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Holstýnský teplokrevník, nar. 2012, chovatel a majitel: ing. Jiøí Mayer
KVH: 166 cm;  holštýnská rodina 18A2
PK: CS
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BALCAMOR

První syn olympijského vítìze Baloubeta du Rouet v èeském chovu!!!

   Jako dvouletý vybojoval BALCAMOR titul vicešampiona mezi více než 20 høebci pøedvýbìru slovenského teplokrevníka (CS). 
Vyniká stylem skoku, velkou skokovou schopností, odrazem, odvahou, líbivým exteriérem a jako vìtšina potomkù Baloubeta du Rouet 
má temperamentu na rozdávání. V roce 2019 dokázal ve vìku sedmi let vybojovat první pøíèku v S** a celou øadu umístìní na této 
úrovni, v druhé polovinì sezony úspìšnì absolvoval nìkolik soutìží stupnì ST*. V roce 2020 se stabilizoval na úrovni ST* a vrcholem 
sezony byly jeho starty pøi finále Èeského skokového poháru v Hoøovicích, kdy ve velké konkurenci vybojoval rychlými a èistými 
výkony 4. resp. 3. pøíèku v sobotních S** resp. ST* parkurech. Na tyto výkony úspìšnì navázal i v sezonì 2021, kdy získal celou øadu 
umístìní v S parkurech, reprezentoval jihoèeskou oblast v družstvu na MÈR v Olomouci a absolvoval èistì parkury do 135 cm.  O jeho 
charakteru svìdèí skuteènost, že je od zaèátku ježdìný výhradnì ženou.

   Otec Baloubet du Rouet sám mnoho let sportoval na nejvyšší úrovni a kromì OH v Aténách 2004 také tøikrát vyhrál finále Svìtového 
poháru, jedná se o velmi tvrdého konì. Dal celou øadu špièkových sportovních koní, kteøí mu zajistili i pozici nejlepšího plemeníka 
svìta dle žebøíèku WBFSH v letech 2012 a 2013. Jmenovitì napøíklad konì Chaman, VDL Bubalu, G&C Arrayan nebo Paloubet 
d’Hallong. Dal také øadu plemenných høebcù, z nichž velmi populární a dnes už osvìdèený je Balou du Rouet a k mladším nadìjím 
patøí již zmínìní skokani Bubalu a Chaman, ale také tøeba holštýnští plemeníci Baracuda a Brantzau.

   Mateøským otcem BALCAMORA je holštýnský høebec Cassiano (po Cassini I z Zivia po Calypso II), který byl jako mladý v Holštýn-
ském svazu velmi vytìžovaný, protože je z matèiny polobratrem olympionika Cim Crista a dalších pìti koní s výkonností 140 cm 
a vyšší. Zivia navíc dala ještì 3 další plemenné høebce. Cassiano dosáhl mezinárodní výkonnosti 140 cm a má potomstvo na úrovni 
160 cm. Dal pøes 350 høíbat a momentálnì pùsobí na Novém Zélandu. 

   BALCAMOR pochází z vynikající, sportovnì i chovatelsky velmi úspìšné holštýnské rodiny 18A2. Matka Camora po Cassiano 
x Constant dosáhla výkonnosti L, poté byla prodána do USA, její sestra Constanze po Contender z matky po velmi cenìném Constant 
patøila s vítìzstvími v ST k nejlepším sportovním koním naší stáje a dala valacha Grandor s výkonností T*. Bába Galante IV dala 
kromì ještì dva další konì s výkonností 140 cm a vyšší. Klisna Noah po Corrado I z Galante, tedy polosestra Camory, je matkou 
u nás dobøe známé skokanky Frascati van ter Hulst (Cassini I) a dalších ètyø koní s mezinárodní výkonností 140-145 cm. Syn Noah, 
høebec Di Cantero van ter Hulst je otcem nadìjného skokana a plemeníka Rob Roy van den Bisschop, který v roce 2022 první sezonu 
pùsobil v Zangersheide.

   BALCAMOR je ideálním partnerem klisen s nedostatkem temperamentu a plnokrevné krve. Svým potomkùm by mìl pøedávat svou 
tvrdost, krásný exteriér, odvahu, prostorný cvalový skok, vynikající styl skoku a energický odraz.
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DARTONI
Šarmantní skokan s pùvodem šampiona!
   Jako jeden z mála høebcù pùsobících v ÈR má DARTONI v pùvodu hned tøi plemeníky se skokovou výkonností 160 cm v øadì za sebou – 
Darco, Clarimo i Landjunge skákali parkury této úrovnì a stejné výkonnosti dosáhlo potomstvo všech tìchto høebcù!
   DARTONI zaujme na první pohled svým šarmem a inteligentním výrazem, které podporuje také ideálnì nasazený a klenutý krk, mohutná 
konstituce a silná kostra tohoto nadìjného skokana, vybaveného výbornou technikou skoku, výbušností a skokovou inteligencí. Díky svému 
skvìlému charakteru je od poèátku ježdìný výhradnì ženou.

