
 
  Dvacet let v životě člověka je období, kdy se z puberty posunuje do 
dospělosti, zažívá nové věci a velkou část života má teprve před 
sebou. Dvacet let v životě koně představuje ale něco jiného. Při 
průměrném věku 30 let je kůň na začátku poslední třetiny svého 
života. Obvykle má za sebou již svou sportovní a mnohdy i chovnou 
kariéru. Je to tedy vhodná doba k nějaké rekapitulaci. V letošním roce 
dosáhne tohoto jubilea také plemenný hřebec velšský pony  
867 Moorkieker Gawain. 
 
MOORKIEKER GAWAIN 

 
Evropský šampion v plemeni velšský pony z roku 2005 
 
 Gawain není českého chovu. Narodil se 10.4.1994 v německém 
hřebčíně Moorkieker u pana Hinricha Wulfa. Tento hřebčín se 
specializuje na chov velšských pony. Dlouhodobě patří k německé 
špičce a chová na původních britských liniích. Dnes štafetu po 
zakladateli hřebčína panu Wulfovi převzala jeho dcera Karen Wulf 
(provdaná Haschke). 



 
Gawain jako jednodenní hříbátko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gawainovým otcem 
je elitní plemeník 
Downland Goldflake, kterého pan Hinrich Wulf zakoupil v hřebčíně 
Downland (Velká Británie) jako třídenní hříbátko. Po odstavu si ho 
odvezl domů do Německa a v hřebčíně Moorkieker se Goldflake 
později stal kmenovým plemeníkem. Vyprodukoval jednoznačně 
kvalitní potomstvo, které si drželo stále špičkovou úroveň. 
  Matkou Gawaina je elitní klisna Belvoir Harebell (po Lechlade 
Scarlet Pimpernel z Belvoir Thalia po Coed Coch Berwynfa), která se 
svým vysoce prémiovaným potomstvem vytvořila perfektní chovný 
základ hřebčína Moorkieker. 
 
  Už jako hříbátko zaujal Gawain např. pana Krügera, tehdejšího 
předsedu PK oblasti Weser-Ems, který o něm prohlásil, že se jedná o 
nejlepší velšské hříbě ročníku 1994. 
Gawain jako dvouměsíční hříbě (vlevo): 



 
 
  V listopadu 1996 se Gawain stal vítězem körungu hřebců oblasti 
Weser-Ems v Oldenburgu a získal licenci. Ve stejný den se jeho otec 
stal oblastním spolkovým vítězem starších hřebců sekce B v oblasti 
Weser-Ems. 
Gawain ve věku 2,5 roku  - vítěz körungu: 
 



Jako tříletý hřebec dostal Gawain své malé stádečko chovných klisen 
a získával první zkušenosti jako plemeník. Aby se nerozptyloval a 
mohl v klidu dospět, první výstavy se zúčastnil až v roce 1998 a hned 
získal titul Tagessieger – šampion dne. Ve stejném roce pak úspěšně 
složil i VZ v zápřeži v Thule. Zde dosáhl vysokého hodnocení a stal se 
vicešampionem VZ ve spojené kategorii všech plemen pony a 
speciálních plemen koní. 
 
 
1998 - 
Gawain na 
VZ v Thule: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
1998 - Gawain 
licentován také pro 
oblast Meklenburska 
a Horního 
Pomořanska. 
 
 
 
 
 



 V následujících letech 1999-2001 se tento impozantní hřebec 
prezentoval na dalších 8 výstavách a domů si z nich odvezl 7 titulů 
šampiona dne. Tyto úspěchy si zasloužil za vynikající velšský typ, 
velmi dobrý exteriér a solidní fundament, ale hlavně za mimořádný 
pohyb jak v kroku, tak v klusu. 
 
1998 - Gawain na Regionální 
výstavě v Meklenbursku - 
Horním Pomořansku - předvádí 
Karen Wulf (Haschke) 
 
 
Co ovšem bylo pro jeho chovatele 
a zároveň majitele ještě důležitější 
než výše uvedené klady? Byl to 
Gawainův fantastický charakter, 
který předával svému potomstvu. 
Díky tomu Gawain získal od PK 
oblasti Weser-Ems i speciální 
prémii za kvalitu potomstva a v 
roce 2001, stejně jako jeho otec 
Downland Goldflake, i titul 
oblastního šampiona hřebců v 
kategorii starších hřebců sekce B.  
 
Jeho chovatel pan Hinrich Wulf sám několikrát ČR navštívil jako 
posuzovatel výstavy v Manětíně, proto dobře věděl, jaká byla v té 
době v chovu velšských plemen pony, kob a WPBr u nás situace. 
Právě plemeno velšský pony patřilo tehdy k těm nejméně početným a 
bylo jasné, že chov velšských pony by potřeboval nějakou významnou 
posilu. Proto v roce 1999 oslovil manžele Blažkovi (hřebčín Trawel) a  
Gawaina jim nabídl. Ti jeho nabídku zvážili, ale nakonec ji odmítli 
hlavně proto, že se chovu velšských pony nechtěli věnovat. Jejich 
prioritou byli a zůstávají velšští horští poníci. Cena, za kterou byl pan 
Wulf ochoten tenkrát Gawaina prodat, byla poměrně vysoká, ale zcela 
odpovídala kvalitě, zdravotnímu stavu i stupni výcviku koně. Pan 
Wulf tehdy také navrhoval, že by si Gawaina mohlo koupit několik 
chovatelů dohromady. Bohužel se nenašla žádná skupina chovatelů, 



která by byla schopná návrhu pana Wulfa využít a tak Gawain ještě 
následující 2 roky zůstal v Německu.  
 
