
HERCI SERIÁLU ZNAMENÍ KONĚ: 

 

JAN NOVOTNÝ 

Jan Hora   

Majitel a zakladatel farmy anglických plnokrevníků Slunečná 

Hora. Býval žokej, teď je úspěšný trenér. Chlap tvrdý k lidem, 

něžný ke koním. S druhou manželkou Dášou před dvaceti lety 

začali budovat farmu, ve které si Jan splnil životní sen. "Koňští 

aristokrati" jsou celý jeho svět. Stará se o koně bohatých 

majitelů a umí je dovést k vítězství v prestižních závodech.  

 

RICHARD KRAJČO 

David Hora – hlavní hrdina seriálu 

Syn Jana Hory, majitele farmy Slunečná hora.                

Nikdy neseděl na koni a nikdy ho nenapadlo, že by nežil ve 

velkoměstě. Za otcem, s nímž si občas telefonuje, přijíždí na 

farmu, aby si vypůjčil peníze. Na místě zjistí, že farma není 

zlatý důl, jak si myslel. Okolnosti tomu chtějí, že David už ze 

Slunečné hory neodjede. 

   

  KARA NĚMEČKOVÁ 

Adéla Horová  

Dcera Davida Hory, rozmazlený jedináček. 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

VILMA CIBULKOVÁ 

Dáša Horová  

Druhá Janova manželka. Vybudovali s Janem Slunečnou Horu 

z nuly. Dáša ví na farmě o všem a všechno má svým 

způsobem pod kontrolou. Do vedení farmy se ale Janovi ze 

zásady nemíchá. Je zvyklá, že všechna důležitá rozhodnutí 

vždycky dělá manžel sám.  Respektuje ho.  A Hora se nikdy 

netajil tím, že bez ní by jeho plány neměly smysl.  

 

 

JIŘÍ MÁDL 

Lukáš Hora  

Syn Jana a Dáši v létě skončí VŠ. Studuje v Brně veterinu. 

Lukáš vyrůstal odmalička na farmě, ale rád by odešel do 

města. Vysilující práce na farmě ho děsí. Tíhne k lehčeji 

vydělaným penězům. Chce si otevřít veterinární praxi a léčit 

vyšlechtěná psí plemena bohatých klientů.  

 

IGOR BAREŠ 

Marcel Kalina  

Majitel Stájí u sv. Huberta, což je nejbližší konkurence farmy 

Horových. Kalina usiluje o dominantní postavení v regionu. 

Dobře zvládá chov a na něm vydělává velké peníze. Nemá ale 

Horovy trenérské zkušenosti. S Janem Horou jsou oba silné 

osobnosti. Kalina je na rozdíl od Hory chladně racionální 

obchodník. Je vdovec, žije sám s dcerou Klárou, kterou 

odmalička vede ke kariéře žokejky. 

 

 

 



 

 

TEREZA VOŘÍŠKOVÁ  

Klára Kalinová  

zemědělské učiliště ve Velké Chuchli a před sebou kariéru 

žokejky. Má velký smysl pro fair play, zdravou morálku a 

srdce pečovatelky. Zatím ale stoprocentně podléhá otci, který 

je pro ni autoritou. 

 

  KAREL DOBRÝ 

Karel Dejmek  

Podnikatel, boss, nejmocnější muž v kraji. Vlastník několika 

dostihových koní, které má ustájené a trénované v Kalinových 

Stájích u sv. Huberta. S Marcelem Kalinou jej pojí zvláštní 

přátelství. Má milenku, Markétu Pelcovou. Období červených 

sak má za sebou a teď dohání, co mu chybělo k jeho 

společenskému postavení: je znalcem vína, kupuje obrazy a 

dostihové koně. 

 

BOLEK POLÍVKA  

Hrabě František Schwarz  

Vzdělaný, velkorysý starý muž, který se vrátil ze Švýcarska do 

Krásného Brodu. Všechno řeší s nadhledem člověka, který 

prožil velké dějinné veletoče. 

 

  VANDA KÁROLYI 

  MVDr. Alžběta Dominiková 

Veterinářka, která „na smlouvu“ ošetřuje koně. S Kalinou má 

blízký vztah, s Horou krátký a intenzivní milostný poměr, 

který mu podrazí nohy. Svede i Davida, neštítí se ničeho. 

Alžběta zamíchá osudy všech. 

 



 

 

  PETR FRANĚK 

Zdeněk Endrš  

Bývalý žokej, který pomáhá Horovi s tréninkem koní. Kromě 

koní a Jana, kterého si hluboce považuje, nemá rád nikoho.  

 

 

VALERIE ZAWADSKÁ 

Marča Havránková  

Pracovala na farmě u Horů jako ošetřovatelka. Teď, při 

důchodu, pomáhá v "koňské kuchyni". Havránkovi bydlí na 

farmě a jsou tady živým inventářem.  

 

OLDŘICH NAVRÁTIL  

Jarin Havránek  

Stájník na Slunečné Hoře. 

 

 

  LENKA OUHRABKOVÁ 

Markéta Pelcová  

Pohledná, nenáročná milenka podnikatele Dejmka a účetní 

Jana Hory.  

 

 

  VOJTĚCH ŠTULC 

Michal Hrnčíř  

Trenér v Kalinových Stájích u sv. Huberta. Občas také závodí, 

ale bojuje s váhou. Nadbíhá Kláře Kalinové, kterou trénuje a 

podlézá šéfovi Kalinovi.   


