
INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2017 – JEZDCI.CZ 

Jméno hřebce:   Koriandr Rok narození:  1994 

Plemeno:  ČT  Barva: tm.Hd. 

Sportovní výkonnost (disciplína + stupeň): parkur 150 cm 

Chovatel: Holub Josef, Okružní 4699, Zlín, 760 05 

Majitel: Hana Rechová 

Kontaktní údaje: Ing. Aneta Urbanová – 602518953 

info@stajarcus.cz 

www.stajarcus.cz 

https://www.facebook.com/arcusstaj/ 

video potomstvo:  

https://www.youtube.com/watch?v=4udSpXfJLuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-qO15MiqDIg&spfreload=10 

 

Otec:  

 
Caletto II 
1978, tm.Hd. 

Cor de la Bryere 
1968, tm.Hd. 

  
Deka 
n/z, Hd. 

2582 Cellebrio 
1985, Hd.   

Maximus 
n/z, Běl. 

 
Folia 
1969, Hd. 

Vase 
n/z, Běl. 

 

Matka: 

  

2062 Kordon - 32 
1967, Ryz.  
182,168,208,23.20 

JM 4213 Kora 
1988, Hd. 

2310 Kordon Fuge 
1980, Vr.  
188,176,205,23.00 

SM 1750 Fuge 
1973, č.Hd.  
177,166,212,21.60 

  

2100 Duellano - 3 
1970, Ryz.  
175,164,200,22.50 

 
JM 2691 Dana 
1979, Hd. 

SM 1025 Rena 
1964, Hd. 



 

Doplňující informace k hřebci: 

Jeho otcem je holštýnský plemeník Cellebrio, syn vynikajícího Calleto II. Caletto II byl 
představitelem ideálního holštýnského typu. Byl samozřejmě vynikajícím skokanem a se 
svým jezdcem Herbertem Bloekerem vyhrál  mnoho testačních soutěží pro mladé koně. 
Koriandr byl zakoupen jeho současnou majitelkou v roce 1999. Již následující rok dosáhl jako 
šestiletý velice dobrých výsledků v KMK, kde přesvědčil svou velkou skokovou potencí, 
silou odrazu a výbornou technikou skoku. Ve své sportovní kariéře se výborně prezentoval v 
rámci kvalifikačních kol Českého skokového poháru, kde pravidelně dosahoval vynikajících 
výsledků až do úrovně T**. V roce 2005 se v žebříčku nejlepších koní ve skokových 
soutěžích v ČR umístil na 7. místě. 
Koriandr je mohutný kůň ovšem ušlechtilého typu. Potomci tohoto hřebce získali z jeho 
tělesných rysů především výšku a samozřejmě skokové předpoklady. Jednoduše obsednutelní, 
spolupracující, s dobrou mechanikou pohybu, lehkostí a jednoduchostí s chutí spolupracovat. 
Koriandr si v současné době užívá důchodu, chodí do výběhu, a aby se udržoval v kondici, 
chodí na vycházky do terénu a na občasnou lehkou jízdárenskou práci. 
Koriandr je zařazen v akceleračním programu a nyní je chovatelům k dispozici 
prostřednictvím mražených inseminačních dávek.  
 
Cena je rozdělena na dvě části: 
a) poplatek  za jednu mraženou ID......1 000 Kč 
b) doplatek za zjištěnou březí klisnu.....3 000 Kč 
Ceny jsou uváděny v Kč bez 21% DPH. 
 