 V rodném hřebčíně jako plemeník působil 4 sezóny. Připouštěl zde 
v roce 1997 a dále 1999-2001. Na sezónu 1998 byl pronajat do 
hřebčína Kranichhof  v Meklenbursku - Předním Pomořansku. 
Celkem v Německu za uvedené roky připustil 33 klisen. Všechno to 
byly klisny sekce B, proto zde nenajdeme žádné Gawainovo 
potomstvo v sekci WPBr. Někteří z jeho synů ale již v chovu WPBr a 
DRP působili. 
 
ČR: SK APOLLON, NEZABYLICE 
  Když pan Pavel Plch přijel v roce 2001 na návštěvu do hřebčína 
Moorkieker, bylo jeho cílem dohodnout nákup jedné či více chovných 
klisen velšských pony. Poté, co ho pan Hinrich Wulf vzal na pastvinu 
se svými chovnými klisnami, kde společně s nimi pobýval i Gawain a 
položil mu otázku: „Která klisna se mu nejvíce líbí?“, dočkal se 
jednoznačné odpovědi, že Gawain. Pro pana Plcha to byla láska na 
první pohled. Následovala jednání, která vyústila v koupi Gawaina a 
jeho přesun do ČR. 
 
Gawain ve věku šesti let: 
 
 
   V té době mohl pan Wulf 
Gawaina postrádat, protože 
měl doma jeho o dva roky 
mladšího pravého bratra 
Moorkieker Gildase (poslední 
hříbě Belvoir Harebell), jeho 
polovičního bratra po otci, 
dvouletého hřebce 
Moorkieker Goethe, (m: 
Moorkieker Holly po Elphicks 
Facade, který je vnukem 
Downland Chevaliera i Solway 
Master Bronze, M. Holly je z 
Belvoir Harebell , která je 



rovněž vnučkou Solway Master Bronze), a ten rok navíc odchoval i 
velice nadějného Gawainova syna, který byl později licentován, 
Moorkieker Gullivera  (m: HTR Sweet Beryl po Pendock Plato, což 
je vnuk Criban Victora. HTR Sweet Beryl je z Belvoir Bittersweet - 
opět vnučka Solway Master Bronze z otcovy strany a pravnučka 
Downland Chevaliera z matčiny strany.) 
 
 
 I když se pan Wulf s Gawainem loučil s těžkým srdcem, nebyla to 
pro hřebčín Moorkieker tak velká ztráta, díky výše uvedeným 
hřebcům. Všichni tři dodnes působí jako plemeníci v hřebčíně 
Moorkieker. Navíc si pan Wulf ponechal také dvě špičkové 
Gawainovy dcery: Moorkieker Cecilia (elitní chovná klisna) a 
Moorkieker Highness (supreme šampionka, vicešampionka na 
Bundesschau pořádané FN-Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V., 
vicešampionka na Bundesschau pořádané IG Welsh).   
  Po přesídlení do ČR byl Gawain i nadále využíván v chovu. Rozdíl 
byl pouze v tom, že zde připouštěl jiné množství a jinou skladbu 
klisen, než v Německu. Tam k němu jezdily pouze klisny plemene 
velšský pony, zatím co tady, vyjma domácích velšských klisen, 
připouštěl hlavně klisny jiné plemenné příslušnosti a produkoval tak 
WPBr. 
  Ani jeho výstavní kariéra nebyla přerušena. Účastnil se zejména 
domácích výstav a vybojoval 4 tituly supreme šampiona a 2 tituly 
reserve supreme šampiona. Jako reprezentant plemene velšský pony 
se zúčastnil také mezinárodní výstavy koní a všeho, co ke koním patří 
- KŮŇ v Lysé nad Labem 2004, kde byl odbornou porotou oceněn 
jako „Nejkrásnější malý kůň výstavy“.  
 
 
Gawain v Lysé nad Labem 
2004:  
 
 
 Největším Gawainovým 
výstavním úspěchem ale 
bezpochyby je titul 
šampiona sekce B z 15. 



International Welsh Show, která se konala v srpnu 2005 v Belgii. Byl 
to historický úspěch nejen pro ČR, neboť to bylo poprvé, co na 
International Welsh Show takové ocenění získal kůň českého majitele, 
ale i pro Německo, protože nikdy před tím tento konkrétní titul 
nezískal kůň z německého chovu. Navíc to byl také první mezinárodní 
šampion s prefixem Moorkieker. Ve třídě dospělých hřebců sekce B 
se tenkrát sešlo 11 reprezentantů plemene. Sekci B posuzovali 
společně pan Len Bigley z hřebčína Llanarth, který má u chovatelské 
obce obrovské renomé a paní Glatthaard ze Švýcarska.  
  Už v okamžiku, kdy Gawain vběhl do výstavního kruhu, měl pan 
Bigley jasnou představu o vítězi třídy hřebců.  Gawain tehdy podal 
svůj životní výkon. Následně se v šampionátu sekce B musel utkat 
s nejlepšími dospělými klisnami, dorostem a hříbaty a porazil i takové 
celebrity jako: Cwrtycadno Taliesin,  Glansevin Graffiti, 
Stougjeshoeve Esmeralda (holandská národní šampionka, reservní 
šampionka sekce B z International Welsh Show 2005), Hoekhorst 
Melody, Wildzang Seren Wen, Wildzang Roswita a Kenwood Olivia. 
Všichni z nich byli zkušení výstavní matadoři s pěknou řádkou titulů. 
Když se tenkrát šťastní vrátili z Belgie domů, jako poděkování za 
vítězství slíbil pan Plch Gawainovi, že u něj už nebude muset nikdy 
tahat. 
   
