
Dalším z hřebců, kteří letos slaví významné životní jubileum - 20 let 
je i velšský pony 678 Schönbrunn Landgraf. Je to tmavý ryzák, 
krásného čokoládového odstínu, s KVH 136 cm, který se narodil 
29.5.1994,  stejně jako Moorkieker Gawain v Německu,  ale 
v hřebčíně Schönbrunn u pana Dr. P. Wimmera v Landshutu.  

 
 
Tam strávil pouze první půlrok svého života. Hřebčín Schönbrunn na 
podzim roku 1994 navštívila ing. Lenka Gotthardová, kterou NH 
Kladruby nad Labem pověřil výběrem nového pony plemeníka. V té 
době již krátce stál v NH Landgrafův otec velšský pony 575 Ernford 
Grenadier, dovezený právě od Dr. P Wimmera (foto). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Paul Wimmer patřil k průkopníkům v chovu jezdeckých poníků 
v Bavorsku. S chovem začal v 60. letech minulého století. Jeho 
chovným cílem bylo spojit eleganci a krásu s maximálním výkonem. 
Často navštěvoval Velkou Británii a Wales, kde jak na aukcích, tak i 
při osobních návštěvách hřebčínů vybíral a nakupoval velšské poníky 
z těch nejlepších krevních linií, z hřebčínů Coed Coch, Downland, 
Drayton, Ernford a Rotherwood. Jeho chov byl založen na rozsáhlých 
odborných znalostech a velké ctižádosti dosáhnout co nejlepších 
výsledků. Nevěnoval se pouze čistokrevnému chovu, ale také WPBr a 
Deutsches Reitpony (DRP). Důkazem toho, že uspěl, je nespočet jeho 
výstavně i sportovně úspěšných odchovanců. Vždy kladl velký důraz 
na pracovní a charakterové vlastnosti svých poníků a jejich využití ve 
všech disciplínách jezdeckého sportu od drezury až po dostihy. 
 
 Když paní Lenka navštívila hřebčín Schönbrunn, vzal ji Dr. Wimmer 
na pastviny. Tam pobíhalo hned několik zajímavých hříbátek, ze 
kterých bylo možné vybírat. Nejvíce paní Lenku zaujal tmavý ryzáček 
s hvězdou na čele, malou šňupkou a dvěma stejně vysokými bílými 
odznaky na zadních nohách. Ve volnosti předváděl velmi pěknou 
mechaniku pohybu, stejně jako jeho matka. Bylo rozhodnuto, pořízení 
domluveno a tak na sklonku roku 1994 Schönbrunn Landgraf přesídlil 
do nového domova v Kladrubech nad Labem.  

 
 



Zde své mládí strávil převážně dováděním ve výbězích se svými 
vrstevníky. Ve 3 letech byl licentován a krátce na to nastoupil na 
místo svého otce, který byl bohužel dušný, což uspíšilo jeho konec. 
Ten přišel v roce 1997. Je nutné zmínit, že NH Kladruby nad Labem 
měl již před Grenadierem a Landgrafem velšského plemeníka, a sice 
velšského horského pony Handprint Thomas. To byl vůbec první 
velšský horský pony importovaný k nám a přivezl ho Dr. Karel 
Trojan. Po dovozu do naší republiky stál několik měsíců v JK 
Horymír Neumětely v Bezdědicích. 
 
 
PŮVOD: 
 
Landgrafův původ je velice zajímavý a v mnoha ohledech i 
výjimečný. 
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1. linie Downland Chevalier - Downland Dauphin 
Jeho otec Ernford Grenadier  pochází z britského hřebčína, který se 
již více jak 50 let specializuje na chov velšských pony a jehož 
současná majitelka paní S. McInnes Skinner je i akreditovanou 
posuzovatelkou pro sekci B u WPCS. Grenadierův otec tmavý ryzák 
Rotherwood Commander byl nejen sám výstavně úspěšným jedincem, 
ale i otcem velkého množství vynikajících potomků ve Walesu i 
v Austrálii, kam byl prodán. Sám je synem slavného Downland 
Chevaliera a tedy i vnukem Downland Dauphina. O této linii jsme již 
psaly v článku o Moorkieker Gawainovi. Grenadier je na Downland 
Chevaliera dokonce oboustranně prochován ve 2. a 3.generaci. Takže 
opět zde máme jednu z nejvíce ceněných linií hřebčína Downland, 
která s sebou kromě jiného nese hlavně vynikající pracovní vlastnosti 
a skvělý charakter. A to jsou atributy, kterými se může pyšnit i 
Schönbrunn Landgraf. V NH byl všestranně využíván. Sloužil 
k základnímu jezdeckému výcviku učňů pod sedlem, jezdil s klienty, 
občas byl zapřahán do malého vozíčku a děti se na něm učily 
základům voltiže. Nemohl samozřejmě chybět ani na Hubertových 
jízdách a jezdeckých dnech pořádaných NH. 



