
Licentace hřebců a předvýběr hřebců do plemenitby, 

přehlídka plemeníků SHP 

24.2.2019 

ESC Lazce Olomouc 

Během posledního únorového víkendu se, pod taktovkou ASCHK ČR, uskutečnil již třetí společný 

(před)výběr hřebců do plemenitby.  Akce se v letošním roce konala v příjemném prostředí areálu ESC 

Lazce v Olomouci. Sobota 23.2. byla věnována českým teplokrevníkům, v neděli 24.2. se mohli 

představit hřebci ostatních plemen, pro které ASCHK vede plemennou knihu.  Došlo k malé změně 

oproti původnímu plánu a předvedení shetlandských hřebců bylo z organizačních důvodů přesunuto 

až za české sportovní pony. Před samotnou licentací došlo k identifikaci hřebců (kontrola čipů), jejich 

přeměření a k veterinární prohlídce, o níž byl vyhotoven protokol.  

Licentační komise pracovala ve složení: Doc. M. Maršálek, B. Políček, Bc. J. Horáčková, J. Ondřejová, a 

MVDr. Horník 

K licentaci byli přihlášeni a předvedeni 4 hřebci. Tři z nich patřili k odchovům českých chovatelů, 

jeden byl dovezen ze zahraničí. Standartní i mini typ byly zastoupeny rovnoměrně, každý 2 hřebci.  

 

Bruce Domino 

Nar.: 16.1.2016 

Ryzí strakoš 

Chovatel i majitel: Petra Šarochová 

Otec: 1636 Bruce v.d. Ariaanshoeve 

Matka: Sissi Domino 

 

Hřebec standartního typu s KVH 99 cm. Komisí byl velmi dobře hodnocen ve stavbě těla. Hřebec se 

velmi dobře předvedl také v pohybu, přičemž klus je prostornější, než krok.  Ve stavbě končetin byly 

zjištěny mírné nedostatky, proto i hodnocení v tomto aspektu bylo poněkud nižší.  

 

 

Black and White Domino 

Nar.: 29.4.2014 

Černobílý strakoš 

Chovatel: Petra Šarochová 

Majitel: Jana Mazancová 

Otec: 1636 Bruce v.d. Ariaanshoeve 

Matka: Lilian v. Welgelegen 

 

Hřebec standartního typu, KVH 101 cm. Licentační komisí byl hodnocen průměrně za typ a stavbu 

těla. Vyniká především pohybem, přičemž (stejně jako u předchozího hřebce) je klus lepší a 

prostornější, než krok. Hodnocení končetin bylo bohužel kvůli zjištěným nedostatkům nižší. 

 



Jeronimo v. h. Mallewegje 

 

Nar.: 25.4.2015 

Plavý strakoš 

Chovatel: NL 

Majitel: Marcela Jarušková 

Otec: Kojak v. h. Mallewegje 

Matka: Chantal v. h. Mallewegje 

 

Minishetland, KVH 86 cm. Hřebec byl velmi dobře hodnocen za stavbu těla a užitkový typ. Ovšem 

v pohybu se ukázala výrazná vada na zadních končetinách. Hodnocení za mechaniku pohybu bylo 

tudíž velmi nízké. 

 

 

Twist of Gabriela 

Nar.: 4.5.2013 

Červenobílý strakoš 

Chovatel: Gabriela Křížová 

Majitel: Helena Štětková 

Otec: Schalenburgs Twister 

Matka: Ml´s Wanda 

 

MInishetland, KVH 77.  Hřebec bohužel nebyl v příliš dobré kondici, což se odrazilo i na celkovém 

hodnocení. Ovšem nutno podotknout, že na svoji velikost se vyznačoval velmi dobrým pohybem jak 

v kroku, tak v klusu. 

 

Tabulka hodnocení hřebců předvedených k licentaci 

Jméno koně 

Míry (v cm) Hodnocení 
Celkové 

hodnocení KVH KVP OH Ohol Typ 
Stavba 

těla 

končet

iny 

Mechanik

a pohybu 

Bruce Domino 

 
99 108 131 15 7 8 6,5 7,5 7,25 

Black and White 

Domino 
101 110 143 15 6,5 7 5,5 8,5 6,88 

Jeronimo v.h. 

Mallewegje 
86 95 127 12,5 7,5 8 7 4 6,63 

Twist of Gabriela 

 
77 83 100 11,5 4 5 5 7,5 5,38 

 

 

Jak vyplývá z celkového hodnocení jednotlivých hřebců, byl licentační komisi doporučen k zařazení do 

plemenitby pouze Bruce Domino, který se s výsledkem 7,25b stal vítězem jarní licentace hřebců SHP. 

 

Po licentaci hřebců následoval předvýběr hřebců. Jedná se o zhodnocení exeriéru mladých hřebečků, 

které může být jistým vodítkem pro majitele a může mu pomoci se rozhodnout, zda se s hřebcem 

v budoucnu bude ucházet o licenci plemeníka. K předvýběru byli přihlášeni a předvedeni dva mladí 

hřebci narození u českých chovatelů. 



Torés Drago 

Nar.: 11.6.2017 

Modrobílý strakoš 

Chovatel i majitel: Šárka Soušková 

Otec: 1095 Tornado v.d. Koerberg 

Matka: Aaltje v. Stal v. Poolland 

 

Hřebeček je zástupcem standartních shp, vysoký, zatím stále přestavěný.  Komisí byl hodnocen jako 

velmi nadějný, bez výraznějších exteriérových vad.  

 

 

Alpinhorse Leslie 

Nar.: 22.5.2017 

Ryzák 

Chovatel: MVDr. Petra Březinová 

Majitel: Lucie Torolová 

Otec: 1813 Locksley Permoník 

Matka: Alpinhorse April 

 

Hřebeček patří mezi mini shp. Přední část těla s hlavou a krkem je prozatím poněkud slabší ve 

srovnání se zadní částí. Ovšem toto může být způsobeno růstovou nerovnoměrností a bylo by 

předčasné vyvozovat konečné závěry. Komisí nebyly zjištěny žádné závažné exteriérové vady či 

nedostatky, které by hřebečka jako budoucího uchazeče o licenci plemeníka již nyní vylučovaly.  

 

 

Po skončení hodnocení mladých hřebečků patřila hala plemeníkům zlicentovaným v minulých letech. 

Za plemeno shetland pony byli předvedeni 4 hřebci.  Jednalo se o vraného hřebce 1930 Calimero af 

Jäboruder majitelky Pavly Hanzlík Kubalové, modrého bělouše 1095 Tornado v.d. Koerberg a 

hnědáka Kadov Iris, oba v majetku Śárky Souškové a hnědobílého strakoše 2382 Edern Gwion 

majitelky Vladimíry Kyselé. Jsme rádi, že majitelé využili této možnosti a své hřebce, kteří vytvořili 

velmi hezkou kolekci, představili veřejnosti a diváci mohli obdivovat krásu shetlandských pony 

v různých velikostech i barvách.  

 

Děkujeme všem majitelům a předvádějícím za účast a předvedení hřebců a to jak při licentaci a 

předvýběru, tak při chovatelské přehlídce. Kolekce shetlandských pony byla na této akci díky nim 

velmi početná a pestrá. Zároveń doufáme, že se stejného či vyššího počtu účastníků dočkáme i 

v příštích letech. Přejeme vám všem spoustu krásných zážitků a úspěchů s vašimi svěřenci. 

 

       

          Jana Horáčková 

 

 

 


