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Mistrovství âR 2000
Léto má za sebou další mistrovskou kapitolu. V případě víkendu 14.-16. července se však výraz léto příliš
nehodí. Mnozí z nás si spíš vzpomněli na juniorský
šampionát ve Frenštátu pod Radhoštěm před třemi
lety, který stál na prahu deštivého léta s tragickým
povodňovým koncem. Letos snad povodně nehrozí,
ale dva dny souvislého deště nám je velmi připomněly.

Hořce úsměvné zahájení
Pátek ještě nebyl Sv. Petr tak rozhořčen a zahajovací soutěže proběhly jen za občasných přeháněk. Po
letech oddělených šampionátů se sice těžce, ale přeci
jen opět navazuje tradice společných Mistrovství ve
skocích a drezúře. Toto propojení je vstřícným krokem
především vůči drezurnímu ježdění, které se u nás
potýká s velmi malým zájmem veřejnosti. Díky přítomnosti skokového publika se vloni v Hradci Králové
podařilo drezurním jezdcům zajistit velmi příjemnou
diváckou kulisu a tím byla soutěž zdůstojněna. Letos
měli drezurní jezdci diváky již v pátek. Důvodem ale
nebyly drezurní výkony pouhých čtyř dvojic, které využily úlohy Sv. Jiří k seznámení koní s prostředím
a povrchem, ale start P. Švece. Tento skokový reprezentant využil mezery v rozpisu, která hovoří o tom, že
zahajovací soutěže jsou přístupny jezdcům startujícím
v mistrovských soutěžích, ale nespecifikuje disciplinu.
Jeho start, ke kterému vedlo jezdce bezesporu určité
furiantství, se tak stal páteční atrakcí. Již samotný
vstup skokového specialisty na drezurní obdélník, byl
pro naše drezúristy jistým políčkem. Navíc se někteří
diváci z vystoupení P. Švece snažili udělat spíše kabaretní číslo. Přes první pozitivní reakci jsem tak nakonec

A. Opatrný - KRIS KENTAUR

na pochybách, zda účinkování skokana mezi drezúristy hodnotit jako zpestření drezurního zahájení a výraz
sportovního ducha, nebo jej odmítnout jako výraz neúcty k drezurní disciplině. Výkon BAVIERY v úloze SG
se přiklání spíše k druhému hodnocení. Otázkou však
je a průběh mistrovské soutěže v drezúře se všemi
souvislostmi to nakonec ukázal, zda si naše drezúra
podobný přístup skutečně nezaslouží.

Poloviční medailisté
K samotným bojům o drezurní medaile se přihlásilo
15 dvojic s jedenácti jezdci. Sportovně technické podmínky předepsaly dvoukolovou soutěž IM I a IM I Kür.
V sobotním prvém kole viděla pětice rozhodčích
V. Mráz, V. Benda, J. Dominová, E. Nesňalová a A. Fráter jako nejlepší K. Chelbergovou s POZOREM před
A. Henriksen (KAMIR) z Žižky Praha. Na dalších místech skončili D. Diringerová (TIME OUT), D. Komenda
(PASTEL), H. Jeřábková (HELIO) a Š. Koblížková
(ARIE). V té chvíli ještě nikdo netušil, že k letošnímu
zisku mistrovského titulu bude jedno kolo soutěže stačit.
Deštivý sobotní den se změnil v deštivou noc a souvislý déšť nepřestal ani s novým dnem. Nově zbudovaný obdélník, na místě předchozího opavského opracoviště, se proměnil v jednu velikou louži. Začínat se
mělo v osm a i přes toto nevlídné počasí první drezurní
jezdci začali své koně k volné jízdě opracovávat.
Nevím, kdo první zpochybnil povrch drezurního obdélníku, ale v každém případě v momentě, kdy již rozhodčí seděli na svých stanovištích, přivolal kdosi hlavního
rozhodčího Jar. Pecháčka a začala diskuse o kvalitě
povrchu. Od této chvíle jsem byl již zcela při tom
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Z. Zelinková (BEJBUT) jako seniorská mistryně
a tudíž mohu podat objektivní svědectví. Hlavními propagátory zrušení soutěže byli rozhodčí v čele s A. Fráterem a jediný proti, i když ne příliš vehementně byl
V. Mráz. Manažer drezurní komise a technický delegát
Z. Beneš považoval drezurní obdélník za soutěže způsobilý. Jar. Pecháček se nejprve snažil situaci vyřešit
přenesením obdélníku na škvárové opracoviště, které
vypadalo lépe, ale námitky proti přinesly zásadní argumenty: nemožnost ozvučení soutěže Kür a minimálně
50 minutové zdržení zahájení soutěže. Tím by se soutěž dostala do časové tísně s pravděpodobností překrytí se skokovou soutěží. Zásadně proti byli i zahajující jezdci, kteří v té chvíli již téměř hodinu opracovávali
koně v dešti a zimě.
Minuty rychle ubíhaly a na rozhodnutí o zahájení
čím dále nervózněji dotírali první jezdci, kterým se
každá další chvíle strávená v dešti zdála dlouhá. Pro
pokračování soutěže byla s hloučkem rozhodčích
z koně za jezdce jediná diskutující V. Kadlecová. Jar.
Pecháček nakonec vyzval k rozhodnému slovu pětici
rozhodčích a technického delegáta. Proti pokračování
soutěže se jasně vyjádřil A. Fráter, V. Benda, E. Nesňalová a J. Dominová, pokračovat chtěl V. Mráz.
Z. Beneš, který mohl již jako jediný zásadně ovlivnit
stanovisko hlavního rozhodčího, se pod určitým tlakem
nakonec přiklonil na stranu zrušení soutěže. Jaroslav
Pecháček tak celou soutěž zrušil a pro udělení titulů
byl použit výsledek z prvého kola.
Teprve po tomto rozhodnutí a odchodu většiny koní
do stájí dokázala všem přihlížejícím zklamaná V. Kadlecová, že povrch obdélníku, ač plný vody, je pevný
a že základní chybou byla absence skutečného prověření kvality povrchu. Dohady o tom jak by se povrch
změnil v průběhu soutěže nemají smysl a v porovnání