Gawain - Belgie 2005 - předvádí Mgr. Pavel Plch: 
 
 



Kromě Belgie vycestoval Gawain v roce 2007 i do rodného Německa, 
aby se tam zúčastnil největší německé velšské výstavy, kterou pořádá 
IG Welsh - Bundesschau.  Ani odtud neodjel s prázdnou. Získal titul 
vicešampiona sekce B.  
  V Nezabylicích Gawain pracoval pod sedlem i v zápřeži. Pod sedlem 
sloužil k výcviku dětí v SK Apollon, v zápřeži s ním pracoval a 
soutěžil jeho majitel pan Pavel Plch. Společně se do roku 2005 
zúčastnili několika soutěží jednospřeží pro pony pod hlavičkou ČJF a 
podařilo se jim např. v Kladrubech nad Labem vybojovat  3.místo. V 
Havlíčkově Brodě na hobby závodech pak v roce 2004 dosáhli i na 
vítězství. 
  V roce 2009 se SK Apollon rozhodl již v chovu velšských pony 
nepokračovat a chovná zvířata včetně Gawaina byla nabídnuta 
k prodeji. Této šance se chopil nově vznikající hřebčín Karlen 
manželů Kašparových z Dlouhé Třebové, kde také našla nový domov 
většina chovného stáda SK Apollon i s M. Gawainem.  
  Za svůj nejlepší odchov pan Plch považuje hřebečka - dnes již 
valáška Apollon Deep Purple a klisnu Apollon Celebration. 
 
Hřebčín Karlen - Dlouhá Třebová 
V době, kdy se manželé Kašparovi rozhodovali, jestli vůbec nějaké 
poníky doma mít budou, čekali svého prvního potomka. Tenkrát už 
měli nějaké velké koně, ale pro dítě chtěli něco vhodnějšího. Začali 
pátrat a seznámili se panem Mgr. Pavlem Plchem ze SK Apollon. Ten 
je pozval k sobě na návštěvu, aby měli možnost vidět velšské poníky 
na vlastní oči. Právě v Nezabylicích Kašparovým došlo, že velšský 
pony je přesně to, co hledali.  Tehdy ještě vůbec neuvažovali o 
nějakém velkém chovu, spíše si představovali, že budou mít pár 
poníků na ježdění pro své děti. Rozhodně nepočítali s tím, že by doma 
mohli mít třeba plemenného hřebce, jako je Gawain. Nejdříve od pana 
Plcha koupily nějaké klisny a mladého hřebce Apollon Cedrik. Pak 
v nich uzrála myšlenka, že by se chovu tohoto plemene mohli věnovat 
intenzivněji. A protože se rozhodli chovat na stejných liniích jako 
hřebčín Moorkieker i SK Apollon, nabídl jim pan Plch nakonec i 
Gawaina. Věděl, že v jejich hřebčíně přeci jen dostane šanci ukázat, 
co v něm je, neboť Kašparovi vlastnili i čistokrevné velšské klisny, 
což bylo zárukou toho, že Gawain bude mít i nadále možnost 
produkovat čistokrevné potomstvo. Je velká škoda, že čeští majitelé 



čistokrevných velšských klisen sekce B zatím pramálo využili 
Gawainových služeb. Situace v hřebčíně Karlen je prakticky stejná 
jako ve SK Apollon. I zde Gawain připouští čistokrevné klisny pouze 
v majetku hřebčína. Ostatní, které k němu přicházejí, jsou jiné 
plemenné příslušnosti. Doufáme, že další část našeho článku, kde se 
věnujeme zejména rozboru původu, přivede české chovatele velšských 
pony k tomu, aby o připuštění Gawainem začali více přemýšlet. 
(Průměrně Gawain ročně připustí 2 domácí a 2 cizí klisny, což není 
nijak závratný počet.)  K nejlepším odchovům svého hřebčína 
manželé Kašparovi řadí hřebce Karlen Edmond, který se stal 
plemeníkem, dalšího mladého hřebce Karlen Galileo, který byl 
exportován do Švýcarska a mladou klisnu Karlen Heryet, která 
excelovala na loňském mezinárodním šampionátu. 
Karlen Galileo: 

 
 
 
 



 
 
Karlen Heryet: 
 
 
 
 
 V hřebčíně Karlen Gawain rozhodně 
nezahálí. Kromě svých hřebčích povinností 
také pracuje s dětmi pod sedlem - skáče i jezdí 
na vyjížďky a nadále je zapřahán. Spolehlivě 
pracuje v jednospřeží i v páru a mladým 
koním bývá výborným učitelem.  
 
 
Gawain a Radek Kašpar - závody jednospřeží: 

 
 
 
 Pokud byste Gawainovi chtěli přijít popřát k jeho kulatinám osobně, 
můžete navštívit hřebčín Karlen 15.6.2014. Manželé Kašparovi se 
svým týmem pořádají opětovně akci „ Ze sedla vidíš mnohem dál“, 



jejíž součástí kromě prezentace plemene velšský pony, křtu hříbátek a 
ukázky zápřahu bude i oslava Gawainových narozenin. Všichni jste 
srdečně zváni. 
 
