.5, 570

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

74 Eroica K (F IX)

Generalissimus Capria XXXIX

209 Estocada (Gss XXIX)

Sacramoso XXXVII
978 Aboca (G XLIV)
Favory IX CZ
984 Generalissimus XXVII
Generalissimus Amadeus XXX
73 Capria (Ru)
Generalissimus XXIX
44 Egloga (G XLIV)

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 deﬁciency 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.
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Generalissimus Erisia XXXIX – 35, 23.6.2007
smíš.hd.tečk.běl., hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst
180, 169, 193, 22.5, 580

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

73 Capria (Ru)

Generale Proxima XLVIII

157 Empire (Gss XXIX)

Generalissimus XXVII
884 Generale XLIII
Rudolfo
917 Candia K (F VI)
Generale XLV
16 Proxima (Gss XXVII)
Generalissimus XXIX
89 Elba K (F IX)

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.
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Generale Animosa II – 22, 27.2.2007
š.běl, hřebec ● gray, colt ● der Schimmel, der Hengst
178, 167, 201, 22.5, 610

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

158 Energica (Gss XXIX)

Generalissimus Amadeus XXX

83 Affabila (Ru)

Generale XLV
16 Proxima (Gss XXVII)
Generalissimus XXIX
934 Generale XLIV
Generalissimus XXVII
884 Generale XLIII
Rudolfo
982 Generale XLIV

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.
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477 Escia (So XVIII), 15.5.2003
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, der Stute
181, 168, 210, 23.0, 660

Solo Bardana XVIII
183, 172, 195, 24.0, 630
1996 stklv Vr.

422 Esenza (So VI)
174,161,200,21.3,595
1995 stklv Vr.

Solo Ela X

373 Bardana (S XXXIX)

Solo Majka VI

371 Etara (S XXXIX)

Solo Magniﬁca VII
293 Ela (SP I)
Sacramoso Xerxes XXXIX
Barma - 117 (So IV)
Solo Narcis IV
209 Majka (S XXXII)
Sacramoso Xerxes XXXIX
304 Elerona (R)

CZ
Starokladrubská klisna s dobrou mechanikou pohybu, je vhodná pro rekreační ježdění pod sedlem. Otec
Solo Bardana XVIII (nar. 1996) po Solo X má vlastní výkonnost a výkonnost potomstva spřežení „T“
a reprezentoval Národní hřebčín v soutěžích čtyřspřeží, má narozených 42 potomků, z toho 11 dcer je
zařazených do chovu. Matka: 422 Esenza (nar. 1995) po Solo VI má narozených 6 potomků. Otec matky
Solo Majka VI byl hřebec s vlastní výkonností a výkonností potomstva „T“ ve spřežení.
EN
A ﬁlly with good locomotion, suitable for leisure riding under saddle. The sire Bardana XVIII (foaled
in 1996) by Solo X has performance T and the performance of his offspring is T in harness. He has
represented the National Stud in harness competitions (four-in-hand). He has 42 offspring, of which 11
mares are in stud. Dam: 422 Esenza (foaled in 1995) by Solo VI has 6 offspring. The dam sire Solo Majka
VI had performance T and the performance of his offspring was also T in harness.
DE
Altkladruber Stute mit einer guten Bewegungsmechanik, sie ist für das Erholungsreiten unter dem Sattel
geeignet. Sein Vater Solo Bardana XVIII (geb. 1996) nach Solo X hat sein eigenes Leistungsvermögen
sowie das Leistungsvermögen der Nachkommenschaft im Gespann „T“ und hat das Nationalgestüt
im Vierspännerwettbewerben repräsentiert, er hat 42 geborene Nachkommen, davon 11 Töchter in die
Pferdezucht eingereiht wurden. Ihre Mutter: 422 Esenza (geb. 1995) nach Solo VI er hat 6 geborene
Nachkommen. Der Vater seiner Mutter Solo Majka VI war Hengst mit seinem eigenen Leistungsvermögen
sowie dem Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann.
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Bernia – 53, 13.2.2007
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute
175, 164, 197, 20.0, 570

