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Je produktom 
cieleného kríženia 
špičkových nemeckých 
parkúrových koní. 
Vlani sa stal najlepším 
koňom teplokrvných 
športových plemien 
v rebríčku súťaže 
NAJ slovenský 
chov. Zostavovateľ 
tohto prestížneho 
rebríčka, prof. Ing. 
Marko Halo, PhD., 
nám robil sprievodcu 
po Jazdeckom 
areáli Slovenskej 
poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. 

Nemec ako repa
Aj tak by sa dal v stručnosti cha-
rakterizovať pôvod NAJlepšieho 
koňa teplokrvných športových 
plemien na Slovensku. Plemenný 
žrebec Colour Diamond pochá-
dza po vynikajúcom nemeckom 
holštajnskom plemenníkovi Cas-
sini I a matke Tethis (Corrado 
I) s nemenej slávnym pozadím 
(viac o týchto jedincoch v samo-
statných rámčekoch). Obaja jeho 
rodičia boli vynikajúcimi parkú-
rovými koňmi. Gestor študijného 
programu hipológia a náš hostiteľ 
prof. Halo – vedúci Katedry špeci-
álnej zootechniky - si ho vytipoval 
ako žriebä najmä preto, že chcel 

záujemcom o chov tohto pleme-
na, resp. plemena slovenský tep-
lokrvník ponúknuť moderný typ 
športového koňa. Colour Diamond 
je predstaviteľom ušľachtilejšie-
ho, jemnejšieho typu koňa, kto-
rý predstavuje v našej populácii 
zatiaľ menšinu. Väčšia časť koní 
tohto plemena, chovaných u nás 
má totiž stredný telesný rámec. 
Menší telesný rámec sa však vôbec 
nespája s nižšou výkonnosťou. 
Naopak, predkovia NAJlepšieho 
koňa teplokrvných športových 
plemien dosahovali vynikajúce 
športové výsledky (to isté platí 
v podstate aj o polosúrodencoch 
Colour Diamonda). Navyše sa-
motný plemenný žrebec Cassini 
I sa vyznačoval aj veľmi dobrým 
charakterom. Práve preto je ten-
to typ koní, resp. potomstvo po 
žrebcoch tejto línie vhodné aj pre 
jazdcov s menšími skúsenosťami, 
pre ktorých by boli kone stred-
ného, resp. ťažšieho typu ťažšie 
ovládateľné. Tak isto je tento ľah-
ší typ holštajnských koní vhodný 
aj pre výučbu jazdy, čo dokonale 
využívajú aj tunajší študenti.

Do športu o rok neskôr
Kým väčšina športových koní za-

Najlepší kôň teplokrvných športových 
koní patrí VPP SPU Kolíňany

CASSINI I je skutočnou legendou. Tento impozantný šimel bol pilierom a pýchou holštajnského chovu. Slá-
vil úspechy v medzinárodnom parkúrovom športe (jazdci Bo Kristofferson a Franke Sloothaak), ale sú to 
predovšetkým jeho potomkovia, ktorí mu zaistili slávu. V chove pôsobí okolo 80 jeho synov, a jeho dcéry 
patria k vyhľadávaným a ceneným chovným kobylám. Medzi jeho v chove aj medzinárodnom parkúrovom 
športe známych synov patrí Cumano a Berlin, ktorého otcom babky je rovnako ako pri Cassini’s Sona - T 
holštajnský žrebec Fernando I (po výnimočnom Farnese), ale tiež Candillo, Capo Cassione, Cascavelle NT, 
Cabrio van de Heffinck, Cassus, Cassilano alebo Carambole. Cassini I splodil viac než 1 000 športových ko-
ní, ktorí na výhrach zarobili cez 3 mil. €, a viac než tretina z nich sa presadila v najťažších parkúroch na 
medzinárodnej úrovni. 
CASSINI I dosiahol mnoho úspechov v medzinárodnom športe pod F. Sloothakom. Bol jedným z najviac 
vyťažených plemenníkov Holštýnskeho zväzu. Medzi najznámejších potomkov patria žrebce: Majster sveta 
2006 Cavalor Cumano, Eurocomerce Berlin, Candillo.

Colour Diamond s naším sprievodcom prof. Halom.
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čína so športovým jazdením už 
v 4. roku svojho života, Colour 
Diamond začal pôsobiť v športe 
až o rok neskôr. Bolo to najmä 
preto, že sa pripravoval na vý-
konnostné skúšky. Tie absolvoval 
viac než úspešne, pretože v nich 
bol v rámci plemena najlepší. To 
ho automaticky katapultovalo na 
1. miesto v súťaži NAJ slovenský 
chov. V hodnotení mal vynikajúcu 
rodokomeňovú hodnotu (8,60). 
O jeho kvalite svedčí aj počet bo-
dov: Typ (8,46) – hodnota je od-
razom toho, že Colour Diamond 
patrí k žiadanému modelu moder-
ných holštajnských koní a počet 
bodov za výkonnosť (8,44) dáva 
predpoklad pre dobrú športovú 
výkonnosť (čo nakoniec dokazo-
val už v prvom roku pôsobenia 
v športe).
Počas prvej sezóny absolvoval 
Colour Diamond najprv preteky 
stupňa Z (prekážky do 100 cm) 
a neskôr stupňa L (120 cm). Jeho 
otec Cassini I pravidelne pretekal 
v stupni T (do 150 cm). Dobre roz-
behnutú sezónu Colour Diamonda 
zastavilo vlani v auguste zrane-
nie a tak sa museli jeho tréneri 
i jazdci vzdať svojho cieľa – účasti 
na Majstrovstvách sveta mladých 
koní. Treba im držať palce, aby 
mu zdravie vydržalo v tomto roku 

a aby sa mohol zúčastniť spomí-
naných pretekov v septembri toh-
to roka v belgickom Lanakene. 