(Pokračování na str. 2)
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Mistrovství ČR 2000
(Dokončení ze str. 1)
se skokovými soutěžemi, kde při deštivém počasí
každý další účastník nastupuje k soutěži s handicapem
rozbahněných odskoků a doskoků, je musí každý
odmítnout.
Po tom co se areálem rozšířila zpráva o zrušení drezurní soutěže začaly v kuloárech zklamaných drezuristů vzrušené diskuze, které však již nikam nevedly.
Možná, že v té chvíli mohl ještě někdo z iniciátorů zrušení drezurního mistrovství doufat, že bude okleštěna
i skoková část šampionátu, protože i nadále vytrvale
pršelo, ale odpolední kompletní průběh skokových soutěží, zmařil i tuto naději.
Z tohoto pohledu se tak drezurní společnost, i když
někteří z jejich aktérů zcela nezaviněně, dostala do
nezáviděníhodné situace, která ji prestiže rozhodně
nepřidá. I když rozhodčí jistě jednali podle platných
pravidel, nedělním rozhodnutí o odvolání soutěže vykonali české drezúře medvědí službu. Pomineme-li zklamání jezdců, kteří vynaložili nemalé náklady na nacvičení volných programů a pomineme-li i skutečnost, že
by volný program mohl pořadím na prvých místech
řádně zamíchat, absentoval při rozhodování o konání
soutěže i pocit povinnosti vůči divákům. A i když by
jich nebylo v Opavě mnoho, i každý z nich měl právo
cítit zklamání. Pochopitelně zklamaní musí být i vítězové, kterým určitě nechybí sportovní duch, a kteří vědí,
že titul roku 2000 není ani polovičním titulem. Nemá
však cenu plakat nad rozlitým mlékem. Penalta byla
odpískána a je marné diskutovat nad její oprávněností.

Skokanům voda nevadí
Skokové soutěže začaly také v pátek. Oproti drezurním, byly zahajovací skokové soutěže plné a v pátek
se s povrchem seznámila téměř celá mistrovská společnost. Chyběl jen A. Opatrný, který se rozhodl koně
pošetřit. Pro jezdce soutěží družstev (S+S) mistrovské
soutěže žen (S+S) bylo připraveno zahajovací -La pro muže -S-. S muži si v pátek zasoutěžila jako jediná Z. Zelinková, ale jen někteří si toho skutečně všimli.
Z. Zelinková se totiž, přes svůj juniorský věk, zúčastňuje nejtěžších národních soutěží zcela běžně. Právě
ona je také důkazem, že je zcela na místě podrobit
řádné analýze jeden z anachronismů našeho mistrovského modelu.

Zamítnuto před požádáním
To že Z. Zelinková má na svém kontě více těžkých
parkurů než mnozí z účastníků mistrovské soutěže
mužů každý ví. To že ji pravděpodobně čeká další
evropský šampionát, kde ji přes deklarace soutěží do
135 cm čekají pravděpodobně parkury srovnatelné
s našimi „téčky“, ví určitě také mnohý. I proto začal její
trenér V. Mestenhauser na jaře sondovat, zda by se
nemohla Z. Zelinková zúčastnit termínově právě pro
„Evropu“ velmi dobře vyhovující mistrovské soutěže
mužů. Než však mohl dát své žádosti písemný tvar, rozhodl VV ČJF, právě na základě této sondáže, zamítavě.

K. Chelbergová by určitě raději svůj titul potvrdila
i ve druhém kole

70 vteřin. I tak byla laťka hned na začátku vysoko
nasazena. Po té viděli diváci řadu dobrých výkonů,
i když ve výrazně opatrnějším provedení ať to byl
R. Chelberg s LEONIQUE (Žižka Praha), J. Hatla
s LATINUS (Měník) nebo M. Matějka s ÚTVAR (Chomutov). R. Chelberg přivezl pro šampionát do ČR
z USA LE CORDIALA, který se tak opět vrátil na naše
kolbiště. Skutečně výborně působil LABE JEFF LB
TECH J. Skřivana, který také jel na čas pod 70 vteřin,
ale dvě chyby jej zatížily trestnými vteřinami. Spokojeni
mohli být i domácí, když neshodil J. Hruška s ÚSKOKEM. Lehké chyby litoval J. Jindra, který však i tak
v sedle SIRAH potvrdil své kvality.
Nakonec si mistrovskou partii nejlépe rozehrál
J. Skřivan. Ten přijel do Opavy jako novopečený otec
syna Jiřího s velkou touhou po vítězství. Patrné to bylo
od prvního kola, jehož všemi skulinami proklouznul
s LABE JAMES CAC LEASING bez problémů
a s časem 70,46 se zařadil na čelo soutěže. Jako
poslední nastupoval KRIS KENTAUR a A. Opatrný.
Jeho precizní jízda se po chybě zhruba v polovině trati,
změnila v riskantní boj o každý metr a odpovídal tomu
i konečný čas. Ten byl i přes penalizaci za chybu jen
o 21 setin za J. Skřivanem.

