ANGLOARABSKÝ KMEN STAR OF HANNOVER
Při jeho genezi sehrál významnou úlohu vojenský hřebčín Hostouň na Šumavě,
který byl založen v roce 1916, kdy bývalé ministerstvo zeměbrany rozhodlo, aby
klisny ze Zawadky u Kalusze v Haliči (nyní Polsko) byly soustředěny a využívány
v plemenitbě na pečlivě vybraném místě vzhledem k válečným událostem. Plemenný
materiál se většinou rekrutoval po radoveckých plemenících z Bukoviny. V první fázi
v letech 1920-1927 se chov soustředil na produkci jezdeckých koní pro důstojníky
v armádě a dále pro uspokojování požadavků Slovenska z hlediska dislokace
kvalitních plemeníků za účelem stálého zlepšování vojenských remont. Chovným
cílem se stal ušlechtilý, vytrvalý, otužilý a chodivý kůň střední velikosti především na
podkladě krve arabské.
V druhé fázi bylo přikročeno k formování koně většího tělesného rámce,
mohutnějšího s notným přílivem krve anglické. Tento záměr měl být podpořen také
intenzivnějším krmením hříbat v širokém rámci odchovu s podstatným vlivem pastvy.
Početní stavy klisen se postupně redukovaly z 350 až na 70. Následně se opět
zdvojnásobily a to především importy klisen cizí provenience. Tento dovezený
materiál se ale obtížně aklimatizoval a výsledky nebyly valné. K obratu došlo v roce
1937, kdy se pepiniery stali synové a vnuci zakladatele kmene. Rok 1938 po
odstoupení Sudet měl tragické následky pro hostouňský hřebčín, kdy došlo k jeho
evakuaci do Motešic a hřebci tohoto cenného kmene se začali vytrácet.

Výčet pepinierů SOH:
SOH 1912 R
- narozen (SOH A1/1 x 280 DAHOMAN XII) v Radovci
- 171, 192, 20,3 cm
- působil v Hostouni 1917 - 1931
SOH I (v z. ch. jako 571 SOH)
- narozen 4. 4. 1921 R (SOH x 210 AMURATH) v Hostouni
- působil v Hostouni 1937 - 1938
- v Motešicích 1938 - 1941
SOH II (v z. ch. jako 35 SOH)
- narozen 25. 4. 1929 R (SOH x 89 PEREGRIN) v Hostouni
- 173, 192, 20 cm
- působil v Hostouni 1937 - 1938
- působil v Motešicích 1942 - 1947
Star of Hannover III
SOH III ( v z. ch. jako 23 SOH)
- narozen 26. 3. 1926 R (SOH x 30 G
XXXIII) v Hostouni
- 172, 198, 19, 8 cm
- působil v Hostouni 1945 - 1949
- působil v Kladrubech 1949 - 1950
- působil v Xaverově 1950 - 1951

SOH IV ( v z. ch. jako 165 SOH II)
- narozen 6. 9. 1941 H v Motešicích
- působil v Motešicích 1949 - 1950

V ryzém stádě hřebčína Kladruby n. L. působily tyto klisny:
708 SOH III, 709 SOH III, 715 SOH III, 716 SOH III
715 Star of Hannover III

V hřebčíně Albertovec po evakuaci v roce 1952 působily tyto klisny:
305 SOH III, 306 SOH III, 308 SOH III, 309 SOH III, 332 SOH III, 345 SOH III, 346
SOH III, 347 SOH III, 348 SOH III.
309 Star of Hannover III

347 Star of Hannover III

Hřebci, kteří působili v zemském chovu SOH:
106 SOH, 1118 SOH, 135 SOH, 132 SOH, 173 SOH, 342 SOH, 228 SOH, 386 SOH,
465 SOH, 141 SOH, 464 SOH, 140 SOH, 315 SOH, 128 SOH, 266 SOH, 59 SOH,
172 SOH, 26 SOH, 211 SOH, 165 SOH.
Poválečné období a kolektivizace zemědělství měli za následek rapidní úbytek
stavu koní v České republice. Bohužel elitní chovy na to doplatily nejvíce. Tyto
události znamenaly veliký propad na úrovni jezdeckého umění v oblasti skokového a
drezurního ježdění a negativně se promítly i do současnosti, kdy se musíme potýkat
s přílivem koní západní provenience, kteří často neodpovídají chovatelským
požadavkům a dochází k oslabení konstituce a potřebná biodiverzita je v ohrožení.
Ve světě i v našich podmínkách zanikají mnohá kulturní plemena
hospodářských zvířat, která představují cenné genetické a kulturně historické
dědictví každého národa. Význam uchování a ochrany genetických zdrojů je také
důležitý z ekonomického hlediska, je nepostradatelný pro další šlechtění zvířat, má
cenný význam ekologický, estetický a etický a také politický, filosofický, etnický, atd.
(Kuciel, 2004).
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