
INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2017 – JEZDCI.CZ 

Jméno hřebce: 1477 FLYINGE GARIBALDI 901    Rok narození: 1991 

Plemeno: švédský teplokrevník    Barva: hnědák 

Sportovní výkonnost:  TT 

Chovatel: Flyingestiftelsen (SWE) 

Majitel: Kateřina Pulpánová, Maršovice 154  

Kontaktní údaje: Ondřej Szieklík, Laby, okr.Benešov, mob.:777 190 949, 
ondras.sz@seznam.cz 

http://kone-lounovice.webnode.cz/ 

 

Otec:  

  Ramiro Z  Raimond 

 Robin Z    Valine (Cottage Son) 

   Alpha Z  Alme Z 

     Gotin (Gotthard) 
 

Matka: 

 
 Swift  Zeus 

 Dotsie (F.2)    Elfenpaar (Weltmeister) 

   Doris (F.2)  Ciceron 

     Dorrit (F.2) 
 

Doplňující informace k hřebci:  

Míry: 179 - 169 - 200 - 21,8 
 
Hřebec 1477 Flyinge Garibaldi je švédský teplokrevník, narozený ve věhlasném švédském státním 
hřebčinci a hřebčíně Flyinge, který byl založen před více než 350 lety. Jeho otec Robin Z pochází ze 
světoznámého chovu Leona Melchiora v Zangersheide. Tento Ramirův syn z matky po Alme Z 
výborně prezentoval záměr svého chovatele. Při vlastní skokové výkonnosti na mezinárodní úrovni byl 
později zakoupen do hřebčína Flyinge, kde se skvěle uplatnil a stal se pilířem švédského chovu. 
Zajímavostí může být, že prvým jezdcem Robina Z byl náš dřívější reprezentant Dušan Tovarňák. 
Robin Z dal řadu desítek skokových koní SWB na úrovni těžkého skákání včetně koní 



internacionálních (MYNTA, HENNES MAURITZ,THUNDERBIRD pod švédskými reprezentanty a další 
mj. i FLYINGE GARIBALDI). 
 
Matka Flyinge Garibaldi je po otci Swift, synu osvědčeného, v SRN působícího francouzského hřebce 
Zeus, který kromě produkce kvalitních skokových koní jako MIDNIGHT MADNESE (Michael 
Whitaker), ZANDOR Z (Jos Lansink) se pozitivně projevuje v mateřských částech rodokmenů (v ZH 
Písek dříve působící hřebec 1053 Guidam Sohn byl též z matky po Zeus). V rodinné posloupnosti pak 
následují prochované klisny hřebčína Flyinge. 
 
Flyinge Garibaldi absolvoval dlouhou, úspěšnou, internacionální karieru pod předním italským 
jezdcem Filippo Moyersoenem, kterého jsme mohli vidět též na CSIO Praha. Flying Garibaldi prošel 
starty na CSIO včetně CSIO***** (např. Řím, Linec, Cáchy, La Baule), na CSIO Helsinky byl členem 
vítězného družstva v Ceně národů, umísťoval se v GP na mezinárodních konkurech typu CSI a CSIO. 
Hřebec měl dokonce v italských barvách splněnu kvalifikaci na OH Atény 2004. 
 
V pedigree Fyinge Garibaldi lze evidovat kromě již zmíněných předků další významné plemeníky jako 
Gotthard či Weltmeister. Hřebec disponuje 12,5% krve xx, 12,5% krve ox i podílem krve francouzské. 
Tento plemeník je schopen se zdárně uplatnit nejen jako nositel výkonnostních vloh, ale i jako korektor 
exteriérových či rozměrových nedostatků svých partnerek. Dva hřebečkové narození 2011 a tři z 
ročníku 2012 byli již zakoupeni do testační odchovny ZH Písek a náleží tam ke špičce ročníků. 
 
Jeho syn hřebec Flyinge Gucci byl na předvýběru hřebců do plemenitby ČT2013 předvybrán do 70-
denního testu. 
 
Hřebec Flyinge Garibaldi působí v PK ČT a CS, je zařazen v Akceleračním programu. 
 
 

 

 


