KMEN CATALIN
HISTORIE KMENU CATALIN
Vznik linie Catalin je spojen s Československem 40. let minulého století. Této
linii dal základ ryzák – anglický plnokrevník Catalin, narozený v roce 1921 ve Francii.
V roce 1937 byl importován z Irska do hřebčína v Kladrubech nad Labem. Jeho syn
174 Catalin – 5 (Catalin – K) z matky 439 Gidran (po Gidran – K) narozený v roce
1941 dal základ chovu tohoto kmene v hřebčíně Motešice (J. E. Flade, 1990).
V mnohých historických pramenech najdeme, že linie Catalin byla vyšlechtěna
a vznikla v Motešicích. Nejprve se tedy podíváme na historii hřebčína Motešice –
(Žrebčín Motešice /SVK/).

Hřebčín Motešice (org. Žrebčín Motešice)
V knize Chov a športové využitie koní od J. E. Flade (1990) se dočteme:
„Plemenářský podnik Motešice (PP Motešice) byl založen v roce 1923 na Slovensku
v Motešicích jako vojenský hřebčín. Od svého založení se věnoval chovu anglického
polokrevníka. V roce 1949
přešel do státní správy a jeho
úlohou bylo vyšlechtit koně na
podkladě kmene Furioso a
příbuzných kmenů - Przedswit,
North Star a kmene Catalin
vyšlechtěného v Motešicích.“
J.
Dušek
(1992)
„O
Motešicích
doplňuje:
rozhodly
dobré
klimatické
podmínky a složení půdy na
zvětralém
dolomitickém
vápenci.
Tyto
podmínky
umožňovaly příznivý vývoj
hříbat. Když vojenská správa
zjistila, že se zde odchovu
koní velmi dobře daří, od roku 1927 hříbárnu postupně přebudovala na vojenský
hřebčín.“
M. Halo (2001) upřesňuje: „Základem plemenného materiálu v hřebčíně byli
koně přesunutí z vojenského hřebčína v
Hostouni na Šumavě. Základ tvořili
plemenné anglické polokrevné klisny (27).
Stádo bylo později doplněné na 60
plemenných
klisen
(10
anglických
plnokrevných, 45 anglických polokrevných
a 5 arabských klisen). V roce 1929 bylo
pro
Motešice
zakoupeno
9
anglonormandských klisen z Francie a 9
anglických plnokrevných klisen z hřebčína
Napajedla. V letech 1932 - 1934 bylo z
z
hřebčína
Sárvar,
Maďarska,

importováno 24 klisen Furioso. Pro klisny byl vybrán plemenný hřebec 259 Furioso
XIII-3 (Furioso V), hnědák, narozený v roku 1926 v hřebčíně Wieselburg. Toto stádo
tvořilo základ pro budované stádo anglického polokrevníka - linií Furioso, Przedswit,
Gidran, North Star a později i Catalin. Budované polokrevné stádo mělo v Motešicích
velmi dobré podmínky. Cílem bylo zmohutnit produkovaného jezdeckého koně.
Postupně se vypracovalo kvalitou i kvantitou na vysokou úroveň, zaměřenou na chov
koní pro jezdecké a sportovní účely a i na produkci plemenných hřebců pro zemský
chov koní.
V průběhu mobilizace koncem roku 1938 se do Motešic přemístil celý vojenský
hřebčín z Hostouně na Šumavě s celým chovným materiálem. Ústav nebyl
připravený na přijetí tak velkého počtu klisen, proto se musela udělat selekce
vlastního stáda. Klisny, které měly problémy s plodností nebo byly méně kvalitní, byly
odsunuté k vojenským útvarům a v Motešicích zůstalo pouze kvalitní stádo. S tímto
konsolidovaným stádem pracovali odborníci po dobu trvání Slovenského státu, tj. do
konce 2. světové války. V průběhu Slovenského národního povstání (na jaře 1944)
byl hřebčín evakuovaný do okolí Nitry, část koní zabavili němečtí vojáci a část koní
uhynula v důsledku nemocí způsobených špatnou výživou a nevhodným ustájením.
Sovětská armáda umístila v motešických objektech ukořistěná hospodářská zvířata.
Travní porosty spásáním hospodářskými zvířaty velmi trpěly a byly skoro zničeny.
Objekt Letní majer do základů vyhořel. Celý hřebčín byl v létě roku 1945 po
hospodářské stránce v dezolátním stavu.
Po válce část koní od německé armády ukořistila sovětská a rumunská vojska,
od kterých se zásluhou kpt. Josefa Mandelíka a sovětského majora veterináře
vrátila část zpět do Motešic. Vojenskými událostmi ztratil hřebčín dvě pětiny
celkového stavu koní. V roce 1945 hřebčín evidoval jen dva hřebce a 36 chovných
klisen, z toho 5 plnokrevných. Po zařazení mladých a trofejních klisen bylo koncem
roku sestaveno 100hlavé stádo klisen. Ve stádě byli použiti hřebci: Furioso X,
Furioso XV, Gidran III. 1. 1. 1949 přešel hřebčín do správy Povereníctva
pôdohospodárstva a jeho hlavní úlohou byla produkce anglických polokrevníků
kmene Furioso, dále produkce anglických plnokrevníků a arabských polokrevníků
kmene Gidran a později i Dahoman. Válečné utrpení přežili jen ti nejsilnější jedinci a
tak konsolidace stáda proběhla velmi rychle. Motešické stádo mělo štěstí na odborně
i lidsky mimořádně disponované osobnosti v pozici vedoucí chovu – Hanuš Keil,
František Pernička, Zdeno Svoboda a Katarína Peťková, kteří uchránili motešické
stádo od devastace křížení s německými hřebci a zachovali ho v nejčistší podobě až
do převratu v roce 1989.
Divoká privatizace po roce 1989 způsobila motešickému stádu dosud největší
zkázu. Na hřebčín se vrhli slovenští, čeští a maďarští koňští handlíři a totálně ho
vyplenili. Jejich zájmem bylo a je eliminovat efektivní domácí chovy, aby si uvolnili
prostor pro laciné importy druhořadých německých koní.
Na přelomu let 2001/2002 nebyl už v Motešicích ani jeden kůň, ani vozový park,
rozkradla se technologie – ohrady výběhů, zařízení kovárny a ošetřovny, sanitární
součásti budovy, elektroinstalace, kafilerní box aj. Pastviny a trvalé travní porosty
byly zdevastované, neobhospodařované a zaplevelené. Celý majetek byl
několikanásobně zadlužený věřitelům a byly vydány exekuční rozhodnutí. Takovouto
zkázu nezpůsobila Motešicím ani 2. světová válka.
V letech 2002 až 2005 se podařilo skupině nadšenců okolo i v Čechách známé
herečky Kamily Magálové získat budovy motešického hřebčína spolu s největší
krytou halou ve střední Evropě a obnovit chráněný šlechtitelský chov. Tím se
zamezilo dalšímu rozkrádání hřebčína, objekty se upravily a do hřebčína se začali

