
INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2016 – JEZDCI.CZ 

Jméno hřebce:           Caro ZH     Rok narození:2006 

Plemeno: český teplokrevník     Barva:smíšený bělouš 

Sportovní výkonnost (disciplína + stupeň): skoky ST** 

Chovatel: Milan Weber 

Majitel:ZH Písek                                                       Držitel: Jaroslav Rédl ml. 

Kontaktní údaje:Chov koní Bernartice, Bernartice 84, Stráž 348 02, 604/776 302 

 

Otec:  

 814 Catango Z  Cantus  Caletto I 

     Monoline 

   Zita  Ahorn Z 

     Tschita 
 

Matka: 

 13/343 Balantines  398 Mirrage  Cagliostro (GER) 

    Monbijou (GER) 

   442 Salut (Lesná)  Salut 

     385 Alarm III (Harmonie) 
 

Doplňující informace k hřebci: 

Plemenný hřebec 1449 Caro ZH  je dnes už jako jediný v ČR synem velice populárního a 
chovateli využívaného hřebce 814 Catango Z, který je označován jako jeden z nejlepších 
zlepšovatelů skokových koní. V ČR připustil více než 700 klisen a narodilo se kolem 500 
hříbat, které už dosahují výkonnosti T. Jeho sportovní kariera, se světovým šampionem 
Josem Lansinkem ve skokových soutěžích TT**, trvala deset let po celém světě. 

V jeho původu z otcovy strany přes hřebce CANTUS koluje krev hřebce CALETTO I, COR DE LA 
BRYERE a z matčiny strany AHORN Z. 



Matkou hřebce CARA ZH je klisna 13/343 Balantines po plnokrevném hřebci 398 MIRRAGE 
xx. Ta se stala pokračovatelkou vynikající netolické rodiny 115A přes matku 442 Salut (Lesná) 
b. 385 Alarm III (hARMONIE) a bb. 261 Quoniam ( Větrná ). Z klisny 442 Salut (Lesná ) působil 
u nás v chovu i hřebec 473 Valát-33, který také vynikal svojí mechanikou a stylem skoku. Byl 
označován za druhého Daniho J.Pecháčka. Bohužel svoji karieru pro zranění ukončil na stupni 
130 cm. 

Hřebec CARO ZH jako tříletý absolvoval 100 denní test ještě pod hříběcím jménem 13/223 
Blesk. Tento test vyhrál s celkovou známkou 8,34 a byl popsán jako velice souladný ve 
velkém přiměřeně dlouhém rámci, velmi dobrém moderním typu. Vynikal jak výbornou 
mechanikou pohybu, tak stylem skoku, ochotou i jezditelností.      Po dvouleté odmlce, 
způsobené zraněním, se dostal na stanici Chovu koní Bernartice a zde má již tříleté 
potomstvo, kterému předává své nejlepší vlastnosti a charakter. Mmj. byl letos tříletý hřebec 
Icaro při podzimním třídění, v testační odchovně Písek, hodnocen mezi nejlepšími. 

Sám Caro ZH se za své čtyřleté působení v Bernarticích zúčastnil s J.Rédlem ml. mnoha 
skokových soutěží a vystoupal až na úroveň 140 cm s výbornými výsledky. Vrývá se tak do 
povědomí chovatelské a sportovní veřejnosti svojí ochotou, obětavostí, elasticitou pohybu, 
stylem skoku a stále stoupající skokovou výkonností.              

 

 

 

 

 