 
 

 
 



Ernford Grenadier působil v českém chovu pouze 3 sezóny. Byl 
přivezen až jako 17-ti letý. V české PK má kromě Landgrafa 
uchovněny ještě 2 syny a 10 dcer. Sám byl v Německu prověřený ve 
sportu. Historicky patří mezi pět nejúspěšnějších poníků, kteří za 
hřebčín Schönbrunn startovali. Tyto skvělé pracovní vlastnosti 
prokazatelně předával i svému potomstvu. Pro chovatele pony v okolí 
NH Kladruby nad Labem to byl tehdy velký svátek, když Grenadiera 
přivezli. Velšskou krev již dobře znali. Doma měli klisny po 
velšských hřebcích - Brokovi, Britovi, Brancovi, Handprint 
Thomasovi či Rock Grey Seanovi, které potřebovali připouštět. 
Grenadier měl za sebou úspěšnou sportovní kariéru, byl prost 
exteriérových vad, příjemného temperamentu, s prostornou 
mechanikou pohybu a nádhernou hlavou. Navíc již byl prověřený 
v chovu, protože v Německu po něm zůstali jak velšští poníci sekce B, 
tak WPBr. Jeho velkou devizou byla i KVH. I když měřil jenom 130 
cm, což je tak někde ve středu sekce B, po velšském horském pony 
Handprint Thomasovi, který měl 122 cm KVH, to byla vítaná změna. 
Chovatelé Grenadierových služeb hojně využívali a trumfovali se, 
komu se narodilo krásnější hříbě a komu to pak lépe skáče na parkuru. 
V té době bylo v ČR bohužel velmi málo čistokrevných klisen a 
Grenadier nedostal šanci žádnou z nich připustit. Potomstvo, které 
nám zde zanechal, proto tvoří WPBr a ČSP. Přesto, že uhynul před 
17-ti lety, jeho potomci pevně zakotvili na české jezdecké scéně a své 
místo tam mají dodnes. Důkazem toho může být např. jeho dcera 
klisna 4/394 Gera (Gera 1). Tu odchoval pan František Křivka z Peček 
a dnes ji jezdí Sofie Najmanová. Společně startují za JK Český Dvůr.  
V roce 2013 se tato dvojice umístila ve výkonnostním žebříčku pony 
v kategorii skoky - děti 8-12 let na 4. místě. Hodnoceno bylo celkem 
141 dvojic. Asi nebude pro nikoho velkým překvapením, když ve 
stejném výkonnostním žebříčku, ale v disciplíně drezura najdeme na 
2. místě valacha 45/947 Emil-R - syna Gery a vnuka Grenadiera, který 
s jezdkyní Sárou Vingrálkovou dosáhl tohoto skvělého umístění 
v kategorii jezdců 8-12 let. Startovali za Stáj Derby o.s. Zde bylo 
hodnoceno 67 dvojic. 
 
Foto některých Grenadierových potomků s prefixem Schönbrunn: 
1. Schönbrunn Candida (WPBr) - z matky Schönbrunn Carmen  
    po Tan Lan Everest, (Candida patří k rodině klisny Schönbrunn 



     Carlita, která se řadí k historicky nejúspěšnějším poníkům  
     tohoto hřebčína ve sportu a sama odchovala mnoho skvělých synů  
     s dcer.) 
    Schönbrunn Candida:              Schönbrunn Carlita: 

 

      
 
 
2. Schönbrunn Miranda (WpB) - z matky Mynach Miss Gold 
 
    Schönbrunn Miranda:                 Mynach Miss Gold:  

      
 