vracet koně. Pořádají se zde soustředění a závody. Daly se do pořádku výběhy,
dvory a začala se obhospodařovat půda. Hřebčín dnes plní všechny funkce
chovného ústavu. Připravuje plemenné hřebce, pořádá výkonnostní zkoušky, halové
závody, účastní se výstav a sportovních klání. V roce 2006 má stádo kolem 50
chovných klisen, 6 pepinierů a z toho je 32 klisen a 4 hřebci vedeni jako genový zdroj
plemene Furioso. V Motešicích jsou ideální podmínky pro odchov a chov koní na
postupně obnovovaných historických pastvinách. V nedalekých Bzinciach pod
Javorinou při hranicích s Českou republikou provozuje hřebčín jedinou hříbárnu na
Slovensku.
Motešický kůň je především dlouhověký a schopný plnit funkci jezdeckého,
zápřahového a chovného partnera v plném nasazení až do věku kolem 25 let. Právě
to je noční můra koňských handlířů, kteří naopak potřebují, aby si lidé kupovali koně
rychle zralé, kteří kolem sedmého roku života začínají mít problémy se zdravím,
odcházejí z provozu a zákazník je nucený koupit si dalšího koně.
Motešičtí koně jsou odolní a nenároční - nepotřebují pro svůj normální výkon,
aby se dekovali, kamašovali a krmili speciálními drahými krmivy. Ty armáda při jejich
šlechtění nepoznala a ani si je ve frontových podmínkách nemohla dovolit. Mají tvrdá
a odolná kopyta a v tvrdé práci můžou fungovat bez kování. To všechno šetří náklady
na chov a provozování.
Do třetice se motešičtí koně vyznačují mimořádným charakterem a ochotou k
práci. Nelze jim upřít živý temperament, který využívají „směrem dopředu“. Jelikož
dozrávají později, potřebují ve výcviku víc
trpělivosti a jezdeckého taktu, ale za
trpělivost a seriózní výcvik se odvděčí
obětavostí
a
zvláštním
pocitem
spolupatřičnosti k jezdci.
Jen několik šťastlivců mělo nebo má
možnost jezdit koně z Motešic s typickým
výžehem na levém stehně – písmeno M
propíchnuté mečem. Tito koně psali v
československého
jezdectví
dějinách
významné kapitoly. Tvořili nejspolehlivější
část vojenské kavalerie a zaznamenali
vynikající
úspěchy
v
sportovních
disciplínách.
Cinzano, Letkiss, Caravela, Rip
Corby, Tosca, Luna, Fiat, Ares, Korok,
Libentína, Flash nebo jeho „voltižní“
kolega Catalin IV-33 působící v Tlumačově
se stali pojmy mezi jezdeckou veřejností.
Fenomén hřebčína Motešice a plemeno
Furioso žije dál! (F. Grácz 2007)

ZAKLADATELÉ LINIE CATALIN
CATALIN
Zástupce úspěšné plnokrevné linie Godolphin v Česku byl ryzák Catalin
narozený v roce 1921 ve
Francii po Frileux III, z
Cherry (Phoenix). Jeho
míry
byly
172/162/183/20.0 cm. Z
plnokrevníků
u
nás
použitých
patřil
jako
jediný k linii Godolphin a
navíc
k
odnoži
Barcaldine, známé svými
úspěchy
v chovu
sportovních koní.
Catalin
běhal
dostihy ve Francii, kde
jako tří až pětiletý patřil
ke špičkovým vytrvalcům.
Od roku 1929 působil v
plnokrevném chovu v Irsku, kde zplodil několik úspěšných vítězů. V roce 1937 tam
byl zakoupen československým Ministerstvem národní obrany původně pro vojenské
hřebčíny. V Horních Motešicích připustil několik klisen a hned v roce 1938 byl
zapůjčen hřebčínu Napajedla. Zde se po něm narodilo 21 plnokrevníků, z nichž na
dráze se osvědčili Olin, Tatran, Kaštan a Čita. V roce 1938 byl zapůjčen rovněž do
Kladrub nad Labem a využit v teplokrevném chovu. Odtud bylo 7 jeho synů zařazeno
do zemských hřebčinců (z toho 5 na Slovensko) a 2 klisny do vlastního stáda. V roce
1943 působil opět v Napajedlích a v letech 1943 až 1945 v soukromém hřebčíně
Bělečský Mlýn u Prostějova, odkud byl na konci války v roce 1945 odvlečen
postupující Rudou armádou.
V chovu v Čechách zanechal plnokrevného Olina a teplokrevné hřebce Catalin
– K (174 Catalin 5) a 567 Catalin – 5 (V. Sixta, 2006).

