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Otec: 
 
     Appaloosa hřebec Legacy Black Taurus se narodil ze spojení hřebce Imprints Legacy a 
klisny Star Castle. Jeho černý Quarter otec je znám svými vynikajícími výsledky především 
v Reiningu, rovněž ale úspěšně působí v chovu jako otec mnoha brilantních koní jak stavbou 
těla, sportovními výsledky, tak zbarvením. Appaloosa Star Castle se na kolbištích úspěšně 
ukázala v disciplínách Showmanship at Halter a Western Pleasure a následně předvedla své 
kvality v chovu. Jejím synem, a tudíž polobratrem Tauruse, je Evropský šampion I´m Top 
Secret.  
     Kromě kvalitního původu je Taurus také výjimečný svým zbarvením black s puntíkatou 
dekou, jemnou ušlechtilou hlavou s malýma ušima, kompaktní stavbou těla a dobrou 
mechanikou pohybu. Tyto vlastnosti rovněž v hojné míře dědí jeho potomci, stejně jako 
bezproblémový charakter.  

 

 

 

Nahoře Legacy Black Taurus, vlevo Imprints Legacy a vpravo Star Castle 



Matka:  
 
     Klisna Hadar Sundi je nejlepší chovnou klisnou na Appaloosa Farm G.H. Je výjimečná 
jak svým charakterem a inteligencí, atletickými schopnostmi, tak stavbou těla, což potvrdily 
dvě 2. místa v Halteru Aged Mares na Appaloosa Show v roce 2007. Díky tomuto výsledku se 
rovněž zapsala do prestižního žebříčku International Top Ten. Její hříbata po ní dědí silnou 
stavbu těla, vrozené předpoklady k westernovému sportu a výbornou povahu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jejím otcem je jeden z nejlepších 
českých plemeníků Ima Doc´s Clark 
(vlevo), Kanadský národní šampion 
v Cuttingu. Ačkoli pochází z linie 
pracovních koní, jeho potomci sbírají četné 
úspěchy v Halteru. V roce 2007 se dokonce 
zapsal do žebříčku International Top Ten, a 
to na vynikajícím 3. místě v kategorii 2007 
INTERNATIONAL LEADING SIRES OF 
HIGH-POINT EARNING HALTER 
HORSES (vedoucí hřebci podle celkového 
počtu získaných bodů potomstvem v halter 
classes) a na 7. místě v kategorii 2007 
INTERNATIONAL LEADING SIRES OF 



HALTER CLASS WINNER (vedoucí hřebci podle celkového počtu vítězných potomků v 
halter classes). Z celkem 53 jeho potomků mu tento úspěch nasbírala pouze pětice potomků, 
z nichž 3 jsou praví sourozenci z klisny C Strawberrysundi.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     C Strawberrysundi (nahoře) byla jednou ze zakládajících klisen chovu Appaloos 
v Čechách. Ačkoli si ji našla smrtelná tragédie, její potomci šíří její krev dál a svou matku 
rozhodně nezapřou, neboť si jsou velmi podobní povahou, výrazem a osobitostí. Mezi její tři 
hříbata, která pomohla svému otci Ima Doc´s Clark k získání takto hodnotných ocenění patří 
právě výše zmíněná matka Storma – Hadar Sundi, pak to jsou Docs Strawberrysundi a CR 
Strawberry Flash. Prvně jmenovaná klisna (nar. 2002) předstihla Sundi v Halteru starších 
klisen, získala tedy dvě 1. místa a navíc byla 2x vyhlášena jako Grand Champion všech klisen 
Show. Hřebec CR Strawberry Flash (nar. 2004) bodoval v Halteru tříletých hřebců, a to na 1. 
a 3. místě. Oba jsou rovněž ve svých kategoriích zapsáni v International Top Ten.  
 

 
Vlevo Docs Strawberrysundi a vpravo CR Strawberry 

Flash 
 
 



     V původu hřebečka Legacy Black Storm najdeme takové legendy Appaloos, jako je ze 
strany otce výrazný halterový hřebec Mighty Bright (red dun) a jeho otec Bright Eyes Brother 
(dun), kterého v původu najdeme ještě jednou. Oba tito hřebci jsou zapsáni v Hall Of Fame 
ApHC. Dvakrát se vyskytující hřebec Wapiti se prosadil v chovu jako otec 218 
registrovaných hříbat, která získala celkem 268 bodů v jezdeckých disciplínách, 192 bodů 
v Halteru, 6 bronzových medailí, 5 ocenění Register Of Merit (ROM), 1 ocenění Superior za 
Halter a 2 za jezdecké discilíny. 11x  je ve Stormově původu jméno hřebce Mansfield´s 
Comanche, jenž byl jedním ze zakladatelů plemene. Hřebec Burnside´s David M byl 
národním šampionem v disciplínách Heading & Heeling, Reining Junior i Senior a světový 
šampion v Calf Ropingu. Black Tower byl šampionem zase v Halteru a Western Pleasure. A 
konečně Ima Doc O´Lena, jenž se v Cuttingu nikdy neumístil hůře než druhý a dodnes platí za 
nejlepšího pracovního Appaloosa hřebce historie.  
     Z Quarterů to jsou pracovní - cuttingoví koně King-P234, Poco Bueno,  nejlepší klisna 
historie Poco Lena a její syn Doc O´Lena – světový šampion v Cuttingu a člen Hall Of Fame 
AQHA. Jeho otec Doc Bar měl být sice koněm dostihovým, ale nasbíral 36 bodů v Halteru a 
později se ukázal jako vynikající otec pracovních koní. Nesmíme zapomenout ani na 
všestranného Lucky Joe Five, halterovou hvězdu Skipa Star, který v této jediné disciplíně 
získal 82 bodů a ani na Hollywood Golda, vedoucího otce koní s oceněním Arena ROM a 
děda slavného palomina Hollywood Jac 86, jehož je Holly 7 John ¾ bratrem.  
     V pedigree tohoto černého hřebečka tedy najdeme celou plejádu významných jmen, která 
pomáhala utvořit moderní vzhled jak Appaloos, tak Quarterů.  