 
PŮVOD:  
Skladba jeho původu je pro české chovatele velice zajímavá hned 
z několika úhlů pohledu: 
 
 

867 MOORKIEKER GAWAIN 

♂
Downland 
Goldflake 

 
1988 Ryz.  

 

♂Downland Chevalier 

 1962 tm.Ryz.  
 

♂
Downland Dauphin 
(GBR) 

 1959 č.Hd.  
 

♂Criban Pebble 

 
1942 Běl.  

 

♀
Downland Dragonfly 
No. 

 1955 Ryz.  
 

♀
Downland Love-in-
the-Mist (GBR) 

 
1954 Běl.  

 

♂Star Supreme (GBR) 

 1949 Běl.  
 

♀
Craven Sprightly 
Twilight (GBR) 

 1943 Hd.  
 

♀Mere Fire Myth 

 
1966 Ryz.  

 

♂Cusop Hoity-Toity 

 
1963 Hd.  

 

♂Coed Coch Pawl 

 1958 Běl.  
 

♀Cusop Hazel 

 1960 Hd.  
 

♀Bwlch Fire Bird 

 1947 Ryz.  
 

♂Revel Bluebird 

 1940 Běl.  
 

♀Bwlch Goldflake 

 1927 Ryz.  
 

♀
Belvoir 
Harebell 

 1974 Běl.  
 

♂
Lechlade Scarlet 
Pimpernel (GBR) 

 1970 Ryz.  
 

♂
Solway Master 
Bronze 

 1959 Ryz.  
 

♂
Coed Coch Glyndwr 
(GBR) 

 
1935 Běl.  

 

♀Criban Biddy Bronze 

 
1950 Ryz.  

 

♀Lechlade Arum 

 
1965 Běl.  

 

♂
Coed Coch Brenin 
Arthur 

 
1956 Běl.  

 

♀Tanwen No.1115-



FS1 

 1948 Běl.  
 

♀Belvoir Thalia 

 1962 Běl.  
 

♂Coed Coch Berwynfa 

 1951 tm.Běl.  
 

♂Tanybwlch Berwyn 

 
1924 Běl.  

 

♀Berwyn Beauty 

 
1942 Běl.  

 

♀Belvoir Tulip 

 1955 Ryz.  
 

♂
Dyrin Goldflake 
1968 

 
1949 Isab.  

 

♀
Meifod Tlws 
No.1533-FS2 

 1951 črv.Běl.  
 

 
1.H - rodina hřebčína Moorkieker 
  Gawainovou matkou je klisna Belvoir Harebell - zakladatelka 
slavné H-rodiny hřebčína Moorkieker. Vznik této rodiny je datován 
rokem 1988, kdy tuto nádhernou bílou klisnu pan Hinrich Wulf 
zakoupil v hřebčíně Warmwell. Její chovatelka paní Anne Duchess, 
baronka z Ruthlandu,  Belvoir Harebell vystavila několikrát jako 
podkobylče a ročku a pak ji prodala jako budoucí chovnou klisnu 
zmíněnému hřebčínu Warmwell.  
 
Belvoir Harebell ve věku 22 let: 
 



  Zde odchovala Belvoir Harebell několik potomků, než si ji koupil 
pan Hinrich Wulf. Společně s nimi se pravidelně účastnila speciální 
soutěže Stud Competition, kde její potomstvo několikrát zvítězilo. Pro 
hřebčín Moorkieker odchovala celkem 9 hříbat nadprůměrné kvality, 
6 kobylek a 3 hřebečky. Ze dvou hřebců se stali plemeníci 
(Moorkieker Gawain, Moorkieker Gildas), třetí byl kvůli malé 
KVH 127 cm sice vykastrován (Moorkieker Tremain ), ale později 
z něj vyrostl vynikající pracovní a sportovní pony. Tři z jejích dcer 
byly oceněny jako nejlepší mladé klisny německého chovu v oblasti 
Wesser-Ems (Moorkieker Hazel, Moorkieker Hera, Moorkieker 
Holly ), všechny ostatní, kromě jedné, která nebyla nikdy vystavena 
(Moorkieker Hora ), vybojovaly spoustu titulů na různých 
německých výstavách. 
  Nezanedbatelných výsledků dosáhly i její vnučky: Equus Hazel se 
stala vítězkou třídy hříbat sekce B na International Welsh Show ve 
Francii v roce 1996. Moorkieker Honesty zase získala titul šampiona 
hříbat na domácí půdě. 
   Belvoir Harebell sama se může pochlubit tituly šampiona hříbat 
z National Pony Show a RWS 1974 a 3.místem na RWS o rok 
později.  
  Otcem Belvoir Harebell je ryzí hřebec Lechlade Scarlet Pimpernel, 
který je sám synem trojnásobného šampiona RWS z let 1961-1963 
hřebce Solway Master Bronze, tedy i přímým pokračovatelem této 
slavné krevní linie. (Touto linií se budeme samostatně zabývat dále.) 
Lechlade Scarlet Pimpernel zplodil mnoho šampionů na ruce i 
v jezdeckých třídách a byl v roce 1979 prodán do Austrálie Dr. 
Mayzemu, kde jako plemeník udělal obrovskou kariéru. Matkou 
Lechlade Scarlet Pimpernela je klisna Lechlade Arum, která je 
nositelkou krve těch nejznámnějších světových hřebců jako např. 
Coed Coch Brenin Arthur, Coed Coch Madog nebo Tan-Y-Bwlch 
Berwyn.  
  Všichni přímí potomci Belvoir Harebel i její vnoučata obdrželi od 
německé chov. společnosti tzv. Verbandsprämii. Sama Harebell byla 
oceněna jako elitní klisna. Její potomci po ní dědili nádherné hlavy, 
elastickou a prostornou mechaniku pohybu, harmonickou stavbu těla, 
typický velšský výraz, klidný charakter a schopnost se rychle učit. 
Svým dcerám navíc předávala vysokou mléčnost, takže nejen její 
hříbata, ale i hříbata jejích dcer se vždy zdárně vyvíjela. 