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

338 Favina (SP I)

Sacramoso Ela XLVII

408 Barbarina (So VIII)

Sacramoso Eleonora XXXVIII
235 Xerxes (So IV)
Siglavi Pakra Favorina I
311 Favorta (So IV)
Sacramoso Xerxes XXXIX
293 Ela (SP I)
Solo Isoleta VIII
342 Baronesa (So VII)

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 ﬁlly 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.
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Amarra - 3, 7.3.2006
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, die Stute
181, 171, 200, 21.5, 635

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

339 Rosa (SP I)

Sacramoso Xerxes XXXIX
311 Favorta (So IV)
Siglavi Pakra Favorina I
310 Romana (So IV)
Solo Narcis IV

Solo Majka VI

209 Majka (S XXXII)

364 Antela (So VII)

Solo Magniﬁca VII
VČ 185 Fakulta (G XLIV)

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 ﬁlly 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.
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Amansa – 13, 11.3.2005
š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute
181, 168, 207, 21.5, 690

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

380 Majorita (S XXXIX)

Sacramoso Xerxes XXXIX
293 Ela (SP I)
Sacramoso Xerxes XXXIX
303 Majeta (SP I)
Solo Narcis IV

Solo Majka VI

209 Majka (S XXXII)

364 Antela (So VII)

Solo Magniﬁca VII
VČ 185 Fakulta (G XLIV)

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 ﬁlly 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.
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Esoria – 23, 29.5.2007
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, der Stute
179, 168, 195, 21.5, 590

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

428 Ecleta (So X)
178, 167, 193, 22.0, 570
1996 stklv Vr.

Generalissimus Secondara XXXV

355 Paluba (R II)

Solo Ela X

362 Elina (So VI)

Generalissimus XXIX
278 Secondara (S XXXVI)
Romke Eleona II
301 Planeta (So IV)
Solo Magniﬁca VII
293 Ela (SP I)
Solo Majka VI
293 Ela (SP I)

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: Generalissimus Paluba XL (nar.
1996) po Gss. XXXV má 30 narozených potomků, z toho je 5 dcer zařazených v chovu. Matka: 428 Ecleta
(1996) po Solo X má 4 narozená hříbata, jedna dcera je zařazena do chovu. Otec matky Solo Ela X byl
hřebec s vlastní výkonností a výkonností potomstvy „T“ ve spřežení
EN
A ﬁlly with very good locomotion, suitable for both sport and leisure in harness and under saddle. In
harness she works in pair. Sire Generalissimus Paluba XL (foaled in 1996) by Gss. XXXV has 30
offspring, of which 5 mares are in stud. Dam: 428 Ecleta (1996) by Solo X has 4 offspring, one mare is in
stud. The dam sire Solo Ela X had performance level T in harness and the same level has been achieved
by his offspring.
DE
Altkladruber Stute mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, sie ist für das Sport- und Erholungsreiten
im Gespann sowie das Reiten unter dem Sattel geeignet. Sie wird in Zweispänner eingespannt. Ihr Vater:
Generalissimus Paluba XL (geb. 1996) nach Gss. XXXV hat 30 geborene Nachkommen, davon 5 Töchter
in der Zucht eingereiht sind. Ihre Mutter: 428 Ecleta (1996) nach Solo X hat 4 geborene Fohlen, eine
Tochter ist in die Pferdezucht eingereiht. Der Vater ihrer Mutter Solo Ela X war Hengst mit dem eigenen
Leistungsvermögen sowie dem Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann
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Xerta – 22, 18.6.2007
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, der Stute
179, 168, 191, 21.5, 575

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

454 Xedona (So XVII)
178, 167, 195, 21.0, 590
2000 stklv Vr.

Sacramoso Favorta XLIV

368 Seico (So VII)

Solo Rosa XVII

341 Xerona (S XXXVIII)

Sacramoso Xerxes XXXIX
311 Favorta (So IV)
Solo Magniﬁca VII
295 Seclana (SP I)
Solo Majka VI
339 Rosa (SP I)
Sacramoso Eleonora XXXVIII
235 Xerxes (So IV)