Pro letošní rok nechme stranou šance a možnosti
naší jezdkyně číslo jedna mezi muži, ale pojďme se
zabývat touto myšlenkou zcela hypoteticky. V jezdeckém sportu ve všech šampionátových úrovní soutěží
muži s ženami společně. Tato myšlenka vychází pravděpodobně z předpokladu, že fyzickou sílu přináší do
výkonu kůň a v technické vyspělosti jezdce nehraje
pohlaví roli. Dokonce by se, dnes stále více emancipovanější ženy a tudíž i jezdkyně, mohly cítit diskriminovány a není daleko doba, kdy tomu tak skutečně bude.
Zatím máme jen jednu. Ale i pro ni a pro majitele jí svěřených koní, by neměla v českém jezdeckém sportu
platit žádná omezení. Čas určitě donutí přehodnotit
náš zastaralý model a stejně tak jak je tomu ve světě
otevřít šampionát všem, bez ohledu na pohlaví. To
současně nevylučuje, v případě větší skupiny méně
výkonnostně vyspělých žen, uspořádat oddělený šampionát právě pro ně. Letos k tomu měla ČJF ideální
příležitost. Nevadí. Z. Zelinkové je teprve osmnáct
a s muži si o medaile určitě ještě zazávodí. A i když
tentokrát ji musela stačit k mistrovskému titulu jen dvě -S-, dvě
medaile za první (BEJBUT)
a třetí (ROSEMARY) místo ji
určitě sluší. Její výsadní postavení v České republice to jen
potvrdilo.
Soutěž žen měla plných 39
účastnic. I toto číslo hovoří
o podcenění sportovně technických podmínek a alespoň jedno
-ST- by letos bylo na místě.
V roce 2000 byl ženám zrušen
kvalifikační systém. Na jejich
adresu je potřeba říci, že ve
většině případů byly schopny
úroveň -S- absolvovat, ale
bohužel přibližně jen u třetiny
viděli diváci skutečně tvořivé
jízdy, nenechávající většinu rozhodnutí na koních samých.
Po prvém kole se od přibližně poloviny žen s jednou či
maximálně dvěma chybami
oddělila čtveřice bezchybných
L.Váňová - NARA (Václav
Kolín), A. Jandourková - LUMP Tak budeme soutěžit nebo ne
(St. Boleslav), V. Hrušková MANDY OIL TEAM (Op.Kateřinky) a Z-Zelinková Přepočet ke druhému kolu tak stanovil náskok
BEJBUT (Mělník). Dalo se předpokládat, že ostřílená
LABE JAMESE před KRIS KENTAUREM 0.105 tr.
Z. Zelinková zvládne nervově roli favoritky nejlépe
bodu a před SIRAH 1.835 tr. bodu. V rozmezí jedné
a druhým bezchybným výkonem to letošní mistryně ČR
chyby pak byla pětice R. Chelberg - LEONIQUE, M.
potvrdila. Za další nulu viděli ve druhém kole diváci již
Matějka - KAŠMIR a ÚTVAR, J. Skřivan - LABE JEFF
jen díky R. Dvořákové (BEATRICE) z JK Cavalier
LB TECH a A. Opatrný - PANTHA RHEI.
Rynárec, která tak nejen potvrdila svoji dobrou jezdecV deštivé neděli zahajovali muži už v 11.00 dopokou pověst, ale vymohla si tak právo startu v rozeskaledne. Z prvních favoritů nenastoupila PANTHA RHEI
kování o bronz. K tomu nastoupila pětice se součtem 8
(zdravotní důvody). I když na kontech jezdců ze zadtr. bodů A. Jandourková, I. Černá - ALFA (Málek
ních pozic chyby přibývaly, viděli diváci slušné výkony
Boháňka), Z. Zelinková - ROSEMARY a právě R. Dvoi mezi prvními startujícími. V boji o pozici v prvé třetině
řáková hned se dvěma koňmi (BEATRICE a DUKAR).
českých jezdců zůstal i J. Hatla se SAHIB KUBIŠTA,
Stříbro se v té chvíli. k velké radosti domácích i domácíkterý k 6.19 z prvého kola přidal jen 8 tr. bodů. První
ho stavitele parkurů V. Hrušky, houpalo na krku
nulu viděli diváci díky A. Opatrnému a CRAZY BOY,
V. Hruškové - MANDY OIL TEAM (4 tr.body). I když
kterého zastihla Opava ve vynikající formě. Hned po
všechny jezdkyně bojující o třetí místo shodně absolvoněm se velmi dobrým výkonem blýsknul v nejlepší spovaly se 4 tr. body, byl čas nakonec nejlepší u Z.Zelinkolečnosti již pevně sídlící M. Šoupal s GRANNA
vé, která tak přidala další kov do své medailové sbírky.
ARGENTINA (0,25) a hned za ním i M. Matějka
a
ÚTVAR (4 b.). Promoklé diváky postupně svými
Sedm družstev
výkony rozehřáli poslední startující. Nejprve domácí J.
Shodně se ženami čekala dvě -S- i skoková družHruška a ÚSKOK (5 b.), po něm M. Matějka - KAŠMIR
stva. Do Opavy jich nakonec dorazilo sedm. Po prvním
(4 b.) a stejně tak J. Jindra - SIRAH (4 b.). Na závěr si
kole se mimo hru dostali severo- a západočeši. Druhé
dvě nuly nechali naši nejlepší A. Opatrný a KRIS KENkolo se s úplnou nulou nejlépe vydařilo jezdcům
TAUR a J. Skřivan - s LABE JAMES CAC LEASING.
z východních Čech a se součtem 4 tr. body si zlaté
Partie byla tedy skutečně rozehrána napínavě
medaile vyjezdili J. Skřivan (NARACONDO PROFIa nervy aktérů jistě pracovaly naplno. Do posledního
STAV), M. ŠOUPAL (ALOIS), P. Vachutka (SONG)
kola nastoupilo startovní pole přeci jen mírně redukoa M. Málek (CURAGGE). Druhá příčka připadla po
vané. Mnozí jezdci díky předchozí penalizaci a skutečvýkonu 16 tr. bodů Praze, která startovala jen ve třech
ně velmi špatnému počasí závěrečné -T- sledovali
(Pecháček, Hadžia, Chelberg). O bronz se rozeskakoz tribun. Z původních 34 zůstalo tak „jen“ 21 dvojic.
vala dvě moravská družstva. Šťastnější o jednu chybu
Stavitelé vzali v úvahu terén a připravili jezdcům
byla nakonec Severní Morava, za kterou nastoupili
parkur se skoky splňující výškové parametry s poněi dva opavští jezdci a tak se v Kateřinkách radovali.
kud ušetřenými šířkami a menší technickou náročností.
Čelo soutěže jako první opanoval A. Opatrný, který
Odměna za vytrvalost
s CRAZY BOY po jediné chybě docílil konečného
Jak je již každému jasné počasí v Opavě vyhovovasoučtu 5, 82 bodu. Po něm potvrdila své kvality dvojice
lo pouze prodavačům lihovin. Deštěm byla ohrožena
M. Šoupal a GRANNA ARGENTINA také jen s jedinou
i skoková soutěž mužů, která si nechala na deštěm
chybou, ale výrazně horším celkovým součtem.
nasáknutý nedělní trávník hned dvě kola.
Následovaly další dva bezchybné výkony M. MatějSobotní honební -ST- bylo skutečně senzačně
ky (ÚTVAR) a J. Skřivana (LABE JEFF LB TECH).
postaveno a jezdci měli několik možností výrazného
K nule v -ST- přidal bezchybný výkon i v -T- S. Hošák
zkrácení trati. Zdaleka ne každý si ale riziko šikmých
s RADEGAST BIOFAKTORY, který tak mohl jen litovat
nájezdů na mokrém trávníku dovolil.
zátěže z prvého kola.
Zahajoval A. Opatrný s CRAZY BOY. Dvojice předJ. Jindra absolvoval se 4 body, ale již před startem
vedla nejzkrácenější možnou verzi překonání kursu,
byl A. Opatrný a CRAZY BOY o 2 setiny bodu před
ale chyba na posledním skoku ji stála možný čas pod
ním. Konečné rozhodnutí měli tedy v rukách poslední
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ZE ZAHRANIČÍ
dva jezdci. KRIS KENTAUR šel
jistě a na straně A. Opatrného
bylo tentokrát i štěstí. Přes
několik doteků se nakonec ukázala na světelné tabuli nula.
J. Skřivan a LABE JAMES CAC
LEASING museli jít k zisku titulu čistě. První chyba je odsunula na stříbrnou pozici a v táboře
stáje BOST zavládla radost.
Jak nám majitel koní B. Starnovský později sdělil, v té chvíli
již i on držel J. Skřivanovi palce
a přál mu druhé místo. LABE
JAMES však shodil ještě jednou a tak i stříbro skončilo na
krku A. Opatrného (CRAZY
BOY). J. Skřivan se musel spokojit s bronzovou medailí. Na
dalších pozicích se seřadili
M. Matějka - ÚTVAR, J. Jindra SIRAH, S. Hošák - RADEGAST
BIOFAKTORY, J. Skřivan LABE JEFF LB TECH, M.
Matějka - KAŠMIR a M. Šoupal
- GRANNA ARGENTINA.