 
2. Linie Solway Master Bronze 
Solway Master Bronze (pradědeček Gawaina z matčiny strany) byl 
produktem spojení klisny WmP a hřebce WpB. Jeho KVH nebyla 
velká, měřil pouze 125 cm, ale tento drobný handicap bohatě 
vyvažoval jinými přednostmi. Jeho exteriér byl mimořádně souladný a 
vyvážený, nikde mu nic nepřebývalo. Disponoval prostornou 
mechanikou pohybu, ale hlavně úžasným charakterem a poslušností, 
kterou oceňovali při práci pod sedlem všichni jeho jezdci. Ačkoliv je 
sice trojnásobným šampionem RWS na ruce, kde ho vždy předváděl 
pan David Reynolds, vybojoval mnoho šampionských titulů i 
v jezdeckých třídách. Skvělý charakter a vynikající pracovní vlastnosti 
spolehlivě předával svému potomstvu v dalších generacích. Důkazem 
toho může být třeba výsledková listina z finále NPS v Olympii z roku 
1978, kde se v jezdecké třídě pro britská nativní plemena do 4.místa 
umístili 3 vnuci Solway Master Bronze (1. Criffell Caspar , 2. 
Burstye Kythnos, z matky po Downland Chevalier, 4. Keston Royal 
Occasion, otec po Downland Chevalier). Záruka charakteru a dobrá 
pracovní upotřebitelnost byly důvodem, proč byla a je tato krevní linie 
mezi chovateli tak vyhledávaná a ceněná. Bonusem navíc bylo jeho 
zbarvení - ryzák se světlou hřívou a ohonem, čtyřmi ponožkami a 
pravidelnou lysinou.  
  Jako plemeník se prosadil nejen v čistokrevném chovu, ale i v chovu 
WPBr a JP. 
   Charakter a skvělé pracovní vlastnosti podědil po své matce, klisně 
Criban Biddy Bronze. Ta jako hříbě příliš nezazářila a její chovatelé 
ji považovali za ošklivé káčátko, proto ji také nabídli k prodeji. Přes 
několik majitelů se Criban Biddy Bronze dostala až k Lady Reiss, 
která v ní rozpoznala značný potenciál a byla ochotna si na ni počkat. 
Jako tříletou ji obsedla její dcera Virginie a během následujících 4 let 
společně získaly mnoho úspěchů v jezdeckých třídách na těch 
největších velšských výstavách.  
  V roce 1957 byla Criban Biddy Bronze stažena ze sportu, aby se 
mohla věnovat mateřským povinnostem. Mezi její nejúspěšnější 
potomky patří praví sourozenci: hřebec Solway Master Bronze 
(1959) a klisna Solway Summertime (1958), oba po Coed Coch 
Glyndwr. Solway Master Bronze založil svou vlastní linii a kromě 
toho se stal trojnásobným šampionem RWS. K tomu je zapotřebí ještě 



dodat, že v roce 1961, když tento titul získal poprvé, mu byly 2 roky. 
Tehdy  nebyla vypsána samostatná třída pro mladé hřebce (ročky, 
dvouletky...), proto startoval proti již dospělým plemeníků a dokázal i 
jako dvouletý porazit mnoho tehdejších vynikajících hřebců, třeba i 
slavného Criban Victora. 
  Solway Summertime se skvěle uplatnila nejen v čistokrevném chovu, 
ale odchovala také několik mimořádných JP např. Treharne Raphael 
po Bwlch Valentino pro hřebčín Ty Gwyn. 
 
3. Linie Downland Chevalier - Downland Dauphin 
  Downland Chevalier (pradědeček Gawaina z otcovy strany) patří 
mezi nejvlivnější hřebce 70. a 80.let minulého století. Je to 
osminásobný šampion žebříčku plemeníků pro sekci B. Sám byl 
vystaven pouze jako roček na Ascot Stallion Show v roce 1963, kde 
vybojoval titul šampiona mladých. Ve dvou letech ale přerostl 137 
cm, takže pak už nikdy vystavován nebyl. (Jaká přesně byla jeho 
finální KVH nevíme, neboť zdroje se rozcházejí, ale rozhodně se 
pohybovala v rozmezí 141-145 cm.) Jeho výstavní kariéra je ve 
srovnání s jinými úspěšnými jedinci tedy relativně chudá. Ale i bez 
výstavních úspěchů si dokázal vydobít  mezi chovateli obrovskou úctu 
a prestiž. Abyste si dokázali představit, jak vysoce ceněným hřebcem 
Downland Chevalier byl, předkládáme vám následující porovnání 
připouštěcích poplatků té doby. Na Fayre Oaks Sale 1973 se dražilo 
jedno jediné připuštění hřebcem Downland Chevalier, jehož cena se 
vyšplhala na 740 guineí. Běžný připouštěcí poplatek kvalitními a 
žádanými plemeníky se tehdy pohyboval v rozmezí 20-60 guineí. 
Výjimku tvořili pouze Solway Master Bronze, který připouštěl za 
fixní poplatek 140 guineí a Downland Romance, u kterého stálo 
připuštění 300 guineí. 
  Když mluvíme o Downland Chevalierovi, je důležité zmínit i jeho 
rodiče. Jeho otcem je Downland Dauphin. Patří mezi čtyři 
mimořádné hřebce narozené v roce 1959, kteří udali nový směr vývoje 
tohoto plemene. (Brockwell Cobweb, Chirk Crogan, Solway Master 
Bronze a Downland Dauphin).  Zatímco první tři z nich se dočkali 
dlouhého života, Downland Dauphin uhynul v 6 letech. Byl úspěšně 
vystavován jak na ruce, tak i pod sedlem. Působil nejen 
v čistokrevném chovu, ale vyprodukoval i kvalitní WPBr a JP, jako 
např. klisny Downland Starletta (50%v.krve, 50% A1/1), nebo 