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. 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: 454 Xedona (nar. 2000) po Solo XVII má 3 narozené
potomky. Otec matky Solo Rosa XVII je otcem pěti plemenných hřebců a 15 plemenných klisen, sportovní výkonnost
jeho potomstva je „T“ ve spřežení a v drezůře.
EN
A ﬁlly with very good locomotion suitable for sport and leisure, both in harness and under saddle. She can work in pair
too. The sire Sacr. Seico VI (foaled in 1999) by Sacr. XLIV has 37 offspring, three mares are in stud. Sacr. Seico VI has
performance level and the performance of his offspring T in harness and he has represented the National Stud in four-inhand competitions. The dam: 454 Xedona (foaled in 2000) by Solo XVII has 3 offspring. The dam sire Solo Rosa XVII
has sired ﬁve stud stallions and 15 mares, the performance of his offspring is T in harness and dressage.
DE
Altkladruber Stute mit einer sehr guten Bewegungsmechanik, sie ist für das Sport- und Erholungsreiten im Gespann
sowie das Reiten unter dem Sattel geeignet. Sie wird in Zweispänner eingespannt. Sein Vater Sacr. Seico VI (geb.
1999) nach Sacr. XLIV hat 37 geborene Nachkommen, davon drei Töchter in der Zucht eingereiht sind. Sacr. Seico VI
hat sein eigenes Leistungsvermögen sowie das Leistungsvermögen der Nachkommenschaft „T“ im Gespann und hat
das Nationalgestüt in Vierspännerwettbewerben repräsentiert. Ihre Mutter: 454 Xedona (geb. 2000) nach Solo XVII
hat 3 geborene Nachkommen. Der Vater ihrer Mutter Solo Rosa XVII ist Vater von fünf Zuchthengsten und fünfzehn
Zuchtstuten, das Sportleistungsvermögen seiner Nachkommenschaft ist „T“ im Gespann sowie in der Dressur.
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Saboneta – 20, 8.5.2007
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, der Stute
176, 165, 193, 21.0, 590

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

467 Samba (So X)
175, 165, 194, 21.5, 590
2001 stklv Vr.

Generalissimus Secondara XXXV

355 Paluba (R II)

Solo Ela X

392 Sabrina (So VIII)

Generalissimus XXIX
278 Secondara (S XXXVI)
Romke Eleona II
301 Planeta (So IV)
Solo Magniﬁca VII
293 Ela (SP I)
Solo Isoleta VIII
333 Sega (R)

CZ
Starokladrubská klisna s dobrou mechanikou pohybu, v roce 2011 absolvovala úspěšně výkonnostní
zkoušky a je vhodná jak pro sportovní tak rekreační ježdění v zápřeži, ježdění pod sedlem a chov.
Zapřahá se do dvojspřeží a jednospřeží. Otec: Generalissimus Paluba XL (nar. 1996) po Gss. XXXV má
30 narozených potomků, z toho je 5 dcer zařazených v chovu. Matka: 467 Samba (nar. 2000) po Solo X
má tři narozená hříbata.Otec matky Solo Ela X byl hřebec s vlastní výkonností a výkonností potomstva
„T“ ve spřežení.
EN
A ﬁlly with good locomotion, in 2011 she passed the performance tests and she is suitable both for sport
and leisure in harness and under saddle, or for breeding. In harness she works in pair and single. Sire:
Generalissimus Paluba XL (foaled in 1996) by Gss. XXXV has 30 offspring, of which 5 mares are in
stud. Dam: 467 Samba (foaled in 2000) by Solo X has three offspring. The dam sire Solo Ela X had
performance T in harness and the same level has been achieved by his offspring.
DE
Altkladruber Stute mit einer guten Bewegungsmechanik, im Jahr 2011 hat sie erfolgreich die
Leistungsprüfungen absolviert und ist für das Sport- und Erholungsreiten sowie das Reiten unter dem
Sattel und die Zucht geeignet. Sie wird in Zwei- a Einspänner eingespannt. Ihr Vater: Generalissimus
Paluba XL (geb. 1996) nach Gss. XXXVhat 30 geborene Nachkommen, davon 5 Töchter in der Zucht
eingereiht sind. Ihre Mutter: 467 Samba (geb. 2000) nach Solo X hat drei geborene Fohlen. Der Vater ihrer
Mutter Solo Ela X war Hengst mit dem eigenen Leistungsvermögen sowie dem Leistungsvermögen der
Nachkommenschaft „T“ im Gespann.
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Maryska – 14, 22.5.2008
vranka, klisna ● black, mare ● der Rappe, der Stute
172, 161, 201, 21.0, -