567 CATALIN – 5
V roce 1940 se narodil ryzák z matky 440 Przedswit. Do chovu byl zařazen v
50. letech minulého století a působil v zemském chovu např. Trenčíně.

CATALIN – K (174 CATALIN 5)
Ryzák narozený v roce 1941 v Kladrubech nad Labem. Syn plnokrevného
Catalina a ryzky 439 Gidran je považován za zakladatele polokrevné linie Catalin
v Motešicích. Matka Catalina – K je dcerou pepiniéra Gidrana – K, který nemá ve
svém rodokmenu jinou krev nežli arabskou a také tento hřebec byl nejtypičtějším
Gidranem, který kdy působil v hřebčíně v Kladrubech n. Labem. Catalin – K měl tyto
míry 173, -, 184, 20.2 cm a působil v plemenitbě v letech 1950 - 1960. V chovu
zanechal dva plemenné hřebce - pokračovatele linie 407 Catalin – 10 (Catalin I Mot.) a plemenného hřebce 195 Catalin.

Plemenní hřebci po Catalin – K (174 Catalin 5)
195 CATALIN
195 Catalin byl po Catalin – K (174 Catalin 5) z 196 Przedswit. Tento
plemenný hřebec zařazený do plemenitby CT zanechal v chovu plemenného hřebce
4014 Rytier (ryzák, nar. 1956, m. Štefanka ).
CATALIN I- Mot. (407 CATALIN – 10)

V hřebčíně Motešice se v roce 1955 narodil ryzák s odznaky, který zajistil svými
chovatelskými výsledky pokračování nově vznikajícího polokrevného kmene. Otcem
Catalina I – Mot. (407 Catalin – 10) byl Catalin – K (174 Catalin 5) a matkou 282
Gidran III – 4 po Gidran III – Wies. (který k nám byl importován z Rakouska jako 24
Gidran XXXIV – 21. Jeho otec byl Gidran XXXIV – Rad. a matka 106 Gidran po
Gidran XXXIII. V chovu dal jednoho pepiniéra - Gidran X – Mot. /482 G III – 3/ a 4
plemenné hřebce.). Ve čtvrté generaci na mateřské straně najdeme hřebce drezurní
linie Star of Hannover a to Star of Hannovera – R (pocházejícího z radoveckého
chovu, byl synem plnokrevného zakladatele linie Star of Hannover a klisny 280
Dahoman XII), který působil v Hostouni mezi lety 1917 až 1931 a zanechal tam 300
potomků, mezi nimi i 12 plemenných hřebců (např. Star of Hannover I a II připouštěli
v Motešicích, Star of Hannover III připouštěl v Hostouni). V rodokmenu Catalin I Mot. (407 Catalin – 10) najdeme zastoupeny geny kmenů Gidran, Przedswit, Star of
Hannover a linie Catalin. Jeho míry jsou: KVP 170, KVH 161, OH. 188, Oh 22.00 cm
a hmotnost 600 kg.

Byl úspěšným skokovým koněm. Do chovu byl zařazen v roce 1966 a vyřazen
v roce 1977. Působil mezi lety 1959 a 1973 v Horních Motešicích a poté odešel do
hřebčince v Tlumačově, kde připouštěl pod jménem 407 C / 10 do roku 1977 (V.
Sixta, 2006). Zanechal 30 potomků. 22 klisen bylo využito v chovu a 8 hřebců
působilo jako plemeníci a to:
*2121 Catalin hrušovanský (hnědák, nar. 1971, z Shagya 10-3878 po 2046
Shagya VI – 1 na st. statku Hrušovany n. J.).
*2206 Catalin litobratřický (vraník, nar. 1975, z JM 1774 Čita po 1837 Alan na st.
statku Hrušovany n. J.).
*3070 Catalin I – 9
*3101 Catalin I – 29
*4109 Catalin I – 2 (hnědák, nar. 1964, z m. po 2041 Przedswit. Do chovu
zařazen v r. 1969, např. působil v Prešově /SVK/).
*4110 Catalin I – 13 (hnědák, nar. 1965, z m. po 2057 Furioso – North Star. Do
chovu zařazen v r. 1969 a působil např. Michalovcích /SVK/).
*4130 Catalin I – 32
*a v Horních Motešicích Catalin I rozšířil linii o Catalin II – Mot. (3189 Catalin I –
34), který dále rozšířil linii o Catalin III, IV a V.
Na Slovensku se Catalin I prosadil zejména jako otec sportovních koní. Jeho
potomky byli špičkoví skokoví koně, kteří se prosazovali i v mezinárodním sportu –
Letkiss, Rip Corbya, Caravella, Safír. Např. Safír s K. Kolafom byli vítězi T ve
Weidnu, obsadili 2. m. na GP Bratislava, 4. m. na MČSR v Karlových Varech atd. Jak
se z dobového tisku dočteme, Safír byl jeden z našich nejlepších špičkových koní,
kandidát na OH 1980 v Moskvě. Tak jak rychle zazářil, tak rychle a nečekaně odešel.
(Jezdectví, 1977). V 70. letech 20. století tvořili tito koně páteř československé
reprezentace. V dobách působení Catalina I - Mot. (407 Catalin - 10) na Moravě byli
po něm zařazeni 2 synové do zemského chovu, kteří však takové úspěchy neměli
(2121 Catalin hrušovanský , 2206 Catalin litobratřický) . V přehledu ČJF Catalin I
dosahoval po celá devadesátá léta 20. století velmi dobré hodnocení (0,062 ASH)
jako otec matek sportovních koní (V. Sixta, 2006).