Downland Sonata (62,5%v.krve a zbytek je mix A1/1, araba a JP, 
pravá sestra valacha Downland Sculptor), která byla prodána do 
Holandska a tam založila velice úspěšnou rodinu. 
  Matkou D. Chevaliera je klisna Downland Love-in-the-mist. Do 
podvědomí vešla svými úspěchy v dětských jezdeckých třídách, ale 
kokardy sbírala i ve třídách chovných klisen. V letech 1961-1963 
zvítězila 3 x na Three Counties Show. Kromě Downland Chevaliera 
odchovala i další vynikající plemeníky, jako např. Downland 
Romance, nebo Downland Fleetfoot, kterého má ve svém původu i 
Shalom. 
 
4. Cusop Hoity-Toity 
  Rozhodně bychom neměli opomenout také dalšího významného 
Gawainova předka -  dvojnásobného šampiona hřebců sekce B z  
RWS 1965 a 1967 - Cusop Hoity Toity, který je druhým 
pradědečkem Gawaina z otcovy strany. Tento hřebec je pravnukem 
slavného Criban Victora  a dalšího šampiona RWS z roku 1961 WmP 
hřebce Bowdler Brewer. 
 
POTOMSTVO : 
 
a) Německo:  
   Gawain má v současné době v Německu 4 licentované syny: 
 
1. Grisu N (WpB, 1998, KVH 130 cm, 
vraník, m: Viktorias Calvinia 
   po Downland Merlyn, vítěz Körungu 
z roku 2001, temperamentní,  
  ale velice dobře jezditelný i malými 
dětmi, sám má 3 licentované  
  syny: Giorgio N, Grandeur N a Grafitti 
- všichni Deutsches  
  Reitpony. V únoru 2006 zařazen mezi 
elitní plemeníky.  
  Majitel. Giefenhof Stud.)   
 
 
  



 Giorgio N (vnuk Gawaina, syn Grisu 
N, DRP, vraník, 2002,  
  KVH 147 cm, reservní šampion 
Körungu v Neumünsteru 2005,  
  účast na německém mistrovství 
všestrannosti ve Warendorfu 2008.  
  Působí v hřebčíně Nordland). 
 
 
2. Moorkieker Gulliver 
(WpB, 2001, KVH 132 
cm, m: HTR Sweet 
   Beryl po Pendock 
Plato, vítěz Körungu ve 
Verdenu 2004,  
   prémiovaný hřebec. O 
dva roky později úspěšně 
složil VZ v zápřeži 
   v Thule.) 
 
 
 
3. Moorkieker Gwyn  (WpB, 
2002, KVH 132 cm, m: 
Moorkieker 
    Cinderella. V roce 2006 
prémiován a licentován pro více 
PK. 
    Majitel:  ZG Eichenhof, 
Dalldor.) 
 
   
4. Greylight  (WpB, 2002, KVH 
137 cm, m: Hondsrug Magic po 
    Woldbergs Bart. Vítěz Körungu ve Verdenu 2005, 2006 prémiován. 
    Získal titul šampiona i na Bundesschau FN. Od roku 2008 úspěšně  
   startuje v drezurních soutěžích proti velkým koním. V roce 2012  
   zařazen mezi elitní plemeníky. Prosadil se nejen v čistokrevném  



   chovu, ale je úspěšný i v DRP. Má již dva licentované syny.  
   Mnoho z jeho potomků získalo hříběcí prémii. Jeho dcera Genesis W 
   se loni kvalifikovala na Národní šampionát 5letých pony v zápřeži.  
   Další jeho dcera Sietlands Catrina se stala vítězkou Národního  
   šampionátu hříbat 2013 v Lodbergenu. Působí v hřebčíně  
   Mahrdorf.) 
Greylight v hřebčíně Mahrdorf: 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Greylight jako Bundesšampion: 

 
 
 



V roce 2005 tři Gawainovy dcery dosáhly jako jediné WpB klisny 
v hannoverské oblasti na státní prémii. Gawainova dcera Moorkieker 
Highness (WpB, 2002, KVH 132 cm, m: Moorkieker Harebell) se stala 
na Bundesschau nejlepší tříletou klisnou sekce B a zároveň 
vicešampionkou všech klisen sekce B bez ohledu na věk. Kromě toho 
získala titul celkové vítězky Regionální velšské výstavy v Hannoveru.  
 
b) Švýcarsko 
1. Moorkieker Greylight  (2001, WpB, valach, Gawainův syn z matky 
Downland Flippant, je velmi úspěšný v zápřeži). 
 
c) ČR 
 V české PK působí Gawain od roku 2001. Je zařazen v HPK i AP. 
Zde má zatím registrováno 35 potomků, 16 hřebců a 19 klisen (11 
hřebců WpB, 4 hřebce WPBr a 1 hřebce WpC, dále 9 klisen WpB, 8 
klisen WPBr a 2 klisny WpC). 
  