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

JM 4406 Euridika

Sacramoso Ela XLVII

SM 3511 Majka

Sacramoso Xerxes XXXIX
310 Romana (So IV)
Solo Seclana IX
6-800 Erata (R)
Sacramoso Xerxes XXXIX
293 Ela (SP I)
2383 Sacramoso Candelia XXXVIII-22
JM 3044 Macena (R)

CZ
Starokladrubská klisna vlastního chovu, vranka bez odznaků. Klisna je velice příjemná a spolehlivá
pod sedlem, ochotná spolupracovat. Maryska je po našem plemenném hřebci Sacramoso Euridika II.
(výkonnost „T“ spřežení, vítěz výkonnostních zkoušek 1999, GZ) a z matky Majena – 26 (GZ). Pravý
bratr klisny Maryska byl prodán do Californie. Klisna má velké předpoklady pro sport i chov. Vyniká
výborným charakterem a dobrou mechanikou pohybu. Odchována ve stádě.
EN
A privately bred ﬁlly, black without marks. She is very nice and reliable under saddle, eager to work. She
is sired by the stud’s sire Sacramoso Euridika II. (performance T in harness, winner of the performance
tests 1999, GZ) a z matky Majena – 26 (GZ). The brother of Maryska was sold to California. The ﬁlly has
great potential for sport and breeding. She is of exceptional character and good locomotion. Bred in herd.
DE
Altkladruber Stute der eigenen Zucht, Rappstute ohne Abzeichen. Die Stute ist sehr angenehm und
unter dem Sattel zuverlässig, bereitwillig zusammen zu arbeiten. Maryska ist nach unserem Zuchthengst
Sacramoso Euridika II. (Leistungsvermögen „T“ im Gespann), dem Sieger der Leistungsprüfungen 1999,
GZ, und aus der Mutter Majena – 26 (GZ). Der echte Bruder der Stute Maryska wurde nach Kalifornien
verkauft. Die Stute hat große Voraussetzungen für Sport sowie Zucht. Sie zeichnet sich durch ihren
ausgezeichneten Charakter und gute Bewegungsmechanik aus. Aufgezogen in der Herde.
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Excelencia – 8, 6.4.2005
tm.š.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
177, 166, 203, 21.0, -

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

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

Rudolfo Candia II

206 Etna K (F XI)

Generale Proxima XLVIII

157 Empire (Gss XXIX)

Rudolfo I
917 Candia K (F VI)
Favory VI - K
106 Elegia (S XXXVII)
Generale XLV
16 Proxima (Gss XXVII)
Generalissimus XXIX
89 Elba K (F IX)

CZ
Klisna středního rámce, díky svému velmi živému temperamentu je tato klisna vhodná zejména pro
sportovní účely. Je velmi hodná na ošetřování. Ochotná při práci pod sedlem.
EN
A mid-sized ﬁlly, her temperament makes her suitable namely for sport. She is very easy to groom and
willing to work under saddle.
DE
Mittelrahmige Stute, dank ihres sehr lebhaften Temperaments ist diese Stute insbesondere für Sportzwecke
geeignet. Sie ist sehr pﬂegefreundlich. Bei der Arbeit unter dem Sattel bereitwillig.
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Arcosa – 12, 11.4.2007
sv.š.hd.tečk.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
182, 172, 201, 22.0, 610

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

274 Andanza (Gss XXXII)
176, 165, 203, 21.5, 630
1999 stklb tm.š.Běl.

Generalissimus Santana XXXVII

176 Altessa (Gss XXIX)

Generalissimus Affabila XXXII

240 Amelia (F XI)

Generalissimus Amadeus XXX
962 Santana (F IV)
Generalissimus XXIX
90 Aqua (Mi)
Generalissimus XXIX
83 Affabila (Ru)
Favory XI - K
198 Amantina (Gss XXX)

CZ
Arcosa – 12 je klisna s velmi klidným a vyrovnaným charakterem. Je vždy ochotná k práci, velmi lehce
jezitelná jak pod sedlem, tak v kočáře.
EN
Arcosa – 12 is a ﬁlly of a calm, well balanced character. She is eager to work, easy to ride, both under
saddle and in harness
DE
Arcosa – 12 ist Stute mit einem sehr ruhigen und ausgeglichenen Charakter. Sie ist immer zur Arbeit
bereitwillig, unter dem Sattel sowie in der Kutsche sehr leicht reitbar.
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Feketa – 23, 18.5.2000
běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
182,169,212,22.5,695

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

Č 2086 Fára
169, 156, 196, 20.5, 1987 stklb Běl.