  DARTONI absolvoval velmi úspìšnou sezonu 2021, v roce 2022 vinou zranìní své jezdkynì temìø nestartoval. Ve svých 9 letech se hned 
na prvních závodech pøi ÈSP v Brnì umístil jako 3. v S a v následující soutìži ST ho porazila jen stájová kolegynì Concerta. Úspìšnì startoval 
také na svých prvních mezinárodních závodech a zúèastnil se i MÈR žen, kde nároèné druhé kolo absolvoval bez trestných bodù. Na závìr sezony 
úspìšnì absolvoval 3 nároèné soutìže ST** na ÈSP bìhem pouhých 10 dnù. O svých kvalitách pøesvìdèil již v minulosti, jako 7letý hned v kvìtnu 
2019 absolvoval v Domažlicích svou první soutìž stupnì ST* (135 cm) - bez trestných bodù, stejnì jako finále, v nìmž v legendární Cenì Chodska 
obsadil 3. pøíèku! V èervnu zvítìzil v silné konkurenci v S v Praze-Velké Chuchli. Jediným èistým výkonem vyhrál v Písku oblastní mistrovství 
kategorie žen (S) a èistì absolvoval i následný ST parkur v rámci OM seniorù. Stále potvrzuje svou skokovou inteligenci, šikovnost, charakter 
a sebevìdomí pramenící z velkých skokových schopností.

   Za svùj parkurový projev, krásný styl a jezditelnost sbíral DARTONI vysoké známky již od ètyø let v KMK a vyhrál celkem pìt kvalifikací 
tohoto seriálu.

   DARTONIHO otec Darco po Lugano van la Roche x Codex byl dlouholetým ètyønohým sportovním partnerem Belgièana Luda Philipaertse 
a kromì øady dalších úspìchù s ním obsadil 7. místo na OH v Barcelonì 1992. Vykázal neuvìøitelnou tvrdost, když po velmi dlouhé skokové 
kariéøe pùsobil až do svých 28 let v chovu a jako zatím jediný držel 4 roky prvenství v žebøíèku skokových plemeníkù WBFSH. Dopomohla 
mu k nìmu celá øada vynikajících potomkù, z tìch nejznámìjších napøíklad Winningmood, Otterongo, Parco, Copin van de Broy, Coriana 
van Klapscheut èi týmová olympijská vítìzka Sapphire. Kromì toho dal již nìkolik velmi úspìšných synù-plemeníkù, zejména Winningmooda, 
Non Stopa, Ogana Sitte, Parca èi Douglase. Spojení Darca s ušlechtilými matkami s holštýnskou krví se výraznì osvìdèilo - Winningmood 
je z matky po Cassini I x Ladalco, Non Stop z matky po Lord x Carneval, oba dosáhli výkonnosti 160 cm v parkurech a ještì se stali cenìnými 
plemeníky. 

   DARTONIHO matka Clarima dosáhla bìhem dvou sezon výkonnosti S*, pøièemž ve své první  sezonì jako šestiletá zvítìzila v jednom z kol 
KMK. Její pravý bratr McClaren úspìšnì absolvoval MS ve všestrannosti v Tryonu 2018 s legendárním dvojnásobným zlatým olympionikem 
Markem Toddem (NZL) a v sezonì 2022 vybojoval bronz na MS v Pratoni del Vivaro s Jonelle Price s NZL týmem.
   DARTONIHO mateøský otec Clarimo po Clearway z Wismy po Caletto II patøí k hvìzdám holštýnského svazu, léta se prezentoval v nejvyšších 
parkurech vèetnì Pohárù národù pod Rolfem-Göranem Bengtssonem a vyniká zejména energickým odrazem a dynamickým skokem, který pøedává 
i svému potomstvu – nejznámìjšími jsou 6. z MS 2018 Chardonnay a svazový høebec Crunch. Clarimo je zároveò z matèiny strany polobratrem 
legendárních plemeníkù Cassini I a II. DARTONIHO bába Toni I po Landjunge x Sir Shostakovich xx je pravou sestrou valacha Lando 
s výkonnosti T** a polosestrou dvou mezinárodních T*-skokanù po Caretino. 

