V R O N S K Y, hnědák, nar.18.4.1988, chovatel St.st.Tochovice
Dance In Time(CAN)
R O O K E R Y H I L L (GB)
Lyndy Sue
Arcaro(IRE)
VINNIE
Venezuela

Northern Dancer
Allegro
Major Portion
Fragrant Nymph
Birkhahn
Ascona
Detvan
Valis

Narodil se na příbramsku, v majetku Státního statku Tochovice. Zdejší chov založil
před časem zde působící trenér Josef Kolátor.
Otec ROOKERY HILL(GB) byl výborným sprinterem, u nás startoval pouze dvakrát.
Jako plemeník se příliš nevyznamenal, ale jeho dva produkty ze stejné matky patřili ve své
době k absolutní špičce našich překážkářů. Byli to klisny VINNY a o rok mladší VRONSKY.
VINNY byla druhá ve Velké pardubické v roce 1996 a VRONSKY tento dostih o rok
později vyhrál.
Rodina je u nás nejstarší a nejvíce rozvětvená, v každé generaci až do dnešních dnů
produkuje špičkové koně.
Kromě tří vítězů Derby, VÁLEK(Gradivo-Valuta), VERONAL(Wiesenklee-Verona) a
VALDAJ(Behistoun-Valentina), dala celou řadu klasických vítězů a také mezinárodních
vítězů na rovinových mítincích tehdejších socialistických států.
Ve Velké pardubické zvítězili VALENCIO(Seal-Vasilka) a VRONSKY(Rookery HillVinnie). Byla zde však celá řada dalších skvělých překážkářů. Podrobnější přehled úspěšných
koní je uveden v popisu rodiny.
Rodinu založila v napajedelském hřebčíně v Anglii v roce 1908 narozená klisna
FIELDMISTRESS(Uncle Mac-Orion Mare), která zde dala své první potomky začátkem
dvacátých let dvacátého století. Zásadní pro náš chov bylo narození šestého potomka, klisny
VALENCIA(po Wallenstein), která dala několik skvělých koní a hlavně několik dcer, které
s postaraly o rozšíření rodiny. Z nich byla nejdůležitější VALUTA(po Simson) a poté její
dcery VATRA(po Try Well), VALONA(po Gradivo), VALTA(po Gradivo) a VARUNA(po
Deux pour Cent).
Rodina u nás stále patří k nejlepším a skvělé koně vygenerovala i v první dekádě
třetího milénia. Na rovině vynikli především klisny VAPETA(Arcaro-Vakacia),
VADEONA(Security Risk-Vadara) a v roce 2010 dokázala VINNAH(Look Honey-Vinnyca)
zvítězit v Jarní ceně klisen.
Na překážkách měl v Itálii skvělé výsledky v našich barvách běhající
VERNAR(Rainbows For Life-Vinny) a v současné době patří k elitě našich steeplerů skvělý
ryzák VALLDEMOSO(Mill Pond-Valdivia).