Generalissimus Amadeus XXX

Č 1379 Santalina

212 Favory IV - 50

Č 932 Slza

Generalissimus XXVII
884 Generale XLIII
Generalissimus XXIX
962 Santana (F IV)
Favory IV - K
836 Sacramoso XXXIII
Solo Magniﬁca VII
Č 204 Granada

CZ
Klisna je hodná a učentlivá, vhodná jak do sportu tak k chovu. Účastnila se závodů v jednospřeží, ale
zapřahá se jak do dvojspřeží, tak čtyřspřeží.
EN
A calm and eager to work ﬁlly, good for sport and stud. She has taken part in single harness competitions
but can equally work in pair and four-in-hand.
DE
Die Stute ist freundlich und gelehrig, geeignet für Sport sowie Zucht. Sie hat an Wettbewerben im
Einspänner teilgenommen, aber wird auch in den Zwei- sowie Vierspänner eingespannt.
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Aquaviva – 16, 19.4.2006
běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
180, 170, 204, 23.0, 650

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

226 Aversa (F XI)
177, 166, 201, 22.0, 1990 stklb Běl.

Sacramoso Espina XLI

158 Energica (Gss XXIX)

Favory XI - K

104 Agatha (Ru)

Sacramoso XXXVII
59 Espina (F IX)
Generalissimus XXIX
934 Generale XLIV
Favory IX CZ
926 Generale XLIV
Rudolfo
24 Alata (Gss XXVII)

CZ
Starokladrubská klisna středního rámce s dobrou mechanikou pohybu. Klisna je ježděná a ošetřována
žáky prvního ročníku SŠChKJ. Velmi hodná, je vhodná k rekreačnímu ježdění pod sedlem. Vyniká
klidnou povahou a ochotou spolupracovat.
EN
A mid-sized ﬁlly with great locomotion. She is ridden and groomed by the students of the ﬁrst grade of the
local riding school. She is good for leisure riding under saddle. Her character is calm and well-balanced
and she is eager to work.
DE
Mittelrahmige Altkladruber Stute mit einer guten Bewegungsmechanik. Die Stute durch Schüler des
ersten Jahrgangs der Oberschule für Pferdezüchter und Reiter gepﬂegt und geritten. Sehr freundlich, sie
ist zum Erholungsreiten unter dem Sattel geeignet. Sie zeichnet sich durch ihren ruhigen Charakter sowie
Bereitschaft zusammen zu arbeiten aus.
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Alga – 21, 7.3.2005
sv.š.běl., klisna ● gray, mare ● der Schimmel, die Stute
184, 174, 205, 21.5, -

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

146 Rava (S XXXVII)

Generalissimus Adona XXXIII

199 Amata (S XL)

Favory IX CZ
926 Generale XLIV
Sacramoso XXXVII
935 Raduga (Gss XXVII)
Generalissimus XXIX
72 Adona (Ru)
Sacramoso Aboca XL
104 Agatha (Ru)

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.
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Aureola – 12, 13.5.2005
běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
182, 171, 204, 22.5, -

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

212 Ariosa (Gss XXIX)
180, 169, 210, 22.6, 1990 stklb Běl.

Sacramoso Espina XLI

158 Energica (Gss XXIX)

Generalissimus XXIX

72 Adona (Ru)

Sacramoso XXXVII
59 Espina (F IX)
Generalissimus XXIX
934 Generale XLIV
Favory IV - K
817 Generalissimus XXIII
Rudolfo
922 Generale XLIV