Letkiss

ROZŠIŘOVATEL LINIE CATALIN
CATALIN II – Mot. (3189 CATALIN I – 34)
Ze spojení Catalin I- Mot. (407 Catalin – 10) a klisny 675 Furioso XXXI - 19 se
v roce 1966 narodil v hřebčíně Motešice hnědák s odznaky, který úspěšně rozšířil linii
Catalin. Otec matky Furioso XXXI – Maď. (3718 Furioso „B“ XIX – 1) k nám byl
importován v roce 1957 z Maďarska a v chovu po něm zůstali zařazeni dva synové
(3019 Furioso XXXI – 12 a 4010 Furioso – 7) (F. Lerche, 1948).

3189 Catalin I – 34 , kmenovým jménem Catalin II – Mot. disponoval mírami:
KVP 170, KVH 161, OH 192, Ohol 22.0 cm, hmotnost 560 kg.
Do chovu byl zařazen v roce 1970. V chovu zanechal 11 plemenných hřebců a
tři z nich se stali pepiniéry a zakladateli dalších větví linie Catalin. Výkonnost svého
otce Catalin I - Mot. (407 Catalin - 10) přenášel i na své potomstvo, které dosáhlo ve
skokových soutěžích stupně S, což v té době byla velmi dobrá výkonnost.
V. Sixta (2006) uvádí, že 2 synové Catalina II působili i v českém chovu, avšak
nelze je považovat za úspěšné plemeníky.
Jako plemeníci po tomto hřebci působili:

*2196 Catalin II – 3 (anglický polokrevník, narozený 1971 v Žrebčíně Motešice, z
m. 677 Fatra (Lotos-56) po hnědáku Lotos (dř. Laurin). Tento ryzák byl ohodnocen
třídou E , při mírách KVP 173, KVH 164, OH 194, Ohol 21.0 cm. Do chovu byl v
Čechách zařazen v r. 1977, ale již v r. 1978 byl z chovu vyřazen).
*3188 Catalin II – 10 k.j.: Catalin V – Mot.
*3198 Catalin II – 30
*3207 Catalin II – 37 (byl využit v chovu CT).
*4228 Catalin II – 13
*4229 Catalin II – 15
*4244 Catalin II – 23 k.j.: Catalin IV – Mot.
*4254 Catalin II – 36 (nar. 1975 v hřebčíně Motešice. Hnědák s odznaky z klisny
687 Furioso XXXV – 12 / po Furioso XXXV – K/. Výkonnostní zkoušky složil v r.
1978 a byl zařazen do třídy E. Jeho míry byli: KVP: 178, KVH: 164, OH: 208, Ohol:
22.5 cm, hmotnost: 550 kg. Působil v chovu na Slovensku a v Čechách zanechal
35 potomků, kteří dosáhli sportovní výkonnosti v D – Z a S - ST).
*4268 Catalin II – 40 (tm. hnědák, nar. 1975 v PP Motešice, m. 743 Furioso XLII7, zařazený do třídy Elita).
*4274 Catalin II - 47
*4380 Catalin II – 20 k.j.: Catalin III – Mot.

Úspěšní Pepiniéři po Catalin II – Mot. (3189 Catalin I – 34)
CATALIN IV – Mot. (4244 CATALIN II – 23)

V roce 1973 se v hřebčíně Motešice narodil ryzák po Catalin II – Mot. (3189
Catalin I – 34) z 694 Furioso XXXV – 20 (po Furioso XXXV – K). Linie Catalin se u
tohoto hřebce objevuje svými zástupci již ve čtyřech generacích. Hřebec je
příbuzensky prochován 5x4 z otcovi a matčiny strany na Furioso V – Wies.
Furioso V – Wies. byl harmonicky stavěný hřebec ideálních forem jezdeckého
koně. Působil v hřebčíně v Kladrubech n L., v zemském chovu a na sklonku života i v
hřebčíně v Motešicích, kde po sobě zanechal mimo jiné i plemeníka Furioso XXIII –
Mot.
Na mateřské straně původu ve 4 generaci nacházíme hřebce Furioso X – K
(což byl typický reprezentant ušlechtilé a harmonické linie radovecké F XI, tj.
kombinace radoveckých a mezöhegyešských Furiosů. V potomstvu zanechal své
dobré vlastnosti – dobrou krmitelnost, ochotu k práci, ušlechtilost, které dále přenášel
syn Furioso XVIII a jeho vnuk Furioso XXXV – K.), Przedswit II – K (který se
narodil ve Wieslburgu. Úspěšně působil v Kladrubském hnědém stádě.), Furioso XV
– Poh. (který působil i v hřebčíně v Motešicích a jeho syn Furioso XXVI – Mot. /421