 
3. Schönbrunn Tygresa (WPBr) - z matky Spangled Tywysoges  
   (Tygresa je matkou prémiovaného hřebce Schönbrunn Typ a  
   poloviční sestrou z matčiny strany u nás působícího plemeníka  
   Schönbrunn Tyke). 
Schönbrunn Tygresa:                   Schönbrunn Typ: 
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2. linie Criban Victor
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 stojí i vnučka Ernford Grenadiera - Cinderella 
ryzka s odznaky, 1993, drezurní výkonnost: 
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vývoji plemene velšský pony. Narodil se v roce 1944, tedy rok před 
koncem 2. světové války. Právě ona následně způsobila obrovský 
chaos v chovu, nejen velšských plemen pony a kob, všude v Evropě. 
Mnoho cenných zvířat bylo nenávratně ztraceno. U dalších nebylo 
možné dohledat papíry. Situace byla tehdy velmi komplikovaná. (V té 
době také vznikl FS systém.) Do roku 1959, než se narodili 4 
mimořádní plemeníci sekce B, měl Criban Victor v chovu poměrně 
dominantní postavení. Jak silná byla jeho pozice, můžeme 
demonstrovat třeba na výsledcích z RWS od roku 1947, kdy byl 
Victor na této nejprestižnější velšské výstavě poprvé jako tříletý 
představen. V tom roce byl jediným mužským zástupcem sekce B, 
proto se samozřejmě stal také šampionem hřebců sekce B, což by 
mohlo vést k domněnce, že titul získal vlastně „zadarmo“, ale on ten 
rok vybojoval na RWS i titul overall šampiona, kde porazil např. i 
šampiona hřebců sekce D Brenin Gwaliu, nebo šampionku klisen 
sekce A klisnu Vardra Charm. Jinak se Victor stal overall šampionem 
RWS pak ještě 5 krát, a sice v letech: 1956, 1958, 1959, 1960 a 1964.   
A teď trochu statistiky: 
1948 - RWS se nekonala kvůli krizi 
1949 - C.Victor byl vystavován v sekci C 
1950 - 1953 - 4 x druhý za hřebcem Coed Coch Siabod, Victorova  
           dcera Verity se v roce 1953 stala šampionkou klisen sekce B 
1954 - C. Victor - šampion hřebců sekce B, Verity šampionka klisen 
            sekce B 
1955 - C. Victor poražen vlastním synem hřebcem Valiant, který se 
           stal šampionem hřebců sekce B 
1956 - C.Victor - overall šampionem, jeho dcera Gredington Daliad 
            šampionka klisen sekce B 
1957 - Coed Coch Blaen Lleuad - syn Victora šampionem hřebců 
            sekce B, Gredington Daliad šampionka klisen sekce B 
1958 - C.Victor overall šampionem, jeho dcera Gredington Milfyd  
            šampionka klisen sekce B (FS1 klisna, najdeme ji i v původu 
            Schönbrunn Landgrafa) 
1959 - C.Victor overall šampionem 
1960 - C.Victor overall šampionem, jeho vnučka Coed Coch Priciau 
            šampionka klisen sekce B 
1961- 1963 - poražen hřebcem Solway Master Bronze 
1962 -1963 - jeho dcera Gredington Milfyd šampionkou klisen 



            sekce B  
1964 - C. Victor získal svůj poslední titul overall šampiona na RWS,  
           jeho dcera Coed Coch Penllwyd se stala šampionkou klisen  
           sekce B 
1966 - Coed Coch Priciau šampionka klisen sekce B 
1971 - Gredington Blodyn - vnučka C.Victora šampionkou klisen  
           sekce B (její matka Gredington Saffrwn je produktem úzké  
           příbuzenské plemenitby - spojení otec na dceru - C.Victor  
           x Gredington Milfyd) 
1972 - Weston Choice - vnučka C.Victora šampionkou klisen sekce B 
1974 - Cusop Banknote - prapravnuk C.Victora, šampion hřebců  
            sekce B, Coed Coch Dawn - vnučka C.Victora šampionkou  
            klisen sekce B 
1975 - Cusop Banknote, šampion hřebců sekce B, Weston Mary Enne  
           - vnučka C.Victora šampionkou klisen sekce B 
1976 - Cusop Banknote, šampion hřebců sekce B, Weston Rosebud 
            - pravnučka C.Victora šampionkou klisen sekce B 
1979 - Cusop Banknote, šampion hřebců sekce B, Weston Picture  
           - pravnučka C.Victora šampionkou klisen sekce B 
1980 - Weston Glimpse - pravnučka C.Victora šampionkou klisen  
           sekce B 
1982 - Weston Glimpse - pravnučka C.Victora šampionkou klisen  
           sekce B 
To je jen malý výsek úspěchů samotného Criban Victora a jeho 
potomstva, ale myslíme si, že je z toho dobře patrné, jak obrovský 
význam a vliv na utváření a vývoj svého plemene Criban Victor měl. 
Nesmíme zapomenout, že velmi výrazně ovlivnil i chov WPBr a 
British Riding Pony.  
 
