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Gabora
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Kemal (GB) xx
Daria xx

Hřebec Grot, velkopolského chovu, je středního čtvercového rámce, s velmi dobrou mechanikou pohybu
a mimořádným charakterem. Je ideálním typem sportovního koně. Grot dosáhl vlastní výkonnosti stupně
„T“ ve všestrannosti. Na mezinárodních závodech startoval od roku 1998 do roku 2006, což svědčí i o
jeho vynikajícím zdravotním stavu. Do plemenitby v Polsku byl zařazen v roce 1994 se známkou 80 a
v roce 2006 zapsán do plemenné knihy ČT.
Jeho otec Gordon I, je elitní polský plemeník, uznaný jak v chovu velkopolském, tak
trakénském. Při zápisu hřebců do chovu byl ohodnocen rekordními 84 body. On i jeho
potomstvo se vyznačují dobrými chody, velmi dobrým typem a stavbou těla. Svému
potomstvu předává velké sportovní vlohy (jak pro skákání tak pro drezůru). Je otcem
několika plemeníků: CEFAL (jeden z nejpopulárnějších trakénských plemeníků),
DARGON, NIKIEL, PLAGIAT. A dědem plemeníků: CHOJAK, CYTOLOG, IMPULS –
účastník několika CSIO, CSI, CSI-W. Zanechal po sobě velké množství výborných
sportovních koní. Jeho potomstvo se úspěšně prezentuje v 100-denních testech (15
zařazených hřebců) a šampionátech mladých koní. V chovu má zařazeno 25 klisen.
Otec Gorgona I, hřebec Arak je synem vynikajícího plnokrevného hřebce Parysów,
který má potomky i v ČR. Matka Gordona I Godecja má předky s trakénskou krví.
Matka Grota, plnokrevná Diksana, je po vynikajícím hřebci Dipol. Dipol startoval na
dostihové dráze jako 2 – 4 letý, kde získal polskou trojkorunu. Potomci hřebce Dipol
startují jak v dostizích (rovinových i překážkových), tak v jezdeckém sportu.
Nejznámějšími potomky u nás jsou TOAST, který již působí v polském plnokrevném
chovu, a KREATOR. Otec Dipola, je velmi ceněný hřebec Antiquarian. Matka Dipola,
klisna Dostojna, dala také hřebce DIXIELANDA, jednoho z nejlepších plemeníků
v polském plnokrevném chovu po 2. světové válce.