  Šesti jeho synům se podařilo v ČR získat licenci. Jsou to: 
1. 1823 Karlen Edmond (WpB, 2009, KVH 132 cm, ZPK,  
    maj.: MVDr. Petra Březinová, JS Alpinhorse Bratronice, loni začal 
    sportovat v základních a lehkých stupních parkurových soutěží pro  
    pony, letos se bude více věnovat drezuře. Jeho jezdkyní je Laura 
    Besserová a reprezentují stáj Urban.) 
 
 



2. 1222 Lucky (WPBr, 2004, KVH 138 cm,  HPK + AP,  
    maj.: Diana Zemanová, Žamberk) 

    
 
3. 1305 Stonefield Merlin (WpB, 2005, KVH 129 cm, ZPK,  
    maj.: Ludvík Filípek, Řitka u Prahy) 

      
 
 
 
 
 



4. 1046 Apollon Davis (WpB, 
2003, KVH 129 cm, 2005 
licentován,  
    zařazen do HPK, 2007 
vyřazen z PK - vykastrován. 
Vynikající  
    jezdecký pony pro malé 
děti.) 
 
 
Apollon Davis a paní 
posuzovatelka Marie Baronin 
von Redwitz - názorná ukázka 
správného předvedení 
v mladém vystavovateli na 
výstavě v Řitce u Prahy 2010. 
 
 
  
    
 

5. 889 Apollon Bonus (WpB, 2000, KVH 130 cm, 2002 licentován,  
    2011 vyřazen z PK - vykastrován.) 
 

6. 2960 Apollon Deep Purple (WpB, 2003, KVH 133 cm, 2006  
   licentován, zařazen do HPK i AP, 2008 vyřazen z PK - vykastrován.  
   Inteligentní, hodný a spolehlivý koník do terénu i na jízdárnu i pro  
   nejmenší děti. 
Magdalena 
Hridžak, Ranč 
Koločava, 
Heřmanovice.)  
    
  
  
 
 
 
 



 Dvě z Gawainových dcer byly zařazeny do AP a oceněny za 
mimořádný exteriér: 32/163 Apollon Celebration, 46/883 Bohemian 
Ffion. 
  Pět jeho dcer bylo zařazeno do HPK: 32/163 Apollon  Celebration, 
46/883 Bohemian Ffion, 46/882 Bohemian Melangel, 32/204 
Apollon Crazy Daisy, 32/294 Apollon Coco Chanel. 
 
  V posledních letech se s Gawainovýn potomstvem i s ním samotným 
pravidelně potkáváme na českých výstavách, nevyjímaje ani vrchol 
výstavní sezóny u nás - každoroční Mezinárodní šampionát. 
Z výsledkových listin Mezinárodních šampionátů za posledních 5 let 
je patrné, že jeho potomci dokáží obstát v domácí i zahraniční 
konkurenci: 
2009 - Karlen Edmond - šampion hříbat sekce B, šampion sekce B 
2010 - Apollon Celebration - šampionka sekce B 
         - Bohemian Ffion - nejlepší mladá klisna českého chovu 
2011 - Bohemian Ffion - 2.místo ve tř. 3-4letých klisen 
         - Moorkieker Horea /vnučka Gawaina/ - 4.místo ve tř.  
           3-4letých klisen (již druhým rokem ježděna Markétou 
           Lipinskou s cílem kvalifikovat se na MČR dětí na pony.  
           Reprezentují stáj Preláta. V letošním roce již kvalifikaci 
           pro drezuru na MČR získaly.) 
           
          



- Apollon Coco Chanel - 5.místo ve tř. 3-4letých klisen 
         - Karlen Flower (vnučka Gawaina) - 2.místo ve tř. ročních 
           klisen 
         - Karlen Galileo - 2.místo ve tř. hříbat sekce B 
         - Apollon Celebration - 3.místo ve tř. 8letých a starších klisen  
           a valachů sekce B 
         - Apollon Davis - 1.místo ve tř. 8letých a starších klisen  
            a valachů sekce B, šampion dospělých, šampion sekce B. 
2012 - Apollon Coco Chanel - šampionka dospělých sekce B 
         - Moorkieker Gawain - vicešampion dospělých sekce B 
         - Lucky Aia  - vnučka Gawaina, 1.místo ve tř. 3letých klisen  
           a valachů sekce WPBr, šampionka mladých sekce WPBr  
2013 - Karlen Heryet - šampionka mladých sekce B, vicešampionka 
           sekce B 
         - Bohemian Ffion - vicešampionka dospělých sekce B 
 
 V ČR najdeme také Gawainovy potomky, kteří se zde nenarodili. 
Buď byli přivezeni jako hříbata či dorostenci, nebo přišli in utero 
v importovaných matkách. Jsou to např. valášci Moorkieker Goblin 
(dnes ve vlastnictví paní Kateřiny Kratochvílové z Dobříše) a 
Moorkieker Excellent (v majetku hřebčína Thokala). 
 