Rády bychom připomenuly našim chovatelům i skutečnost, že linie 
Criban Victora a Solway Master Bronze jsou do určité míry 
propojené, což je další z ukazatelů, podle kterého se mohou případně 
dnešní majitelé klisen rozhodovat, až budou vybírat vhodného 
plemeníka. 
 
3. Coed Coch krev 
Hřebčín Coed Coch (Miss M. Brodrick) není třeba chovatelům 
velšských pony sekce A i B představovat. Na jeho krevních liniích 



chovalo a chová mnoho hřebčínů ve Velké Británii i v zahraničí. 
Značné množství poníků s tímto prefixem bylo vyvezeno do různých 
koutů světa a ovlivnili tak chov velšských horských pony i velšských 
pony na všech kontinentech. Značnou roli sehráli Coed Coch poníci i 
v chovu WPBr i jezdeckých poníků.  
 
Matka Landgrafa klisna Coed Coch Lavina (po Coed Coch Target), 
byla zakoupena panem Wimmerem, aby posílila jeho chovné stádo. 
Sama je oboustranně prochována na několik slavných hřebců: Coed 
Coch Glyndwr, Tan-Y-Bwlch Berwyn a již výše zmíněného Criban 
Victora. 
Coed Coch Lavina:                  Coed Coch Target: 

 
 
 
 

Lavina patří k významné rodině bílé klisny sekce A Coed Coch 
Sensigl, v jejíchž žilách koluje 12,5% arabské krve. Její původ stojí 
hlavně na Dyoll Starlightovi. (C.C.Sensigl odchovala mnoho 
kvalitních potomků, mimo jiné i overall šampionku RWS z roku 1960 
klisnu Coed Coch Symwl.) Otec Laviny, 135 cm vysoký bělouš, Coed 
Coch Target se sice narodil ve Velké Británii, ale po dovršení 
dospělosti byl prodán do Belgie, kde pobyl do svých 14-ti let a pak byl 
exportován do Švédska. Zde zplodil spoustu úspěšných klisen a byl 
zařazen mezi elitní plemeníky. Sám je vnukem mimořádné klisny 
Coed Coch Siaradus, která je jeho babičkou z otcovy strany. Tato 
nádherná bílá klisna sekce A s mimořádnou mechanikou pohybu 
získala pětkrát titul šampionky klisen sekce A na RWS, ale kromě 
toho se stala i pětinásobnou overall šampionkou RWS. Bylo to 
v letech 1950 - 1953 a 1955. To z ní dělá čtvrtého nejúspěšnějšího 



velše na RWS za posledních cca 70 let konání výstavy. Před ní jsou 
pouze hnědý hřebec sekce C Teify Brightlight II (8 x šampion hřebců 
sekce C, 7 x overall šampion RWS), hřebec sekce B Criban Victor (7 x 
šampion hřebců sekce B, 6 x overall šampion RWS) a klisna sekce C 
Queenie (7 x šampionka klisen sekce C, 5 x overall šampionka RWS). 
Jsou zde sice poníci, kteří mají na svém kontě více šampionských 
titulů ze svých kategorií, než má Coed Coch Siaradus, nicméně 
nezískali nikdy titul overall šampiona, jako třeba slavný Coed Coch 
Madog. Ten se stal 9 x šampionem hřebců sekce A, ale nikdy overall 
šampionem. Dokonce soutěžil přímo proti Coed Coch Siaradus a ta ho 
v letech 1951, 1953 a 1955 v overall šampionátu porazila. 
 