ZPRÁVY

Čas začít skákat

R. Dvořáková se o bronz snažila hned v sedle dvou koní
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Kam se poděl v nominacích J. Skřivan? Ten si
Jedeme na Pohár
v letní sezóně vybírá dovolenou. V úterý po šampionáSkokové a drezurní seniorské medaile jsou rozdány.
tu si totiž v treninku po pádu s mladým koněm zlomil
Zatímco po soutěži drezuristů zůstaly rozpaky, skokové
nártní kosti v noze. Minimálně do druhé poloviny srpna
soutěže se vydařily. Shodou okolností své výsadní
je ze sportu vyřazen. Naštěstí se může při pokulhávání
postavení potvrdili zástupci nastupující generace
Litomyšlí opírat o kočárek. Hlavně že je v pořádku
a v soutěžích se podle očekávání prosadili jezdci, kteří
malý Jirka.
C. Neumann
odmítli starty ve svých věkových
kategoriích. Z. Zelinkovou čeká
poslední juniorský šampionát,
Aleš Opatrný již musí přemýšlet
o Hartpury. Jeho šance na
úspěch v evropské konkurenci
mladých jezdců jsou nesrovnatelně vyšší a většina z nás bude
poslední srpnový víkend řádně
nervosní. Přes svá výsadní
postavení nejsou naštěstí na
naší skokové scéně sami
a odpovídá tomu i skutečnost,
že při CSIO Budapešť (3.-6. 8.)
a CSIO Bratislava (9.-13.8.)
nastoupí za ČR kompletní týmy
a letos poprvé se naši jezdci
utkají i v Pohárových soutěžích.
Do Budapešti pojede tým ve
složení A. Opatrný CARDINAL
a CRAZY BOY, J. Jindra SIRAH a v sedle CONTENDERA (Bost, Absolon), P. Doležal ROMINA, FREZKA a S. Hošák RADEGAST BIOFAKTORY
a GRANDINA. Do Bratislavy se
J. Skřivan - LABE JAMES CAC LEASING
foto -holcpak přesune stejný tým.