CZ
Klisna středného rámce. Její předností je velmi dobrá mechanika pohybu. Ve sportovní sezoně 2011
se účastnila několika závodů spřežení. Klisna vyniká vyrovnaným charakterem, je ochotná k práci,
spolehlivá jak v zápřeži, tak po sedlem.
EN
A mid-size ﬁlly with very good locomotion. In the 2011 season she took part in a number of harness
competitions. She is calm, eager to work, reliable both in harness and under saddle.
DE
Mittelrahmige Stute. Ihr Vorteil ist eine sehr gute Bewegungsmechanik. In der Sportsaison 2011 hat
sie an mehreren Wettrennen von Pferdegespannen teilgenommen. Die Stute zeichnet sich durch einen
ausgeglichenen Charakter aus, sie ist zur Arbeit bereitwillig, im Gespann sowie unter dem Sattel
zuverlässig.
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Ribeira – 21, 13.2.2007
tm.š.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
174, 164, 204, 20.5, -

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

275 Ricura (S XL)
175, 165, 199, 22.0, 595
1999 stklb š.Běl.

Generale Proxima XLVIII

158 Energica (Gss XXIX)

Sacramoso Aboca XL

228 Riposada (F XI)

Generale XLV
16 Proxima (Gss XXVII)
Generalissimus XXIX
934 Generale XLIV
Sacramoso XXXVII
978 Aboca (G XLIV)
Favory XI - K
124 Ratina (Ru)

CZ
Klisna menšího rámce, mírně temperamentní. Ribeira – 21 je velmi dobře jezditelná, spolehlivá jak
v kočáře, tak pod sedlem.
EN
A smaller ﬁlly with a bit of temperament. Ribeira – 21 is easy under the saddle and reliable, both under
saddle and in harness.
DE
Kleinrahmige Stute, leicht temperamentvoll. Ribeira – 21 ist sehr gut reitbar, in der Kutsche sowie unter
dem Sattel zuverlässig.
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Aveira – 15, 9.5.2007
běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
176, 166, 197, 21.5, -

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

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

Rudolfo Candia II

206 Etna K (F XI)

Generalissimus Adona XXXIII

199 Amata (S XL)

Rudolfo I
917 Candia K (F VI)
Favory XI - K
106 Elegia (S XXXVII)
Generalissimus XXIX
72 Adona (Ru)
Sacramoso Aboca XL
104 Agatha (Ru)

CZ
Klisna menšího rámce. Vyniká velmi vyrovnaným charakterem. Aveira – 15 je ošetřována a ježděná žáky
SŠChKJ. Vyznačuje se velmi lehkou jezditelností pod sedlem. Klisna je spolehlivá, vhodná pro volný čas
a turistiku.
EN
A smaller ﬁlly with excellent, calm character Aveira – 15 is groomed and ridden by the students of the local
riding school. She is very easy to ride under saddle, is reliable and suitable for leisure riding and tourism.
DE
Kleinrahmige Stute. Sie zeichnet sich durch einen sehr ausgeglichenen Charakter aus. Aveira – 15 wird
von Schülern der Oberschule für Pferdezüchter und Reiter gepﬂegt und geritten. Sie zeichnet sich durch
eine sehr leichte Reitbarkeit unter dem Sattel. Die Stute ist zuverlässig, geeignet für Freizeit und Turistik.
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Cavalla – 9, 13.4.2007
běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
181, 172, 203, 22.0, -

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

172 Alta (Gss XXIX)

Generale Proxima XLVIII

207 Colloquinta (Ru I)

Generalissimus Amadeus XXX
962 Santana (F IV)
Generalissimus XXIX
982 Generale XLIV
Generale XLV
16 Proxima (Gss XXVII)
Rudolfo I
107 Carpeta (S XXXVII)

CZ
Klisna středního rámce s typickou klabonosou hlavou a velmi dobrou mechanikou pohybu. Klisna vyniká
vynikajícím charakterem. Spolehlivá a ochotná jak pod sedlem, tak v kočáře. Cavalla – 9 je vhodná pro
sport i jako kůň pro volný čas.
EN
A mid-sized ﬁlly with characteristic Old Kladruber head and very good locomotion. The ﬁlly has an
excellent character. She is reliable and eager to work both under saddle and in harness. Cavalla – 9 is
suitable both for sport and leisure.
DE
Mittelrahmige Stute mit der typischen konvexen Stirn- und Nasepartie und einer sehr guten
Bewegungsmechanik. Die Stute zeichnet sich durch ihren ausgezeichneten Charakter aus. Zuverlässig
und unter dem Sattel sowie in der Kutsche bereitwillig. Cavalla – 9 ist für Sport sowie Freizeit geeignet.
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Roica – 8, 10.3.2007
smíš.běl., klisna ● grey, mare ● der Schimmel, der Stute
180, 172, 200, 21.5, -