Moorkieker Gawain bezesporu patří mezi naše nejlepší reprezentanty 
plemene velšský pony. V rámci možností a podmínek také dostal i 
slušnou šanci v chovu a to díky tomu, že nejdříve SK Apollon a 
později i hřebčín Karlen pokračovali v chovném programu hřebčína 
Moorkieker a do ČR byly importovány i špičkové WB klisny ze 
správných chovných linií. Za zamyšlení ovšem určitě stojí, jak skvělý 
genetický potenciál tohoto dnes již dvacetiletého hřebce ještě lépe 
zhodnotit. Zatím chovatelé velšských pony v ČR pramálo využili 
jedinečné možnosti, která se jim naskýtá, a sice propojení potomstva 
hřebce Shaloma právě s Gawainem.  
 
Shalom sám je ve druhé a třetí generaci prochován na Downland 
Dauphina, který je zároveň i Gawainovým pradědečkem. Takže 
spojení Gawaina s Shalomovými dcerami by přineslo u potomstva 
posílení této vysoce ceněné linie hřebčína Downland. Navíc, pokud to 
budou Shalomovy dcery z matek po Branco, přinese to ještě další 



bonus - posílení linie Solway Master Bronze, neboť Branco byl 
vnukem tohoto slavného hřebce. 
 
Vzhledem k tomu, že Gawain připouští klisny čistokrevné i jiné 
plemenné příslušnosti převážně ve své výškové kategorii a produkuje 
tak poníky vhodné pro sportovní využití hlavně dětí do 12 let, je 
důležité klást u těchto produktů velký důraz na charakter. A právě jak 
Downland krev, tak linie Solway Master Bronze jsou v tomto ohledu 
sázkou téměř na jistotu.  
 
Gawainovi je letos 20 let a i když je ve výborné zdravotní kondici a 
my mu přejeme ještě dlouhý a plodný život, nikdo neví, jak dlouho 
tady s námi bude. Ani Shalomovy dcery dnes již nejsou nejmladší, 
některé mají své plodné období už za sebou. Proto je velká škoda 
„nechytit příležitost za pačesy“, když to ještě jde. Ideálními 
partnerkami pod Gawaina by byly např. tyto z Shalomových dcer, 
vnuček a pravnuček: 
 
1. 2600 Altamira (1992,WpB, z matky po Branco, majitel v PK není  
    uveden.) 
2. 23/404 Limetree Valencia (2000, pravá sestra Altamiry,  
    maj. Eva Stránská, Rokycany. Potenciál této klisny zůstává zatím 
    zcela nevyužit. Byla sice již několikráte připuštěna, ale pokaždé  
    hřebci jiného plemene, takže zatím nezplodila ani jednoho 
    čistokrevného potomka. Sama je při tom zařazena do HPK i AP.) 
3. Báseň (1998,WpB, z matky po Branco, maj. Ing.Pavel Jarolímek,  
    Milevsko, a její dcery 11/587 Bjuty - maj. MVDr. Petra  
    Březinová, JS Alpinhorse Bratronice a 11/585 Bajka - maj. Jiří  
    Šálek, Praha.) 
4. Tabary (2000, pravá sestra klisny Báseň,WpB, maj. MVDr. Petra  
    Březinová, JS Alpinhorse Bratronice a její dcery  
    11/680 Tamy /WpB/ - maj. Zuzana Klatovská, Praha,  
    11/2 Tara Vilín /WPBr/ - Ing. Pavel Jarolímek, Milevsko,  
    11/357 Tulipa Vilín /WPBr/ - maj. Michal Zídka, Kaliště,  
    3/684 Alpinhorse Tullamore Dew /WpB/ - maj. MVDr. Petra 
    Březinová, JS Alpinhorse Bratronice,  
    2/96 Alpinhorse Tess /WpB/ - maj. Petra Kališová, Hořesedly.) 
5. 70/532 Lilien /ČSP/(2010, prochována na Shaloma ve 2. a  



    3.generaci, prapradědeček Branco, maj. Milan Foukal,  
    Dřevohostice.) 
6. 52/109 Lorna Florima /ČSP/ (pravnučka Shaloma i Branca, 
    maj. Věra Bulková, Brněnec.) 
7. 52/138 Vendy /WPBr/ (2000, pravnučka Shaloma i Branca, 
    maj.Vladimír Pechan, Vlčice u Trutnova.) 
 
 
O tom, že tato krev není mrtvá ani po tolika letech (Downland 
Dauphin i Solway Master Bronze se narodili v roce 1959) svědčí třeba 
i to, že ve Výkonnostním žebříčku pony za rok 2013 najdeme 
v disciplíně skoky v kategorii jezdců 8-12let v první dvacítce 6 
poníků, kteří v sobě nesou krev Downland Dauphina a rovněž 6 
poníků s krví Solway Master Bronze. V tom samém výkonnostním 
žebříčku ale pro disciplínu drezura v první dvacítce figuruje opět 6 
poníků s krví Downland Dauphina a 4 a krví Solway Master Bronze. 
Je třeba zmínit, že ve skocích v kategorii jezdců 8-12let bylo 
hodnoceno 141 dvojic, v drezuře 67 dvojic. Ve finále Styl šampionátu 
pony 2013, kam se kvalifikovalo 25 nejlepších dvojic z celé seriálové 
soutěže, najdeme 3 poníky s krví Downland Dauphina a 4 poníky 
s krví  Solway Master Bronze. 
 
                               
Gawain ve věku 11 let: 
 
 
 
Děkujeme za pomoc a 
spolupráci všem, které jsme 
při přípravě tohoto 
materiálu oslovily. 
 
        
Iveta Lewingerová  
a Rafífa Hamoudová, 
březen 2014 
 
 



 
  