Furioso XV – 79/ dal v chovu 13 plemeníků z toho tři pepiniéry – Furioso I – Mot. /
2244 F XXVI – 99/, Furioso III – Mot. /4209 F XXVI – 108/, Furioso XIII – Mot. /4171
F XXVI – 78/.), a Furioso V – Wies. (F. Lerche, 1948).
Catalin IV – Mot. oplýval těmito tělesnými mírami: KVP 179, KVH 168, OH 202,
Ohol 22.5 cm a byl zařazen do třídy SE.
Do chovu byl zařazen v roce 1979. Na přelomu 80. – 90. let minulého století
působil jako pepiniér v chovu v PP Motešice. Jeho potomstvo dosáhlo na sportovním
poli v drezuře stupně T, ve skocích stupně S a jeho syn 2815 Catalin IV – 33 (3397)
působí ve voltiži a již má za sebou několik účastí na MS a ME.
Do chovu po něm byli zařazeni tři synové:
* 4333 Catalin IV – 2, (ryzák, nar. 1980 v hřebčíně Topoľčanky, z 255 Alarm VI22 po Alarm VI. Dle výkonnostních zkoušek byl zařazen do třídy E a v zemském
chovu působil od r. 1987, např. Dvoriankách (SVK)).
* 3510 Catalin IV – 25 k.j.: Catalin IX, (z matky 933 Przedswit XIII se v r. 1990
narodil ryzák v hřebčíně Motešice, který se zde stal pepiniérem).
* 2815 Catlin IV – 33 (3397), (v hřebčíně Motešice se v r. 1990 nar. hnědák z 808
Furioso XLVI - 3 po Furioso XLVI - Mot., v současnosti v majetku ZH Tlumačov
působící v ČR).
Za nejúspěšnější pokračovatele Catalin II – Mot. (3189 Catalin I – 34) můžeme
považovat:

CATALIN III – Mot. (4380 CATALIN II – 20)

Narodil se v hřebčíně Motešice a to v roce 1973. Tento hnědák měl míry: KVP
180, KVH 170, OH 196, Ohol 21.7 cm, hmotnost 560 kg.
I on byl potomkem připařování plemeníka linie Catalin na klisnu kmene Furioso,
které bylo pro toto období charakteristické. Celý původ je vypsán v rodokmenu. Na
mateřské straně pedigree najdeme ve 4. generaci importovaného hřebce z Rakouska
Furioso VIII – Wies. (98 F XIII – 13), jenž byl při značné mohutnosti dobrým typem
polokrevníka. Ve své době měl nejvíce plnokrevných předků v původu ze všech
plemeníků Furioso v kladrubském hřebčíně (F. Lerche, 1948). V chovu zanechal 10
plemeníků a mezi nimi i pepiniéra Furioso XVII – Poh. Furioso XVII – Poh. (2205 F
XIII – 2) se narodil v Pohořelicích z matky 26 Przedswit VII po Przedswit (VII) – Rad.
V chovu zanechal 6 plemenných hřebců z toho dva pepiniéry – Furioso XXIX – K
(2174 F XVII – 5) a Furioso XXXVI – K (2172 F XVII – 8), kterého najdeme i v tomto
rodokmenu a českému chovu zanechal 17 plemenných hřebců. Catalin III - Mot.
(4380 Catalin II - 20) byl do chovu zařazen v roce 1976 a zanechal 24 potomků. Do
plemenitby byli vybráni tito hřebci:

* 3258 Catalin III – 8 (prokvetlý hnědák, nar. 1978 v PP Motešice, z m. 829
Furioso XLVI-11, který působil i v chovu PP Šamorín /SVK/).
* 3293 Catalin III – 12 (hnědák nar. 1979 v hřebčíně Motešice z matky 830
Furioso XLIII - 39 (po Furioso XLIII - Poh.). Byl zařazen do třídy E, při mírách: KVP
174, KVH 160, OH 192, Ohol 21.4 cm a hmotnost 550 kg. Do chovu byl zařazen v
roce 1983. V zemském chovu působil např. v Spišské Nové Vsi /SVK/. Zanechal v
chovu pouze klisní potomstvo, zato výkonné. Ve skocích dosáhly výkonnosti ST a
v zápřeži výkonnosti S).
* 3307 Catalin III – 26 (v PP Motešice se v r. 1981 narodil hnědák z 687 Furioso
XXXV. Jeho KVH byla 174 cm, jak uvádí přehled hřebců, byl zařazen do třídy E.
Do chovu byl zařazen v r. 1989 a působil v PP Šamorín /SVK/).
* 3353 Catalin III – 62 (byl dalším hřebcem působícím v Šamoríně /SVK/. Narodil
se v PP Motešice v r. 1984 jako tmavý hnědák z m. 829 Furioso XLVI. Do chovu
byl zařazen v r. 1988 ve třídě SE. Jeho KVH byla 171 cm).
* 3355 Catalin III – 55 (č. hnědák, nar. 1983 v PP Motešice z 789 Furioso XLV. Do
plemenitby byl zařazen v r. 1987 ve tř. E a působil v Topoľčankách /SVK/).
* 4395 Catalin III – 71 (nar. v r. 1985 v PP Motešice, hnědák z m. Ultima xx. V
chovu působil od r. 1989. Jeho prvním působištěm byl Veľký Šariši /SVK/).
* 4396 Catalin III – 73 km. j. Catalin X (v PP Motešice se v r. 1985 nar. hnědák z
m. 875 Furioso XLIII. VS absolvoval v r. 1988 a byl zařazen do třídy E /elita/. V
chovu je od r. 1989 kdy působil ve Veľkém Šariši (SVK). Při zařazení do
plemenitby měl tyto míry: 168/180/190/22.0 cm. Majitelem je TJ Slávia UVL Košice
a na Slovensku působí v plemenitbě.)
* Catalin VI – Mot.