Coed Coch Lavina odchovala u Dr. Wimmera 8 hříbat, 5 hřebců a 3 
klisny, z toho 2 hřebci a 1 klisna byli pravými sourozenci našeho 
Landgrafa (Schönbrunn Landolin, Schönbrunn Lavendel a 
Schönbrunn Lavagna). 
 
 Mezi její nejúspěšnější potomky řadíme jejího syna Schönbrunn 
Lario  (1988, po Twycross Charmer) a klisnu Schönbrunn Lavagna. 
Lario je polovičním bratrem Landgrafa, v Německu prémiovaným 
hřebcem, který v roce 2005 získal titul „Hřebec roku“. Působí jako 
plemeník v německém hřebčíně Vilstal. Je zde používán nejen 
k produkci velšských pony, ale i Deutsches Reitpony. Má již 
v plemenitbě také prémiovaného syna Schönbrunn Typ, který je 
zapsán u bavorského chovatelského spolku v PK Kleines Deutsches 
Reitpony - v oddíle Knabstrupper. Jinak Lariovi potomci se dobře 
prezentují v parkurových i drezurních pony soutěžích v Německu. 
Schönbrunn Lario: 



 
 
 
Za ČR respektive za JK Mělník soutěží také Lariův syn Larusso vom 
Vilstal, kterého vídáme v sedle s Denisou Vegrichtovou. Setkáváme 
se s nimi jak na parkurových kolbištích, tak v drezurních obdélnících. 
Společně vybojovali mnoho cen a kromě jiného byli vyhodnoceni jako 
nejlepší dvojice ve Styl šampionátu pony v kategorii dětí 13-16 let 
v roce 2012. 
 
 Na Lariovi je neobvyklá jeho KVH, která činí 143cm. To je podle 
standartu přes míru, neboť nejvyšší povolená KVH pro sekci B je 137 
cm. S tímto fenoménem jsme se už u linie Downland Chevalier 
několikrát setkaly. Náš osobní názor je, že tuto „nadstandartní KVH“ 
s sebou nesou právě Chevalierovy geny. Je potvrzeno, že sám už jako 
dvouletý překročil hranici 137 cm. Tyto občasné výkyvy v KVH u 
potomstva ukazují na Chevalierovu matku klisnu Downland Love-in-
the-Mist. Ta je totiž oboustranně ve 3. generaci prochována na hřebce 
Craven Cyrus, který vznikl spojením WmP klisny a arabského hřebce. 
Vliv t ěchto arabských genů se pak jednou za čas vždy někde projeví. 
A není to jen nadstandartní KVH, ale i dalšími znaky v exteriéru, jako 
jsou tvar a nasazení krku, tvar hrdla, typ hlavy, typ uší a nasazení 
ohonu. Stane se, že se tyto znaky v populaci objeví i po mnoha letech 
a to v případech prochování na Chevaliera, jeho matku, nebo jiné 
potomky klisny Downland Love-in-the-Mist. 
 



 I v českém chovu bychom našli „důkaz“, který by podporoval naši 
teorii. Ing. Josef Štěpanovský odchoval v roce 2000 klisnu 45/720 
Elsa z matky 5-1080 Downland Encore (KVH 134 cm) právě po 
Schönbrunn Landgrafovi (KVH 136 cm). Ačkoliv je Elsa velšský 
pony - sekce B, dorostla v dospělosti KVH 147 cm, tedy o 10 cm více, 
než povoluje plemenný standart. Elsa je oboustranně prochována na 
Downalnd Chevaliera ve 3.a 4.generaci.  
 
Dalším velšským pony z linie Downland Chevalier, který přerostl 
povolenou KVH, je třeba i hřebec Downland Donner se svými 146 
cm KVH. Je to Chevalierův vnuk a také poloviční bratr Shaloma, 
protože jeho matkou je klisna Downland Fleur. 
 

 

 

 
Pro porovnání přikládáme fotografie Schönbrunn Laria a Downland 
Chevaliera. 