Třicáté velké Kladno
Kladenský pohár patří k tradičním jezdeckým soutěžím
letní sezony a ve dnech 29.-30. července byl uspořádán
již jeho 30. ročník. Mezi jezdci se pro závody v rámci
nichž se startuje v soutěžích B poháru (L+L) a A poháru
(S+S) vžil název Velké Kladno, protože tradičně je doprovázeno i menšími letními závody tzv. „Malým Kladnem“.
Součástí Velkého Kladna pak je i soutěž -ST-.
Letošní Velké Kladno bylo opět velmi slavnostní.
Nejen, že patronát nad závody přijalo samo město a po
oba dny byl přítomen i starosta Kladna M. Volf, ale jezdecký areál se spolu s atletickým hřištěm opět odívá do
nového hávu. Zatímco na rozkvětu atletického stadionu
má zásluhu především město, jezdecký areál se mění
k lepšímu zásluhou M. Poncara, který celé středisko
pronajal a již druhým rokem intenzivě pracuje na jeho
obnově. Jeho činnost je již patřičně vidět a tak jubilejní
30. ročník byl uspořádán ve velmi krásném prostředí.
K poháru B nastoupilo ve velmi proměnlivém počasí
22 dvojic a vítězem se stal L. Vondráček na koni
GRANT’S (Vondráček). Dvoukolové -S- poháru A přilákalo celkově 26 dvojic a o vítězství svedly boj v rozeskakování tři bezchybné dvojice. Nakonec se ze zisku
prvenství radoval A. Opatrný na COLUMBIA (Bost)
před J. Pecháčkem s VENEUR (Pecháček) a M.
Matějkou na LIPKA UNIREN (Chomutov).
Velmi se dařilo i 15leté K. Bardonové ze stáje Bardonová -Hauzr. Jako jediná příslušnice slabšího pohlaví zúčastnila obou pohárů a navíc byla v obou úspěšná. V poháru B (GILLMORE) skončila na 8. a v Pohár
A (MAWERICK) na 7. místě.
Závěrečný vrchol závodů, soutěž -ST-, byla příležitostí pro téměř celou českou špičku a z celkově 29
startujících dokázalo základní kurs překonat pět dvojic
bez chyby. V rozeskakování byla bezchybná trojice

a podle času zvítězil A. Opatrný - CARDINAL (Hořovice) před J. Jindrou v sedle CONTENDERA (Sp. Poříčí)
a R. Drahotou - GRAND (Hořovice). Na dalších místě
skončila nová dvojice našich kolbišť M. Vítek a VYŠEHRAD (Končiny) před J. Pecháčkem - MORNING
STAR STING (Pecháček).
-bar-

Malá cena Opavy
Týden po českém šampionátu se v Opavě opět skákalo a v rámci jezdeckých závodů byla uspořádána
i další kola KMK. Přes pokračující deštivé počasí byl
především sobotní program přeplněn, protože mladých
koní na našich kolbištích přibývá.
Před nedělním závěrečným -L- byla průtrž mračen
a tak se rozhodčí sbor rozmýšlel zda soutěž vůbec
odstartovat, ale nakonec vše proběhlo dobře, i když na
výkonech se terén trochu podepsal. I tentokrát byla
v Opavě úspěšná juniorka, když zvítězila E. Nákelná
na DEKOR ze stáje Nákelný Havířov.
-jge-