POKRAČOVATELÉ LINIE V 80 - 90. LETECH MINULÉHO
STOLETÍ
CATALIN VI- Mot.
Catalin VI - Mot. se narodil v roce 1981 v hřebčíně Motešice po otci Catalin III Mot. (4380 Catalin II - 20) z matky 829 Furioso XLVI. Jeho míry byly: KVP 182,
KVH 169, OH 205 Ohol 23.0 cm.

V jeho pedigree najdeme zastoupení skoro všech r.-u. kmenů. Příbuzensky je
prochován ve 4x4 generaci z otcovi a matčiny strany na hnědáka Furioso XV - Poh.
Otec matky tmavý hnědák Furioso XLVI - Mot. (4081 F XXV - 148) se v roce 1964
narodil v hřebčíně Motešice a do chovu byl zapsán jeden jeho syn. Děda matky
Furioso XXV - Mot. (4049 F XV - 74) působil v Žrebčíně Motešice a chovu dal 15
plemeníků z toho dva pepiniéry - Furioso L - Mot. (4128 F XXV - 158) a Furioso
XLVI - Mot. (4081 F XXV - 148), kterého najdeme v tomto rodokmenu. Dalším
Furiosem v 3. generaci na pozici o.m.m. je Furioso XL - Mot. (3005 F XXIII - 87)
působící v Motešicích, kde zanechal 9 plemenných hřebců a z toho jednoho
pepiniéra Furioso IV - Mot. (3129 F XL - 34). Geny kmene North Star nese hřebec

díky klisně 597 North Star II - 5, která byla importována do Motešic z rumunského
hřebčína Bontida. Geny Przedswitů vnáší ve třetí generaci klisna 638 Przedswit VI 32 přes svého otce Przedswit VI - Píb. (58 P VIII - 1). Do chovu byl Catalin VI - Mot.
zařazen v roce 1985 a jeho syn Catalin VII (2798 Catalin VI - 3 (3386)) zabezpečil
pokračování linie do dnešních dnů díky synovi Catalin VIII (Catalin VII - 11
Caballero) a jeho synovi Catalinu XI (3621 C VIII - 7 Cassius).

CATALIN VII (2798 CATALIN VI - 3 (3386))

Tmavý hnědák s odznaky se narodil v Hřebčíně Motešice v roce 1986. Jeho
původ je uveden v tabulce. Ve výkonnostních zkouškách byl ohodnocen 7,8 b.
Tento mohutný, ušlechtilý hřebec velmi dobrého typu, s ušlechtilou hlavou, výše
nasazeným středně dlouhým krkem, kratším vysokým kohoutkem, dlouhým pevným
hřbetem, klenutými dobře osvalenými bedry, s dlouhou průměrně širokou zádí.
Hřebec je hluboký a široký. Postoj vpředu je mírně rozevřený, vzadu je pravidelný a
fundament je suchý. Jeho míry byly: KVP 180, KVH 169, OH 202, Ohol 21.5 cm.
V jeho rodokmenu nás zaujme příbuzenská prochovanost na linii Catalin a
to ve 4x3 generaci ze strany otce a matky na Catalina I - Mot. a tím pádem v 5x4
generaci na zakladatele linie Catalina - K. V původu matky si můžeme všimnout v
pozici otce anglického plnokrevníka Spalto importovaného k nám z Francie. Do
chovu byl Catalin VII v ČR zařazen v roce 1999 a z chovu byl vyřazen v roce 2001.
Za tuto dobu zde zanechal 25 potomků. V chovu na Slovensku zanechal
plemenného hřebce Catalin VIII (Catalin VII - 11 Caballero).

CATALIN VIII (CATALIN VII – 11 Caballero)
Otcem tohoto hřebce je Catalin VII (2798 C VI – 3 (3386) a matkou je 987
Furioso XI- 2. Tento hřebec v současnosti pokračuje přes syna plemenného hřebce
3621 Catalin XI (C VIII- 7) Cassius, který působí na Slovensku.

SOUČASNOST KMENE CATALIN V ČESKU
V současnosti, tj. rok 2008, je v ČR populace náležející k linii Catalin zařazena
do plemene moravský teplokrevník a je velmi malá. Můžeme do ní počítat pouze
10 jedinců (1 plemenný hřebec, 1 hřebeček v kategorii dorost a 8 klisen z toho 3
chovné klisny a 5 mladých klisniček). V původech zde najdeme zástupce Catalina IV
– Mot. (4244 C II - 23) – 1 kůň, Catalina VII (2798 C VI – 3 (3386) ) - 3 koně a 2815
Catalina IV – 33 (3397) – 6 koní. Jmenovitě nesou geny linie Catalin tito koně: 2815

Catalin IV – 33 (3397), Filipína, Catlin - R, Catrin, Katka-S, Kasiopea, Cavalo,
Havana (Nela), Šárka, Luka.
Rozšíření genů Catalina v Čechách umožňuje v současnosti plemenný hřebec
2815 Catlin IV – 33 (3397). Ale i v původech jiných koní plemene MT najdeme
nějaká % genů linie Catalin.