Schönbrunn Lario                               Downland Chevalier                                                          

 
 
 

 
V loňském roce změnil Landgraf majitele. NH Kladruby nad Labem 
ho odprodal  soukromému vlastníkovi panu Vlastimilu Kadlecovi, 
rovněž z Kladrub nad Labem. Pan Kadlec je dlouholetým 
zaměstnancem NH, kde pracuje jako ošetřovatel a jezdec ve stáji 
plemenných hřebců. Zde ovšem stál Landgraf posledních pět let zcela 
nevyužit. Také se u něj projevovaly problémy s dýcháním, které se ale 
po přesídlení a změně způsobu ustájení u nového majitele vytratily. 
Pan Kadlec se rozhodl dát tomuto zasloužilému hřebci ještě šanci a to 
jak v chovu, tak i ve sportu. 
 
Schönbrunn Landgraf se svým novým majitelem panem Kadlecem: 
 



 
 
 Dobrou zprávou je, že po fyzické stránce je Landgraf zcela v pořádku 
a může tedy normálně pracovat. V NH dostal velmi slušný a 
všestranný výcvik, takže je připraven tyto zkušenosti nyní zúročit. 
Momentálně je ježděn slečnou Kateřinou Zemkovou a společně letos 
plánují účast v Učňovské lize (soutěž mezi jezdeckými školami ČR). 
 

 
 



 
 
POTOMSTVO: 
 
Ačkoliv Landgraf působí v českém chovu již 17 let, není seznam jeho 
potomstva nijak závratný. V české PK má zaevidováno celkem 25 
potomků, z toho je 10 klisen (1x WpB, 9 x WPBr) a 15 hřebců (1 x 
WpB, 13 x WPBr, 1 ČSP). Za celý svůj život dostal šanci připustit 
pouze 2 čistokrevné velšské klisny, jejichž majitelem byl ing. Josef 
Štěpanovský z Lázní Bohdaneč.  Z těchto spojení se narodila klisna 
45/720 Elsa, o které jsme se již zmiňovaly výše (foto: Elsa a Eva 
Štěpanovská na prvních závodech v Hořicích - první zprava) 

 
 
 
 a hřebec 2829 Liken. Ten byl licentován pro PK ČSP i velšských 
plemen pony a kob, připouštěl 5 let a pak byl vykastrován. Liken sám 
úspěšně sportoval jak v parkurových pony soutěžích, tak v soutěžích 
všestrannosti od roku 2004. Během následujících šesti let 3 x startoval 
na MČR pony ve skocích a v roce 2006 vybojoval v sedle s Petrou 
Přidalovou dokonce stříbrnou medaili. Ve výkonnostním žebříčku 
pony, v kategorii skoky - děti 8-10let, dosáhl v roce 2009 v sedle 
s Barborou Podsklanovou na 12.příčku celkového pořadí. Jeho 



potomci vykazují nejen velmi dobré skokové vlohy, ale skvěle se 
uplatnili i v zápřahovém sportu (1648 Danken, 68/371 Damien). On 
sám umí rovněž spolehlivě chodit ve voze. V roce 2010 změnil 
majitele a nyní ho jezdí Kristýna Nedomová. 
 
Liken v tréninku, na parkuru i při soutěži všestrannosti: 

    

Oproti Moorkieker Gawainovi nedostal Landgraf příležitost více 
působit v čistokrevném chovu a to je podle našeho názoru velká 
škoda. Myslíme si, že by mohl dobře navázat zejména na dcery a 
vnučky Shaloma, Avara a Basca. U těchto potomků by se jednalo o 
prochování na Downland Dauphina. Velmi dobře by se hodil také na 
dcery a vnučky Moorkieker Gawaina. Zde by šlo o posílení vlivu 
Downland Chevaliera. V ČR máme již slušný počet dcer hřebce 920 
Bonsay, na kterých by také odvedl dobrou práci. Toto spojení by bylo 
zajímavé pro ty, kteří před linií Downland Chevaliera a Downland 
Dauphina preferují slavného Criban Victora. Chybu ale podle našeho 
mínění neudělá žádný z chovatelů velšských pony, který Landgrafa 
použije ve svém chovu. 
 
Tři z Landgrafových dcer byly zapsány do HPK: 45/720 Elsa, 46/483 
Karamela a 45/732 Melina. Karamela navíc získala i predikát za 
mimořádný exteriér. 
 
 Landgrafův syn 2829 Liken byl také zapsán v HPK a dostal se i do 
AP. 
 
