
INFORMČANÍ FORMULÁŘ PRO KATALOG HŘEBCŮ 2017 – JEZDCI.CZ 

Jméno hřebce:   2187 All Star     Rok narození: 2012 

Plemeno:  OS      Barva: hd. 

Sportovní výkonnost:  

Chovatel: Hřebčín Obora s.r.o., Třeboň 

Majitel: Hřebčín Obora s.r.o., Třeboň 

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

 

Otec:  

Arko III Argentinus Argentan I 

  Dorle (Duden II) 

 Unika Beach Boy 

  Unique (Onyx) 

 

Matka: 

Obora's Sun Set Griseldi L Grosso Z 

  Galina (Graphit) 

 Sophie Marie Sandro Z 

  Donna Mara (Don Juan) 

 

Doplňující informace k hřebci:  

Působí v plemenné knize: ČT 

Míry: 180-172-193-22,5 cm 

2187 ALL STAR je mladý plemeník, který v roce 2015 úspěšně absolvoval 70denní 
test v  Zemském hřebčinci Písek. Zde byl velmi dobře hodnocen zejména za skok ve 



volnosti (8,7). V roce 2016 působil prvním rokem v plemenitbě v inseminaci čerstvým 
spermatem v plemenné knize ČT. Letos očekáváme první ročník jeho potomstva 

Otec 2187 ALL STARA ARKO III je jedním z nejlepších skokových koní vůbec. 
Překrásný hřebec, který se po sedm let dokázal udržet na nejvyšší mezinárodní 
úrovni s účastí na všech důležitých závodech, světových pohárech, evropských 
šampionátech a olympijských hrách (10. v Athénách v roce 2004). Tento kůň se 
zúčastnil 188 mezinárodních závodů a desetkrát zvítězil v GP CSIO-CSIW. V roce 
2004 a 2005 byl vyhlášen nejlepším parkurovým koněm na světě. Legendární Nick 
Skelton ho označil za svého životního koně: „On byl důvodem, proč jsem se po 
těžkém úrazu vrátil zpět k závodění. Tušil jsem, že tento mladý kůň bude jedinečný a 
on opravdu byl. Měl naprosto vše, co má špičkový sportovní kůň mít." 

ARKO III je oldenburský hřebec uznaný pro plemenné knihy SF,  KWPN, Z, AES, 
Hann. Na potomstvo přináší zejména výraznou hlavu s typickým elegantním 
nasazením krku a silnou záď. Jeho potomci disponují silou odrazu, schopností, 
vynikající technikou skoku a dobrým temperamentem. Většinou je doporučován na 
klisny s dostatkem krve. 
Otec ARKA III, ARGENTINUS (Argentan I) zplodil přes 400 parkurových koní jen 
v Německu a 27 plemenných hřebců po celém světě. Stal se šampionem Oldenburgu 
a Hannoverským hřebcem roku. Byl nejúspěšnější hřebcem v Německu dle výher 
potomků, které dosáhly fantastických 3.500.000 Euro! 
Matka ARKA III UNIKA dala AMATI P.M.S., ARKOVU pravou sestru (1.45m), 
matku například plemenných hřebců SF TSUNAMI DE HUS, nebo FORCE DE HUS. 
ARKA a QUINTA P.M.S., další dvě pravé sestry, jsou vítězkami 1.35m. ARKO ESI, 
ARKŮV pravý bratr, byl nejdražším hříbětem prodaným na aukci v Německu 
(130.000 eur!). Otec UNIKY hřebec BEACH BOY (Zeus x Lucky Boy xx) byl 
plemeníkem švédského státního hřebčína v Flyinge a mimo mnoha úspěšných 
sportovních koní zplodil i osm plemenných hřebců. 
Matka OBORA’S SUN SET je dcerou GRISELDIHO L (Hann, Hess), který sám 
úspěšně sportoval jezdcem Ulrichem Kirchhofem a byl velmi oblíbeným 
plemeníkem, který zplodil více než 120 sportovních koní, mezi které patří například 
OLIVIA 9 (1.60m) J. Schwarze juniora, její pravá sestra OBORA’S OLIVIA (1.55m), 
SASKIA 7 (1.50m), GOLDEN SUN (1.50m), nebo GOLDEN Z (CIC**). GRISELI L má 
již i syna v chovu, D&J HAVANNA (z matky po CASH) byl koncem roku 2015 
uchovněn v rámci plemenné knihy AES (1.50m). 

 