Catlin - R

2815 CATALIN IV – 33 (3397)

Je hnědák plemene Furioso zařazený do českého teplokrevného chovu. Narodil
se v roce 1990 v hřebčíně v Motešicích. Je to mohutný, kostnatý hřebec čtvercového
rámce s poměrně dlouhým krkem, delším kohoutkem, pevným dobře vázaným
hřbetem, pevnými dobře vázanými bedry, s mírně skloněnou zádí a dobrým
fundamentem. Souladný hřebec s velmi dobrými charakterovými vlastnostmi a jeho
předností je dobrá konstituční tvrdost. Hřebec absolvoval zkoušky výkonnosti v roce
1994 v Motešicích, kdy za typ byl hodnocen 8,9 body, zevnějšek 8,7 a výkonnost 8,1
b., tř. E. Míry hřebce jsou: 178 - 168 - 197 - 22.0 cm.

Jeho otec Catalin IV přísluší k nově se utvářející linii založené v hřebčíně
Motešice hřebcem kladrubského chovu Catalin - K. V žádném jiném hřebčíně v
Československé republice nenašla tato linie takového rozšíření jako právě v
Motešicích. Matka hřebce 808 Furioso XLVI přísluší k pohořelické linii založené
hřebcem 34 Furioso XIII - 19. Celý původ je uveden v části Plemenní hřebci pro rok
2009. Sám hřebec C IV - 33 je příbuzensky
prochován ve 4x4 generaci z otcovi a matčiny
strana na klisnu 73 Furioso V - 1, v 5x5x3
generaci na pepiniéra Furioso X - K, v 5x4x4
generaci na pepiniéra Furioso XV - Poh. Je to
jediný hřebec působící v chovu v České a
Slovenské republice, který má ve 4. generaci z 16.
předků 11 Furiosů.
Je vynikajícím voltižním koněm. Za své
kariéry se zúčastnil mnoha voltižních závodů po
celé Evropě. Na evropských a světových
šampionátech v Římě, Nitře, Mannhajmu a
Poznani se umístil vždy v první desítce v kategorii
jednotlivců. Na světových Jezdeckých hrách ve
španělském Jerezu v roce 2002 se zasloužil o 6. a
9. místo tlumačovských jednotlivců Petra Eima (6.)
a Jakuba Dujíčka (9.), (S. Hošák, 2005). V roce
2008 se zúčastnil ME a MS v Brně, kde
reprezentoval Českou republiku. Do chovu byl
zařazen v r. 2002 a již můžeme posuzovat mladé potomstvo. Majitelem je Zemský
hřebčinec s.p., Tlumačov.

SOUČASNOST KMENE CATALIN NA SLOVENSKU
Tradice chovu linie Catalin byla do dnešních dnů zachována také v místě
vzniku. Rozsah populace linie je nevelký. Linie je zařazena do plemene Furioso. V
plemenné knize Furioso najdeme několik jedinců nesoucí geny linie Catalin. V
samotném hřebčíně Motešice se v současnosti setkáme 29 koňmi nesoucími geny
Catalin (3 plemenní hřebci, 4 hřebečci v odchovu, 15 klisen z toho 5 chovných klisen,
10 klisniček v odchovu a 7 hříbat ročníku 2008). V původech zde najdeme zástupce
plemeníků: Catalin III (4380 C II - 20) - 1 kůň, Catalina IV - Mot. (4244 C II - 23) - 1
kůň, Catalina VI - Mot. - 1 kůň, Catalina VII (2798 C VI - 3 ( 3386) ) - 1 kůň, Catalin
VIII (C VII - 11 Caballero) - 1 kůň, Catalin IX (3510 C IV-25) - 2 koně, 2815 Catalina
IV - 33 (3397) - 1 kůň, Catalina XI (3621 C VIII - 7 Cassius) - 21 koní (zastoupeno
dorostem). Jmenovitě nesou geny linie Catalin tito koně v Motešicích: Catalina XI
(3621 C VIII - 7 Cassius), Catalin X (4396 C III - 73), Catalin XI-1 Karát, Catalin XI
- Mao, Catalin XI - Makar, Catalin XI - Cromwell, Catalin XI - Cobalt, 136 Catalin
VI - 2, 204 Catalin IV - 26, 281 Catalin VII - 20, 302 Catalin IX - 8 Gizela, 323
Catalin IX Samba, Catalin IV - 33 Lucca, Catalin XI - 6 Lajka, Catalin XI - 8 Lujza,
Catalin XI - 11 Litva, Catalin XI - 12 Liska, Catalin XI - 13 Lomnica, Catalin XI Malta, Catalin XI - Nezábudka, Catalin XI - Nádej, Catalin XI - Catwiga a 7
letošních hříbátek po Catalin.

Ale i v původech jiných motešických koní najdeme geny linie Catalin, ať v
blízkých či vzdálených generacích.

204 Catalin IV - 26
Rozšíření genů Catalin na Slovensku umožňují v současnosti plemenní hřebci:

CATALIN X (4396 C III-73)

Tento zástupce nesoucí geny rozšiřovatele linie Catalina III se narodil v PP
Motešice v roce 1985. Jeho matkou je 875 Furioso XLIII, dcera Furioso XLIII - Poh.
VS absolvoval v r. 1988 a byl zařazen do třídy E /elita/. Při zařazení do plemenitby
měl tyto míry: 180/168/190/22.0 cm. V chovu je od r. 1989, kdy působil ve Veľkém
Šariši (SVK) a v roce 2008 působil tento hnědák na Cetuně. Majitelem je TJ Slávia
UVL Košice.

