
INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2017 – JEZDCI.CZ 

Jméno hřebce:   2216 BRANDO   Rok narození: 2001 

Plemeno: BWP       Barva: HD. 

Sportovní výkonnost: skoky 150 cm international 

Chovatel: Frans Deckers 

Majitel: Bedřich Hanák 

Kontaktní údaje: Pernarec 11, 33036 Pernarec. Tel.:774 657 736,              
www.podkovarstvihanak.cz 

 

Otec: 

    CAPITOL I 

 CODEX  CARTHAGO  PERRA (CALANDO I) 

     COR DE LA BRYERE 

   IMKE I  OMARA (LOGENSCHLIESSER) 
 

Matka: 

   ET HOP  

 MAZIANA VD MOEREN  LYS DE DARMEN  DARMEN (TOB DE FONDELYN) 

    ROTHSCHILD J  

   GRAZINA VD HERTWINKEL  LUCKY VD BREEMEERSEN 
 

Doplňující informace k hřebci: 

2216 BRANDO (BWP) 

Působí v rámci plemenné knihy CS (Slovenský teplokrevník) 

Otcem Bran d a je jeden z nejlepších synů hřebce Cart h ago Z – holštýnský hřebec CODEX. 
Codex sportoval na mezinárodní úrovni v parkurových soutěžích v sedle jezdce James 
Peeters. Codex je producentem potomků s velmi dobrou jezditelností a skokovými 
schopnostmi. Jeho potomci jsou prověřováni po cele Evropě a někteří již dosáhli na úroveň 
160 cm (Th imo theu s, Tenn esse van he t Ko r e nho f, Vir ginia nebo Wit h ney v/d Dw 



erswHage n). Otcem Codexe je dvojnásobný olympionik a prvotřídní plemenný hřebec a 
dosud nejúspěšnější syn hřebce Capitol I – Carth ago Z, který dal celou škálu mezinárodně 
úspěšných sportovních koní a nemálo plemenných hřebců. 

 Matka Bran d a – MAZ IANA v/d MOE R E N má hodnocení v rámci plemenné knihy BW P – 
P R ESTATI ELAB EL. Ve sportu byla testována do 9 let a dosáhla v parkurech 135 cm a v 
drezúře úrovně S. Maz iana je dcerou francouského hřebce LYS DE DARME N, který je 
jedním z nejúspěšnějších belgických producentů mateřských linií. 

BRANDO – Jako čyřletý velmi úspěšně absolvoval soutěže pro mladé koně ve Francii s 
několika umístěnímí v kvalifikacích. Ve finále „La GRANDE SEMAIN E DE L´ E L EVAGE“ ve 
Fontainebleau dosáhl hodnocení „EX C E L ENT“. Jako 5letý se opět úspěšně (s 12 čistými 
parkury ze 14) dostal do finále „La GRANDE SEMAIN E DE L´ E L EVAGE“ ve Fontainebleau, 
kde po bezchybných kvalifikacích postoupil do nedělního finále a ve velmi těžké konkurenci 
obsadil 10 místo. Jako 6letý byl prodán do Německa, kde se svojí jezdkyní Alexandrou 
Marowsky úspěšně pokračoval v soutěžích pro mladé koně na mezinárodních závodech, 
poté i v soutěžích vyšších až do úrovně 150 cm. Mezi jeho nejlepší výsledky patří umístění 
ve finále „ ESC ON S PRIN G TOUR“ při CSI**** Frankfurt. Od roku 2014 je jeho jezdeckým 
partnerem jeho majitel, se kterým doposud velmi dobře absolvoval soutěže do 135 cm. V 
současné době startuje v amatérských soutěžích do 130 cm. V chovu BRANDO působí od 
roku 2016, prvním rokem připustil 11 klisen (z toho 11 klisen zjištěných březích). 

 

 

 