Landgrafova vnučka a Likenova dcera 65/969 Myšlenka (ČSP, 2005, 
HPK, z matky 47/286 Muška) se probojovala s Lucií Melmerovou 
mezi 20 nejlepších ve výkonnostním skokovém pony žebříčku 2013 



v kategorii jezdců 8-12 let. Reprezentují JK Equuleus Praha. Další 
vnučka Landgrafa a dcera Likena 68/226 Dorinka (ČSP, 2007, HPK, 
z matky 7-77 Diana) obsadila ve výkonnostním drezurním žebříčků 
pony za rok 2013 také v kategorii jezdců 8-12 let 19.místo. Startovala 
s Viktorií Kudelovou za JS “AL-Kham-Sa“ Zlámanka o.s.  
Dorinka:  

 
 
VÝSTAVNÍ ÚSPĚCHY: 
Landgraf se nemůže pochlubit takovým výčtem ocenění z výstav jako 
Moorkieker Gawain. Sám byl vystaven pouze dvakrát v životě, a sice 
v roce 2001 v Pardubicích a v roce 2013 na Mezinárodním 
šampionátu v Hradci Králové. V roce 2001 zvítězil ve speciální 
výstavní třídě Mladý vystavovatel, kde ho za NH Kladruby předváděla 
tehdy dvanáctiletá Darina Rosůlková. O 12 let později se představil 
chovatelům a příznivcům velšských plemen na Mezinárodním 
šampionátu, kde obsadil ve třídě osmiletých a starších hřebců sekce B 
2.místo. Zde ho prezentoval již nový majitel pan Vlastimil Kadlec. 
 
I Landgrafovy potomky občas potkáváme ve výstavních kruzích. 
V poslední době byl asi nejúspěšnějším z jeho odchovů valach 48/631 
Myst (2005, WPBr, maj.:Margita Křivská, Vlčice u Trutnova), který 
se v roce 2011 na Mezinárodním šampionátu umístil jako druhý ve 
třídě 5-7letých klisen a valachů WPBr. 
 



Daleko více, než Landgrafovi potomci, je ve výstavních kruzích 
k vidění potomstvo jeho otce Ernford Grenadiera. V roce 2009 na 
Mezinárodním šampionátu zvítězil ve třídě 5letých a starších hřebců 
sekce WPBr jeho syn a také poloviční bratr Landgrafa 1352 Mikeš (z 
45/228 Mery po Brok), který se stal také vicešampionem kategorie 
WPBr. O dna roky později, rovněž na mezinárodním šampionátu 
vybojoval Mikeš druhé místo ve své třídě. V témže roce a na stejné 
výstavě s Mikešem slavili úspěch i jeho potomci: 2.místo ve třídě 
ročních klisen WPBr získala Mary Kay  a 2.místo ve hříbatech WPBr 
obsadil hřebeček Maverick. 
  
1352 Mikeš: 
 

 
Prosadili se také další vnuci Grenadiera. V roce 2011 byl na 
Mezinárodním šampionátu představen roční WPBr hřebeček Mine 
Truly , odchovanec hřebčína Adalim a hned si vybojoval  2.místo ve 
své třídě. O dva roky později si ještě polepšil, protože to se už stal 
jako tříletý hřebec vítězem své třídy a zároveň získal titul 
vicešampiona mladých sekce WPBr a byl zařazen do HPK i AP. Jeho 



poloviční bratr z matčiny strany Adalim my Favorite ten rok obsadil 
3.místo v hříbatech WPBr. 
 
A perli čka na závěr.  
V roce 2005 navštívil ČR a NH Kladruby nad Labem i slavný 
spisovatel pan Dick Francis. Vedení hřebčína přemýšlelo, co 
„anglického“ by mohlo tomuto milovníkovi koní ukázat. V té době 
zde působil mimo kladrubských plemeníků anglický plnokrevník Mir 
Sada a také náš velšský pony Schönbrunn Landgraf. Jen málokterý, 
pokud vůbec nějaký, z reprezentantů velšských plemen pony a cob se 
může pochlubit tím, že si ho pohladil sám Dick Francis! :-)) 
 
Děkujeme za pomoc a spolupráci všem, které jsme při přípravě tohoto 
materiálu oslovily. 
 
                           Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, duben 2014 
                                                                                 
 
 
 