CATALIN XI (3621C VIII-7 Cassius)

Současný pepiniér Žrebčína Motešice se narodil v roce 1999. Jako typický
pepiniér linie Catalin se narodil v Žrebčíně Motešice. Jeho otec Catalin VIII (C VII 11 Caballero) nás svým rodokmenem dovede až ke Catalinu VI, který pro linii
Catalin zanechal již 3 pepiniéry. Matka 253 Dunsany 11 je dcerou anglického
plnokrevníka 510 Dunsany.
Tento hnědák je obdařen mírami: 178 - 171 - 197 - 22,0 cm. Hřebec vykonal
výkonnostní zkoušky v roce 2003 a byl zařazen do třídy Elita. Majitelem hřebce je
SHR Dr. S. Magál, a hřebec působí v Žrebčíně Motešice, kde můžeme vidět již
několik ročníků potomstva.
Sám hřebec má již syna Catalin XI-1 Karát, který úspěšně v roce 2008 složil
výkonnostní zkoušky pro oprávnění působit v plemenitbě a tak linie Catalin má
dalšího pokračovatele.
Příslibem do budoucna je mladý hřebec, který na podzim 2008 úspěšně
absolvoval výkonnostní zkoušky a to:

CATALIN XI-1 Karát

Hnědák plemene Furioso se narodil v roce 2005. Jeho chovatelem je Dr. S.
Magál z Chorv. Grobu a je v majetku MBL Bratislava. Jeho míry ve třech letech: 182172-204-22,6 cm. Jeho původ můžete posoudit v přiloženém rodokmenu.
Výkonnostní zkoušky vykonal v roce 2008 a byl ohodnocen za typ 8,08 b., za exteriér
7,89 b., za výkonnost 8,28 b. Byl zařazen do třídy Elita. V současnosti je připravován
pro sportovní testaci a chovatelé už se mohou těšit na dalšího příslušníka linie
Catalin.

LINIE CATALIN Z CHOVATELSKÉHO POHLEDU
Z vývoje linie Catalin je možné vysledovat několik postřehů v plemenářské práci
chovatelů. Za doby trvání linie (od 40. let min. století) bylo na pozici pepiniéra chovu
vybráno 13 hřebců. V pozici plemenného hřebce linie Catalin působilo 39 hřebců.
Dnes je v chovu zastoupena jen větev Catalin III - Mot. (4380 C II - 20) a to přes
plemeníky Catalin VI - Mot. a Catalin X (4396 C III - 73). Přičemž větev Catalin VI Mot. se dále rozrůstá přes plemeníky Catalin VII (2798 C VI - 3 (3386)), Catalin VIII
(C VII - 11 Caballero) a Catalin XI (3621 C VIII - 7 Cassius).
Při tvorbě linie Catalin si můžeme povšimnout, že zpočátku byly v mateřské
pozici využívány převážně klisny kmene Gidran a od 60. let min. století převážně
klisny kmene Furioso. Příbuzenská plemenitba v linii Catalin na Cataliny se objevuje
zřídka, častější je příbuzenská plemenitba na příslušníky kmene Furioso. Nejvíce
Catalinů působilo v plemenitbě v 80. letech minulého století. Největší část
plemenných hřebců linie Catalin se narodila v Žrebčíně Motešice /SVK/. V této linii
převažuje zbarvení ryzé a hnědé.
Když srovnáme tělesné míry všech plemenných hřebců linie, zjišťujeme, že
postupně došlo k zmohutnění představitelů této linie a to ve všech uváděných
parametrech a to i díky využití klisen kmene Furioso v plemenitbě.
Na sportovních kolbištích linie Catalin nejen v minulosti, ale i teď potvrzuje své
sportovní úspěchy. Linie Catalin sice nemá mnoho jedinců, ale tím, že zabezpečuje
diverzitu koňské populace a díky Žrebčínu Motešice se další generace chovatelů
mohou těšit na seznámení s linií Catalin.

Zpracovala ing. Jana Fatěnová

LITERATURA
Doc. Ing. Dr.Sc. Jaromír Dušek a kolektiv.: Chov koní v Československu., Brázda,
Praha 1992.
J. E. Flade a kolektív.: Chov a športové využitie koní. Príroda, Bratislava1990.
SCHPMT: Katalog IV. výstava moravského teplokrevníka Napajedla 2007, ing. F.
Grac - Slovensko, SCHPMT 2007.
MZLU: Sborník referátů - Aktuální otázky chovu koní v ČR, Doc. Ing. M. Halo, Ph.D.:
Šľachtenie a chov plemena Furioso na Slovensku, MZLU Brno 2004.
Jazdectvo 77 / 8: Vzpomínka na Safíra -, vyd. TJ Slávia SVŠT Bratislava, 1977.
Ing. Dr. F. Lerche.: Výstavba anglického polokrevného kmene Furioso a jeho
rozšíření v chovu koní, MZe ČSR, 1948
MVDr. V. Sixta: Nejvýznamnější plemeníci v chovu českého teplokrevníka, Cavalier
Publishing, 2006.
V. Krybus a kolektiv: Ročenka moravský teplokrevník 2005, ing. S. Hošák - 2814
Catalin IV - 33, SCHPMT, 2005.
Seznam plemenných hřebců od r. 1965 do r. 2008 v ČR
Plemenné žrebce 2000 - 2008
www.furioso.sk
www.schct.cz