Landjunge po Landgraf I, otec Dartoniho báby, vyhrál nìkolik GP s Amerièankou Margie Goldstein-Engle.
   Svým potomkùm by mìl DARTONI pøedávat zejména svou tvrdost, pružnost, jezditelnost, výbušnost a inteligenci. První potomci budou 
letos tøíletí a ukazují, že kromì skokového talentu Dartoni pøidává jak na KVH tak i na kostøe a mohutnosti. Navíc se po nìm dìdí vynikající 
horní linie krku a høbetu.
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   ESMAN poprvé zaujal diváky pøi skoku ve volnosti závìreèné zkoušky 70denního testu PK CS. Každý, kdo naživo vidìl jeho velko-
lepé pøekonání výšky 150 cm, si ho dodnes pomatuje. Podruhé se do pamìti divákù výraznì zapsal v roce 2019, když se svým tehdy 
62letým chovatelem a majitelem ing. Jiøím Mayerem v sedle absolvoval èistì obì kola mistrovské soutìže družstev a spoleènì s jiho-
èeským týmem vybojovali zlatou medaili na MÈR tento výkon zopakovali i v sezonì 2022! V letech 2020 a 2021 dosáhl Esman 
výkonnosti ST**, vyhrál dvoukolovou Cenu Klatov 2021 a èistým výkonem pak vybojoval druhou pøíèku v 1. roèníku Memoriálu 
ing. Müllera 2021 pro plemenné høebce.   

ESMAN

Veleschopný potomek dvou sportovních i chovatelských legend!

  ESMANÙV otec Darco po Lugano van la Roche x Codex byl dlouholetým ètyønohým sportovním partnerem Belgièana Luda 
Philipaertse a kromì øady dalších úspìchù s ním obsadil 7. místo na OH v Barcelonì 1992. Vykázal neuvìøitelnou tvrdost, když po velmi 
dlouhé skokové kariéøe pùsobil až do svých 28 let v chovu a ještì si vybojoval místo nejlepšího skokového plemeníka svìta (WBFSH) 
v letech 2008-2011. Jako zatím jediný si toto prvenství udržel celé 4 roky. Dopomohla mu k nìmu celá øada vynikajících potomkù, 
z tìch nejznámìjších napøíklad Winningmood, Otterongo, Parco, Copin van de Broy, Coriana van Klapscheut èi týmová olympijská 
vítìzka Sapphire. Kromì toho dal již nìkolik velmi úspìšných synù-plemeníkù, zejména Winningmooda, Non Stopa, Ogana Sitte, 
Parca èi Douglase. Na spolkovém šampionátu v nìmeckém Warendorfu 2018 se ukázal jako vynikající producent skokanù i Liggesùv 
Dibadu L. Spojení Darca s ušlechtilými matkami s holštýnskou krví se výraznì osvìdèilo – Winningmood je z matky po Cassini I x 
Ladalco, Non Stop z matky po Lord x Carneval, oba dosáhli výkonnosti 160 cm v parkurech a ještì se stali cenìnými plemeníky. 
Winningmood má navíc stejnou krevní kombinaci jako ESMAN – Darco x Cassini I. 

  ESMANÙV mateøský otec Cassini I je další svìtovou legendou. Sám se proslavil v nejvyšším sportu pod Franke Sloothaakem 
a v chovu dosáhl ještì výraznìjších úspìchù. Dal celou øadu skvìlých sportovních koní, v prvé øadì mistra svìta 2006 Cumana, 
a prosadil se také coby producent kvalitních plemeníkù – dal pøed 150 körovaných synù a k tìm nejúspìšnìjším patøí Candillo, EC Berlin, 
Cumano, Cassus èi Carambole. V ÈR po nìm pùsobí napøíklad vynikající skokané Cassini’s Son-T a Cassilius.

   ESMANOVA matka U-Cassiana pochází z velmi výkonné holštýnské rodiny 2067. Její pravá sestra Casablanca La Silla dala vynika-
jící mezinárodní skokanku Rebecu LS po Rebozzo, která na sklonku roku 2018 zvítìzila ve Velké cenì Mnichova a také v paøížském 
Masters pod Edwardem Levym. Sama U-Cassiana již dala v chovu ing. Mayera vítìzku finále KMK 6letých klisen 2020 Giu Acoradu 
a 3. umístìnou z finále KMK 4letých klisen 2021 Jamaicu.