Hruška potvrzuje
V neděli 23. července uspořádali pořadatelé v Hradci nad Moravicí skokové závody, jejichž vyvrcholením
bylo -ST-. Na start se postavilo 15 dvojic. Bezchybní
byli pouze dva kateřinští jezdci ze třemi koňmi. Nakonec zvítězil J. Hruška s ÚSKOKEM před K. Lamichem
na CREDIT. Třetí a čtvrté místo patřilo opět J. Hruškovi na koních LÉRY a CALETA TQM a.s., který překonal S. Hošáka na GRANDINA (Nový Jičín).
První čtyři místa TJ Opava Kateřinky a další dvě
vítězství i v soutěži -ZL- a -L- nejen potvrzují kvality
práce v Opavě, ale v případě soutěže -ST- jsou i potvrzením dobrého výkonu J. Hrušky s ÚSKOKEM na
celostátním šampionátu.
-jge-
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Jako majitel několika drezurních koní,
z nichž jeden soutěžil i v letošním seniorském
mistrovství, se nemohu smířit s průběhem
opavského šampionátu. Již samotný fakt, že
se angažuji v drezurní disciplině, která v ČR
poskytuje tak málo majitelských výhod a důvodů k majitelské hrdosti, mě opravňuje ke skutečně slavnostnímu pocitu při sledování přeci
jen výjimečné a jedinečné soutěže jakou mistrovství bezesporu je. Tomu letošnímu nepřálo
počasí, leč přes to, byl to šampionát. Bohužel
tomu letošnímu nepřáli ani funkcionáři. Funkcionáři, kteří se v rolích rozhodčích rozhodli rozhodnout ne o výkonu, ale o nevýkonu. Rozhodčí, kteří sice jistě v rámci svých pravomocí,
ale v každém případě nepromyšleně, unáhleně
a bez potřeby konzultace, rozhodli zahodit
několikaměsíční práci těch nemnoha nadšenců, kteří naší drezúře ještě zbyli.
Rozhodli za jiné o jiných, bez potřeby znalosti jejich názoru. Nás všechny tak postavili do
role bezvýznamných platičů nákladů, jejichž
názor není důležitý. Do role nesoudných hlupáků, kteří nedokáží rozhodnout, zda chtějí
soutěžit či ne, a kterým se musí kvůli dešti
naordinovat klid ve stáji.
Zcela zdrcující je zjištění, že se dá předpokládat, že tato funcionářská společnost je současnou českou drezúrní elitou. Jinak by ji přeci
nebylo svěřeno rozhodování o tak významné
události.
O několik hodin později nechala jiná skupina
rozhodčích, výrazně nebezpečnější skokovou
disciplinu, splnit všechny sportovně technické
podmínky do puntíku. Jako majitel jsem se
dosud angažoval v drezuře. Po Opavě si kladu
otázku: Není pravý čas na přestup mezi skokany? Ti se při šampionátu na „otevřeném“ kolbišti chovali jako skuteční sportovci.
Miroslav Koblížek

Kupte si vstupenky
Společnost Equitop, která je organizátorem letošního CSIO v Poděbradech rozeslala
v minulých dnech
na všechny subjekty registrované
v ČJF žádost
o finanční příspěvek na čtvrteční
a páteční vstupné.
Filosofie žádosti se opírá o skutečnost, že ve čtvrtek
a pátek nebude v Poděbradech vybíráno vstupné a že
v tyto dny se ke sledování CSIO vypraví skutečně
pouze odborníci, z valné většiny registrovaní v ČJF.
Naše redakce chápe tuto žádost i jako příležitost
k vyjádření podpory organizace CSIO v ČR a proto se
bude také svým příspěvkem na volném vstupném
podílet.
K připravovanému CSIO také můžeme přinést prvé
podrobnosti. Celkem je na programu deset soutěží, při
kterých bude rozděleno 1 080 000,- Kč.
Hlavním rozhodčím je Jar. Formandl a ze zahraničí
nahradí původně nominovaného J. Herchela ze Slovenska (byl FEI odvolán a zúčastní se práce v rozhodčím sboru při OH v Sydney) Belgičan L. Temmermann.
Program bude přizpůsoben novému trendu a Pohár
národů bude vyvrcholením v neděli 17. září a Velká
cena jednotlivců bude vévodit pátečnímu programu.
Při CSIO budou denně vydávány noviny s aktuálními informacemi o předchozím dni i denním programu.
Bylo schváleno logo, které bude doprovázet veškeré informace o CSIO a které Vám představujeme.

Doležal ve Švýcarsku
Petr Doležal změnil působiště a i se svými koňmi
přijal nabídku firmy Merkur Top. Ze Svinčic přesídlil do
nového jezdeckého areálu ve Všemilech - Jetřichovicích nedaleko Hřenska v překrásném přírodním prostředí, které je známo jako českosaské Švýcarsko.
Společnost Merkur Top zde vybudovala stáje pro 30
koní a krytou jízdárnu o rozměrech 30x50m. P. Doležal
se sem přesunul spolu s koňmi R. Chelberga, který
s ním spolupracoval již i ve Svinčicích. O propojenosti
týmu svědčí i nedávné účinkování P. Doležela v sedle
FRESKY, se kterou bude i reprezentovat ČR při CSIO
Budapešt.

