
INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2017 – JEZDCI.CZ 

Jméno hřebce:   1001 Cassini’s Son - T     Rok narození: 1997 

Plemeno:  HOLST      Barva: běl. 

Sportovní výkonnost: T** 

Chovatel: G. Brocksted, Langwedel  

Majitel: VIAN TRADE a.s., Praha 
 

Kontaktní údaje: Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek, Ing. Ptáček: 
737 274 803 

 

Otec:  

Cassini I Capitol I Capitano 

  Folia (Maximus) 

 Wisma Caletto II 

  Prisma (Mahmud) 

 

Matka: 

Amica Lorenz Ladykiller 

  Babusa (Fasching) 

 Ultra II Fernando I 

  Larissa (Tumbled) 

 

Doplňující informace k hřebci:  

Působí v plemenné knize: ČT-AP, CS 
Míry: 184-174-194-22,5cm 

Holštýnský hřebec 1001 CASSINI’S SON-T je fanouškům českého skokového sportu velmi 
dobře znám. Na parkurových kolbištích jsme jej mohli vídat od roku 2003 a od té doby si na své konto 
připsal celou řadu vítězství a vysokých umístění v parkurech do T**, přičemž celou řadu z nich 
absolvoval bez trestného bodu. Ať už to bylo vítězství ve Velkých cenách jako např. ve VC Prahy v 



letech 2008 a 2009, VC Kolína, v VI. Ceně českých chovatelů nebo v rámci mistrovských soutěží a 
závodů ČSP, všude tento charismatický hřebec poutal pozornost. Třikrát zvítězil v oficiálním žebříčku 
ČJF, což se od doby jeho vzniku žádnému koni nepodařilo.  
V českém chovu působí od roku 2004, kdy byl zařazen do PKH českého teplokrevníka. Vzhledem k 
aktivní sportovní kariéře byl k dispozici v podobě zmražených inseminačních dávek. Větší množství 
potomků bylo možné tedy sledovat ž v roce 2016. Již dříve však na finále přehlídky hříbat ČT 2014 
zazářila jeho dcera CASSINI’S SUN (z matky 29/269 Viktorie po 724 Puschkin), která zaslouženě 
zvítězila v kategorii klisniček. V roce 2016 skončila další z jeho dcer Klisnička Panamera Cassina-T z 
matky Pamela 13 po Robik, chovatelky Zuzany Pavlíkové na celostátní přehlídce hříbat na druhém 
místě. 

Otec CASSINI I je skutečnou legendou. Tento impozantní šiml byl pilířem a pýchou 
holštýnského chovu. Slavil úspěchy v mezinárodním parkurovém sportu (jezdci Bo Kristofferson a 
Franke Sloothaak), ale jsou to především jeho potomci, kteří mu zajistili slávu. V chovu působí kolem 
80 jeho synů a jeho dcery patří k vyhledávaným a ceněným chovným klisnám. Mezi jeho v chovu i 
mezinárodním parkurovém sportu známé syny patří CUMANO a BERLIN, jehož otcem báby je stejně 
jako u CASSINI’S SONA-T holštýnský hřebec FERNANDO I (po výjimečném Farnese), ale také 
CANDILLO, CAPO CASSIONE, CASCAVELLE NT, CABRIO VAN DE HEFFINCK, CASSUS, 
CASSILANO nebo CARAMBOLE. 
CASSINI I zplodil více než 1 000 sportovních koní, kteří na výhrách vydělali přes 3 miliony eur, a více 
než třetina z nich se prosadila v nejtěžších parkurech na mezinárodní úrovni. V aktuálním žebříčku 
nejlepších skokových plemeníků dle WBFSH mu patří 16. příčka. 

Matka AMICA je dcerou holštýnského hřebce LORENZ po LADYKILLER XX. Kromě 
CASSINI’S SONA-T dala také valacha CHESTELLO 3 (po Corrado I) úspěšného v T parkurech a 
LANCER SON (po Lancer II) s úspěchy do S. Její dcera LAGUMERA B, pravá sestra CASSINI’S 
SONA-T, je matkou na mezinárodní parkurové scéně úspěšné TT skokanky LA JOLIE 57 (po Limbus), 
která dala rovněž mezinárodně úspěšného skokana CASALL 14 (po Casall), dále valachy 
LESSANDRO a LANCASTER (oba Lancer II a oba S parkur). LAGUMERA B je také matkou 
holštýnského plemenného hřebce LISSINO (po Limbus, pravý bratr La Jolie 57). Bába ULTRA II dala 
kromě AMICY také klisnu EILEEN (po Lombard), matku plemenného hřebce ST. CACEY (po 
Centimor, fin.) a úspěšné TT skokanky ST. CISSY (po Chamonix), a také klisnu JEREMIA (po 
Carthago), bábu plemenného hřebce VAINQUEUR (po Lordanos). Kromě těchto v chovu úspěšných 
dcer je ULTRA II také matkou úspěšného parkurového koně LAUREAUS (po Lorentin I). 

CASSINI’S SON pochází z holštýnské rodiny 456, ze které vzešlo mnoho plemenných hřebců, 
jako jsou ASKANO, CABINETT I a II, CARUSO I a II, CASCANI, CHARMING BOY, MAHMUD, 
METELLUS, NEANDER, LORADO, LIBERO, RIGOLETTO a mezinárodně úspěšných sportovních 
koní.  
1001 Cassini’s Son – T zapustil v roce 2016 54 klisen. 
 

 

 

 