ESMAN by mìl svým potomkùm pøedávat svou enormní skokovou schopnost, silnou konstituci, tvrdost a temperament.
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KVH: 170 cm;  holštýnská rodina 6786
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PACIFIC BLUE
Mladý skokan s pùvodem nabitým výkonností!

   PACIFIC BLUE je mladý holštýnský høebec, jehož pùvod pøekypuje pøedky s absolutní skokovou výkonností. Tøi generace høebcù 
na stranì otce i matky dosáhly výkonnosti 160 cm v parkurovém sportu a jeho matka Caretina byla vítìzná až do úrovnì 140 cm. 

   PACIFICÙV otec Plot Blue byl s Marcusem Ehningem týmovým mistrem svìta 2010 v Lexingtonu a vítìzem fínále Svìtového 
poháru 2010 v Ženevì. Umístil se jako 12. na OH 2012 v Londýnì, sportoval na svìtové špièce v plném zdraví až do 17 let a celkem 
absolvoval 6 mezinárodních šampionátù (vèetnì OH). Po skonèení kariéry mu však osud dopøál pouhé 4 pøipouštìcí sezony, pøesto 
je již dnes jasné, že bude cenìným otcem.
   V roce 2022 mìl Plot Blue na svìtových kolbištích první tøi nepoèetné roèníky 10letých a starších potomkù, kteøí ho svou neuvìøitel-
nou kvalitou katapultovali na 20. pøíèku mezi plemeníky svìtového žebøíèku WBFSH! Na kolbištích se objevuje stále více vynikajících 
potomkù Plot Blua a v prosinci 2022 vyhrál jeho syn Messi van’t Ruytershof s Janne-Friederike Meyer-Zimmermann soutìž Svìtového 
poháru v La Coruni. K pìtihvìzdovým vítìzùm patøí také klisna Ginger-Blue (Ben Maher) nebo krásný plemeník Le Blue Diamond 
van Ruytershof (O. Phillipaerts) a také nejvýdìleènìjší potomek Fiumicino van de Kallevalei  (Jur Vrieling). 
   Plot Blue dal již nìkolik úspìšných mladých plemeníkù, zejména høebce Million Dollar, Le Blue Diamond a Peppermint Blue, pøièemž 
zejména Million Dollar zaznamenal v sezonì 2022 nìkolik vítìzství v Pohárech národù za Nìmecko se Sophie Hinners.
   PACIFICÙV mateøský otec Caretino skákal mezinárodní parkury s Bo Kristoffersenem a Ludgerem Beerbaum a dal celou øadu vyni-
kajících skokanù v èele s dnešní nejvìtší hvìzdou holštýnského chovu, høebcem Casallem.
   PACIFICÙV dìd z matèiny strany Corofino I se do 16 let prezentoval v nejvyšším sportu s Italem Valeriem Sozzim, zúèastnil 
se i finále SP v Milánì. Dal celou øadu schopných potomkù a pochází ze stejné slavné rodiny jako høebci Cumano a Coriano.
   PACIFICOVA matka Caretina pochází z vynikající holštýnské rodiny 6786. Sama dokázala zvítìzit na úrovni ST** a dala již dceru 
Carambu s výkonnosti S**. Bába K-Jeremia dala pravého bratra Caretiny, høebce Carefino, který absolvoval i hamburské skokové 
derby a dosáhl výkonnosti 155 cm pod Davidem Willem. K-Jeremia dále dala dva potomky Casalla, pøièemž Charlie má výkonnost 
160 cm a Cometo 145 cm.
   Prabába Buni po Lord byla velmi kvalitní chovnou klisnou, dala tøi výjimeèné dcery Haradu (Corrado I), K-Jeremiu a Freestyle 
(po Alcatraz), která byla svého èasu nejlepším sportovním konìm známého holštýnského chovatele a nìkdejšího vicemistra nìmeckých 
juniorù Timma Peterse, sportovala pod jménem Achile Laura.Tøi zmínìné chovné klisny zatím daly v chovu Timma Peterse celkem 
11 koní s výkonností 140 až 160 cm, z nichž nejlepší je zøejmì AD Jac’ Potes (Caretino x Corrado), pøed nedávnem velmi úspìšný 
pod Dodou de Miranda. 
   PACIFIC BLUE by mìl pøedávat svùj enormní skokový potenciál, skokovou techniku, sílu, pružnost a skokovou inteligenci. Vzhledem 
ke svému charakteru a vyrovnané povaze je vhodný i na nervní nebo pøíliš temperamentní klisny. 