SPORT

REPORTÁŽE

CAI-A Nebanice
Za optimálního počasí proběhly ve dnech 20.-23.
však předvedli velmi dobré výkony. K nim se přidal i
července 2000 v Nebanicích u Chebu další významné
J. Nesvačil jun. na třetí pozici. Další místa patřila
mezinárodní závody spřežení CAI-A na české půdě.
L. Jelínkovi, na pátou a pro začínajícího jezdce velmi
Na startu se sešli závodníci z Polska, Německa,
dobrou příčku vystoupil J. Hrouda. Naopak šesté místo
Maďarska a ČR. Polská ekipa měla pět zástupců
muselo být zklamáním pro A. Soukupa a vinu na něm
v soutěžích jednospřeží. Soutěže dvojspřeží byly českomoravskou záležitostí. Čtyřky posílilo
Maďarsko. Avizovaní Finové
nepřijeli ani do Kladrub n.L. ani
do Nebanic.
Sbor rozhodčích, složený
převážně ze zahraničních
zástupců, pracoval pod vedením J. Borky z Maďarska. Rozhodčí R. Schröder z Německa
sdělila, že se po drezurní
zkoušce rozhodčí shodli
v názoru, že především u dvojspřeží byly předvedené úlohy
prvních čtyř a u čtyřspřeží prvních tří velmi vyrovnané. Nejlepší drezúru ve dvojspřeží
přadvedl L. Jirgala s tlumačovskými hřebci, starokladrubští
hřebci byli nejlepší v drezurní
úloze čtyřspřeží, které vedl
P. Vozáb. V „jedničkách“ byl
nejen v drezúře jedničkou W. M. Šimáček tradičně doma organizuje i soutěží
foto -holcPiatkowski z Polska.
Sobotní maraton s pořadím účastníků příliš nezamíměl i technický problém na kočáru během maratonu.
chal, neboť P. Vozáb a W. Pietrowski zvítězili i v druhé
Sedmý byl domácí M. Šimáček a mezi osm kvalifikovačásti kompletních soutěží spřežení, ve dvojspřeží se
ných pro Dunajsko-alpský pohár v Humpolci
před L. Jirgalu probojoval J. Nesvačil sen. Trasa mara(10.-13.8.) se vešel i v Nebanicích smolný J. Kohout.
tonu vedla několikrát brody Ohře, v poslední části
Čtyřky si naopak plnily v Nebanicích kvalifikaci pro
čekalo na dvojky a čtyřky osm
překážek, na jedničky a národní
dvojky sedm překážek.
V soutěži dvojspřeží nepřálo
v části E štěstí J. Kohoutovi,
který ve třetí překážce najel na
sloup a převrátil se. Ale třebaže
pokračoval dál a po drezúře
zaujímal 2. místo, byla penalizace 60 trestnými body příliš
vysoká. Kolizi na druhé překážce měl polský reprezentant
v jednospřeží A. Gorski, který
se svým Largisem převrhl tak
nešťastně, že kůň zůstal
v postrojích ležet a teprve po
jejich uvolnění mohl vstát. Nic
se mu nestalo a svou výbornou
formu předvedl následující den.
Nejplynulejší a nejrychlejší jízdu
všemi terénními překážkami
předvedl s jednospřežím již
zmíněný W. Pietrowski.
Ve „čtyřkách se pěkný maraton se povedl J. Škodnému,.
který se za nejlepším P. Vozá- V souboji našich dvou jedniček ve dvojspřeží byl v Nebanicích před
bem umístil ze ztrátou jen 7,20 L. Jirhgalou úspěšnější J. Nesvačil st.
foto -holcbodu. Po jeho nedávných zdravotních problémech mu většina diváků úspěch přála.
světový šampionát ve Wolfsburgu. Ty dokázal splnit
Neděle byla ve znamení překážkových jízd. Nejdřínejen celkově vítězný P. Vozáb z NH, ale i druhá
ve absolvovala všechna spřežení základní parkur, poté
K. Kastnerová. Oba jezdci projevili o účast v Německu
následovaly rozjíždky, které se týkaly pouze jednozájem a tak budeme pravděpodobně na letošním MS
spřeží a dvojspřeží. U jednospřeží poněkud netradičně
čtyřspřeží hned dvojnásobně zastoupeni. Zároveň zísvzal sbor rozhodčích ohled na omyl A. Gorského a přikali oba jezdci body do světového poháru čtyřspřeží,
jal vysvětlení stavitele parkuru
H. Rahta ze SRN. Ten vzal
chybu na sebe (nejasné označení jedné překážky) a tak
dostal A. Gorský druhý pokus.
Celkově zvítězil bezkonkurenčně W. Pietrowski z Polska před
Němkou D. Toedter a svým
národním kolegou P. Andrzejewskim. ČR zastupoval jako
jediný J. Koníř. Ten podával
v celé soutěži vyrovnané výkony a třetí místo mu uniklo jen
kvůli chybám na parkuru.
Napínavý souboj mezi
sebou, po bezchybném základním parkuru, svedli J. Jirgala
a A. Soukup. Rutina L. Jirgaly
však zvítězila. V celkovém
součtu však neuvěřitelně těsným bodovým rozdílem dvou
desetin bodu (či jednou vteřinou) však L. Jirgala „přenechal“
vítězství svému kolegovi
J. Nesvačilovi sen. Oba jezdci P. Vozáb chce do Wolfsburgu
foto -holc-
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jehož součástí jako jediné ve východní Evropě nebanické závody jsou.
Součástí mezinárodních závodů v Nebanicích byla
i národní soutěž dvojspřeží, kde se mezi sebou utkali
L. Becha, V. Cerman a V. Háčková a ve stejném pořadí se i umístili.
Celou organizaci závodů opět statečně nesli manželé Šimáčkovi se svým pracovním týmem a sborem
rozhodčích. Doprovodný kulturní program a zázemí na
kolbišti zajišťovala agentura Allegro z Plzně a díky ní
byli (kromě jiného) všichni přítomní svědky na závodech spřežení zřejmě prvního velkolepého ohňostroje.
-gott-