Jazdecký klub ako súčasť 
VPP SPU
Colour Diamond je ustajnený 
v jazdeckom areáli SPU, ktorý sa 
nachádza neďaleko výstaviska 
AGROKOMPLEX v priestoroch bý-
valej stanice výkrmovosti a ja-
točnej hodnoty. Areál sa začal 
budovať pred takmer 20 rokmi. 
Má kompletné vybavenie pre 

chov a výcvik športových koní. 
Nájdete tu vonkajšiu jazdiareň 
s pieskovým povrchom, modernú 
jazdeckú halu, pohybový trena-
žér, sprchovací box, solárium pre 
kone i zariadenie na magnetote-
rapiu. Najnovším prírastkom do 
vybavenia je moderné kolbište 
s rozmermi 50 x 35 m (dokončené 
v roku 2015), pri stavbe ktorého 
pomáhali vo svojom voľnom ča-
se aj tunajší študenti. Areál slúži 
spolu s ustajňovacími kapacitami 
v stredisku VPP SPU v Kolíňanoch 
aj na výučbu odborných pred-
metov súvisiacich so študijným 
programom hipológia, ale aj os-
tatnými predmetmi, týkajúcimi 
sa chovu koní. Ročne navštívi 
jazdecký areál, resp. priestory pre 
chov koní v kolíňanskom stredisku 
550-600 študentov (z toho 120-
150 študentov hipológie). Tí majú 
možnosť sledovať nielen bežný 
chod farmy s chovom a výcvikom 
koní, ale aj veterinárne zákroky, 

pri ktorých priamo asistujú (na-
príklad pri starostlivosti o zuby 
koní). Veterinárnu službu v uni-
verzitnom stredisku chovu koní 
zabezpečuje externista, podobne 
ako služby súvisiace so starost-
livosťou o zdravie končatín koní. 
Partiu šikovných chlapov, ktorá 
tu pôsobí, ste mohli vidieť priamo 
v akcii aj počas vlaňajšej 10. ná-
rodnej výstavy HZ. 
Vysokoškolský poľnohospodársky 
podnik vlastní celkovo 19 koní 
7 plemien. Okrem spomínaného 
holštajnského plemena ide o kone 
plemien slovenský teplokrvník, 
slovenský športový pony, hano-
verský kôň, arabský kôň, angloa-
rabský kôň a furioso. Intenzívna 
spolupráca s topoľčianskym Ná-
rodným žrebčínom dopĺňa štu-

dentom prezentovanú kolekciu 
koní o ďalšie plemená (najmä hu-
cul, shagya arab a lipican) a tiež 
zabezpečuje praktické cvičenia. 
V nitrianskom jazdeckom areáli 
je k dispozícii 13 boxov pre kone. 
V tomto stredisku sú ustajnené 
športové kone a v kolíňanskom 
stredisku sú ustajnené chovné 
kobyly so žriebätami a mladé kone 
počas odchovu. 
V jazdeckom klube, samozrejme, 
prebieha aj výcvik koní. Záujem-
covia o drezúrny a parkúrový 
šport pochádzajú zväčša spome-
dzi študentov Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity. Výnim-
kou sú dve stredoškoláčky. Ich 
pôsobenie je však možné brať aj 
ako prípravu na ich budúce štú-
dium na tunajšej univerzite. 

Marián Dukes, 
Slovenský CHOV

Snímky: 
autor a Ivana Maršálková

CORRADO I získal v teste výkonnosti žrebcov za skok najvyšší index 
137 bodov a 2-krát aj najvyššiu známku 10,0. Mal vynikajúcu športo-
vú kariéru, víťazstvo GP Leeuwarden, WC Aarhus a mnoho umiestnení 
v medzinárodných súťažiach predovšetkým s F. Sloothaakom. Nemenej 
úspešný je v plemenitbe – Coriano, Clinton, Cabrio.
Corrado I získal pod F. Sloothaakom mnoho významných úspechov 
- víťazstvo GP Leeuwarden, 2. miesto v Pohári národov v La Baule, 
zvíťazil v kvalifikácii Svetového pohára v Dortmunde a bol 3. v Pohári 
národov v Aix la Chapelle, bol šampiónom v Pohári národov v Aarhus 
a v Neumünster GP. Corrado I je v súčasnej dobe najvýznačnejším no-
siteľom vlastností svojho otca a je nesporne považovaný za jedného 
z najlepších producentov športových koní v Európe. Jeho potomstvo 
je neprekonateľné v skokových schopnostiach. Jeho syn Coriano bol 
vicešampiónom Nemecka 1996, získal športové úspechy pod Bo Kris-
tofersenem a J.A. Melchiorovou, a teraz je kmeňovým plemenníkom 
Žrebčína Zangersheide. Ďalší jeho potomkovia predstavujú najúspeš-
nejšiu novú generáciu nemeckých športových koní - Canyon, Cabrio, 
Clinton, Indorado, Cassima II a ďalší.

Colour Diamond v skoku.

Colour Diamond pri predvádzaní počas skúšok výkonnosti.