  PACIFIC BLUE se v roce 2022 prezentoval zejména pod Jaroslavem Jindrou, vzhledem ke zranìní své jezdkynì. V celoroèním 
žebøíèku KMK obsadil 4. pøíèku a dosáhl výkonnosti L**. O rok døíve se v soutìžích KMK umístil jako tøetí v celoroèním žebøíèku. 
Na závìr sezony 2021 úspìšnì absolvoval výkonnostní zkoušky høebcù v rámci PK CS s výsledkem 8,06 bodu a byl zaøazen do chovu 
této plemenné knihy. Obdržel nejvyšší známky ze všech høebcù za techniku konèetin (8,7) a známku vyšší než 8 dostal také za skokové 
vlohy, baskuli, vnitøní vlastnosti, cval, pøipravenost a pøedvedení na parkuru.



Potomstvo našich plemeníkù v roce 2022

První roèník Dartoniho potomstva 
ukazuje, že høebec celkovì pøedává 
kostru, výbornou horní linii, odvahu 
i skokový talent. Kolekce jeho 
dvouletých potomkù – v popøedí 
Danny Boy po Dartoni x Caretino.

První potomci Esmana se narodili v roce 2021, 
na obrázku roèní Escar (Esman x Caretino) 
a Edgar (Esman x Alcatraz).

Daicon po Dartoni z Constanze po Contender 
se v roce 2022 umístil jako pátý na celostátní 
pøehlídce høebeèkù ÈT, v jižních Èechách 
byl druhý!



Úspìchy našich odchovancù v sezonì 2022

Plemenný høebec Esman se v roce 2022 již podruhé podílel na vítìzství 
Jihoèeského týmu v soutìži družstev na MÈR!

Valach Aragon po Acorado I 
z Colette po Concept vybojoval 
v roce 2022 druhou pøíèku 
ve finále KMK šestiletých.

Pìtiletý plemenný høebec Pacific 
Blue se musel bìhem sezony smíøit 
se støídáním jezdcù vinou vleklého 
zranìní jezdkynì, pøesto obsadil 
ètvrtou pøíèku v celoroèním 
žebøíèku KMK!



Inseminaèní stanice høebcù:

Farma Ohrazenice 
na okrese Strakonice (Jihoèeský kraj)

Kontakty:
ing. Jiøí Mayer: 731469527
mgr. Kateøina Hanušová: 739082882

www.holstyni.cz

 
Slevy pro klisny s výkonností se odeèítají z doplatku za bøezost:
Klisna s výkonností S (130 cm) má slevu 1000,- (1210 vè. DPH) Kè.
Klisna s výkonností ST a vyšší (140 cm a vyšší) má slevu 2000,- (2420 vè. DPH) Kè.

Dávky spermatu je možné vyzvedávat osobnì na adrese:
Farma Ohrazenice s.r.o., Ohrazenice 2, 387 16 Volenice, 
nebo je zasíláme s dodáním druhý den v dopoledních hodinách.
Objednávky spermatu v pracovní dny do 9 hod ráno, 
tel: 739 082 882, nebo mailem: farma@holstyni.cz.

Kateøina Hanušová a Jiøí Mayer

Nabízíme pøipouštìní formou inseminace ètyømi perspektivními holštýnskými høebci 
z našeho vlastního chovu, které také sami prezentujeme na èeských kolbištích. Více 
informací o høebcích, zasílání dávek apod. najdete na našich webových stránkách:

Všichni høebci jsou testovaní na WFFS – s negativním výsledkem.

Pøipouštìcí poplatky:
Pro všechny 4 høebce máme stejný základní pøipouštìcí poplatek, 
splatný pøi odebrání první inseminaèní dávky:
2000,- Kè (2420 vè. DPH) 
Doplatek za bøezost splatný k 1.9. 2023:
Balcamor         5000,- (6050 vè. DPH)
Dartoni            7000,- (8470 vè. DPH)
Esman              6000,- (7260 vè. DPH) 
Pacific Blue      5000,- (6050 vè. DPH)

Objednávka musí obsahovat jméno høebce, jméno a èíslo zapouštìné klisny, 
plemennou knihu (ÈT, CS); jméno, telefonní kontakt a adresu majitele klisny, 
v pøípadì zasílání pøesnou adresu, kam se bude dávka odesílat. 
Autoøi fotografií: Martina Kùstková, Patricie Mazuchová, Šárka Votavová, Aneta Jungerová, Kateøina Návojová
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