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

238 Rossina (S XL)
177, 165, 197, 22.0, 600
1993 stklb č.tečk.Běl.

Generalissimus Santana XXXVII

172 Alta (Gss XXIX)

Sacramoso Aboca XL

124 Ratina (Ru)

Generalissimus Amadeus XXX
962 Santana (F IV)
Generalissimus XXIX
982 Generale XLIV
Sacramoso XXXVII
978 Aboca (G XLIV)
Rudolfo
21 Generalissimus XXVII

CZ
Mohutná starokladrubská klisna s dobře nasazeným krkem. Vyniká výbornou mechanikou pohybu. Roica
– 8 je velmi snadno jezditelná, nyní převážně ježděná žáky prvního ročníku SŠChKJ. Klisna je vhodná jak
pro sport, tak k rekreačnímu ježdění. Spolehlivá, ochotná spolupracovat.
EN
Large ﬁlly with muscular, well positioned neck. She has excellent locomotion and is easy to ride. Currently
she is ridden by the students of the ﬁrst grade of the local school. Good for sport and leisure, she is reliable
and eager to work.
DE
Mächtige Altkladruber Stute mit dem gut angesetzten Hals. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende
Bewegungsmechanik aus. Roica – 8 ist sehr leicht reitbar, jetzt wird sie vorwiegend durch Schüler des
ersten Jahrgangs der Oberschule für Pferdezüchter und Reiter geritten. Die Stute ist für Sport sowie
Erholungsreiten geeignet. Zuverlässig, bereitwillig zusammen zu arbeiten.
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Generalissimus Manera XL – 26, 14.4.2008
vraník, valach ● black, gelding ● der Rappe, der Wallach
...

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

355 Paluba (R II)

Solo Rosa XVII

387 Matera (So IX)

Generalissimus XXIX
278 Secondara (S XXXVI)
Romke Eleona II
301 Planeta (So IV)
Solo Majka VI
339 Rosa (SP I)
Solo Seclana IX
348 Martosa (R)

CZ
Mladý valach ve výcviku, momentálně sbírá zkušenosti jak pod sedlem, tak v kočáře.
Je hodný, ochotný k práci. Má dobrou mechaniku pohybu.
EN
A young gelding in training, currently gathering experience both under saddle and in harness. He is
calm, willing to work and is characterised by excellent locomotion.
DE
Junger Wallach am der Dressur, momentan sammelt er Erfahrungen sowohl unter dem Sattel als auch in
der Kutsche. Er ist freundlich, arbeitswillig. Er hat eine gute Bewegungsmechanik.
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Generalissimus Esprita XL – 25, 21.3.2008
vraník, valach ● black, gelding ● der Rappe, der Wallach
...

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

355 Paluba (R II)

Sacramoso Romana XLVI

422 Esenza (So VI)

Generalissimus XXIX
278 Secondara (S XXXVI)
Romke Eleona II
301 Planeta (So IV)
Sacramoso Xerxes XXXIX
310 Romana (So IV)
Solo Majka VI
371 Etara (S XXXIX)

CZ
Mladý valach na počátku výcviku, momentálně sbírá zkušenosti jak pod sedlem, tak v kočáře.
Je hodný, ochotný k práci. Má dobrou mechaniku pohybu.
EN
A young gelding in training, currently gathering experience both under saddle and in harness. He is
calm, willing to work and is characterised by excellent locomotion.
DE
Junger Wallach am der Dressur, momentan sammelt er Erfahrungen sowohl unter dem Sattel als auch in
der Kutsche. Er ist freundlich, arbeitswillig. Er hat eine gute Bewegungsmechanik.

POZNÁMKY / NOTES / DIE BEMERKUNG

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 12. 10. 2012.

PROFESIONALITA
ZKUŠENOSTI
DISKRÉTNOST
ODBORNOST
ÚSPĚCHY

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

MediaBros s.r.o.
Zborovská 139
56201, Ústí nad Orlicí
tel.: 777 900 774
email: info@mediabros.cz

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
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