CCI** Humpolec
O mistrovské tituly bojují naši seniorští militaristé
tradičně v Humpolci v rámci CCI**. Stejně tak tomu
bylo i letos, kdy se ve dnech 28.-30. července rozeběhly boje na humpoleckém závodišti nejen v mezinárodním CCI**, ale i v národním šampionátu.
Naše domácí mezinárodní militaristické vyvrcholení
začíná mít stále větší potíže s naplněním startovní listiny a letošní ročník se nakonec ze zahraničí rozhodlo
svými ekipami obeslat pouze Rakousko a Maďarsko.
Za Slovensko startoval jediný příznivce českých kolbišť
J. Obert. Dokládá to jen stále problematičtější postavení našich pořadatelů v konkurenci ostatních evropských závodišť. Jak jsme se pokoušeli již několikrát
rozebrat, příčin bude hned několik. Pro jezdce ze
„západu“ je to v prvé řadě určitě problém s přechodem
hranic, což odstraní teprve náš případný vstup do EU
a svoji roli hraje bezesporu i výše nabízených dotací.
Stále častější absenci jezdců z nečlenských států
evropské unie pravděpodobně způsobuje ekonomická
situace v těchto státech a nebo zvýšení výkonnosti
a v tom případě snaha o proniknutí na lukrativnější
západoevropská kolbiště. V každém případě do Humpolce dorazilo tentokrát jen 14 dvojic k mezinárodní
soutěži a z nich bylo plných sedm českých.
Hned po drezúře se ujal vedení český militarista č.1
J. Hatla v sedle SZALENIECE (Měník-Humburky),
který před sebe tentokrát nepustil ani žádného zahraničního jezdce. Je pravda že jen velmi těsně druhý
skončil Rakušan H. Riedl (MASTER CEDRIC), ale
hned na dalším místě byl opět J. Hatla tentokrát
s IVORY COUNTEM.
Za neustálých přeháněk pokračovala soutěž druhý
den terénní zkouškou. Pro jezdec byla připravena
nová překážka ve svazích hráze bývalého humpoleckého rybníka, která obohatila již tak velmi pestrou
nabídku humpoleckých skoků.
Obtížný terén znamenal pro pětici startujících ukončení soutěže buď díky veterinárnímu dozoru, či po kolizi na trati. Pro měkkost terénu byla i jedna z překážek
vypuštěna v průběhu závodu. Naštěstí žádný z jezdců,
kteří ji absolvovali zde neměl problémy a tak se nemuselo nic anulovat. S obtížným kurzem se bez zaváhání
vypořádala jen pětice startujících. K naší radosti v ní
byly čtyři české dvojice. J. Hatla s oběma svými koňmi
a bratři Vrtkové. I oba tito jezdci patří mezi stálice
české všestrannosti a Lubomír s DOMINANTEM a Stanislav se SKIENEM (ten byl v terénu úplně nejlepší)
dokázali, že jim uznání patří po právu. Po drobných
penalizacích za čas se pořadí na prvních místech změnilo ve prospěch obou koní J. Hatly, za kterým se rozvinul boj o třetí místo.
Oproti jiným závodům bylo letošní CCI** třetí den
dramatické i pro našeho nejlepšího militaristu, který
jako skokový reprezentant nemívá se závěrečnou
zkouškou potíže. Tentokrát však padaly skoky i J. Hatlovi, ale pro něho naštěstí i všem dalším. A tak nakonec slavili přeci jen humburští a nejen dvojnásobné
vítězství v CCI** (SZALENIEC, IVORY COUNT), ale
současně i v českém šampionátu. V CCI** udržel třetí
pozici velmi těsně (rozdílem 0,8 bodu) Rakušan
H. Riedl (MASTER CREDIC) před L. Vrtkem s DOMINANT, který se však stal držitelem bronzové medaile.
V šampionátu se na dalších místech umístili S. Vrtek
- SKIEN opět před L. Vrtkem (HELIOS). Na šestém
a sedmém místě pak skončili R. Marková (TARZAN)
a J. Kadavý (Anker).
Podle rozpisu byla při menším počtu startujících
v CCI vypsána i národní soutěž -L-, ve které zvítězila
I. Konečná - SYMPATIKA z JO Pegas Loučany.
Závěrečné slovo patří hlavnímu humpoleckému
organizátorovi Z. Ságlovi: „Pochopitelně naše zklamání z malé účasti je veliké. Dokonce si klademe otázku
zda má cenu organizovat tak rozsáhlý závod v konečné podobě pro 15 jezdců. Nyní těsně po skončení však
nebudeme dělat žádné závěry. Příčiny malé účasti
musíme nejprve analyzovat a potom uvidíme. Jedním z
nápadů, které již zazněly je spojit příští CCI** se soutěží CIC, která by byla přístupná mladým koním jezdců
startujících v CCI.“

ZE ZAHRANIČÍ

CHIO Aachen
Festival jezdeckého sportu to jsou každoroční CHIO
Aachen. Téměř každoročně v Cáchách prší. Letos
pršelo v celé Evropě a tak Cáchy nebyly výjimkou.
CHIO Aachen bývají tradičně poslední skutečnou
zkouškou před OH. Stejně tak tomu bylo letos a prověřit formu do posvátného stánku jezdeckého sportu přijela téměř celá světová elita.
Ve skokových soutěžích byla prvním vrcholem Cena
Evropy. Po rozeskakování 13 dvojic si pro 30 000 DM
za vítězství dojel M. Ehning na FOR PLEASURE. Jen
0.23 s dělilo od prvenství M. Beerbauma
na vynikající LADY WEINGARD a s ještě
menším odstupem skončil třetí R. Pessoa
na GANDINI LIANOS. Již tato soutěž
potvrdila neuvěřitelnou vyrovnanost současné skokové špičky.
Pohár národů potvrdil nejen vyrovnanost světových jezdců, ale i dominantní
postavení cášského pořadatele. Přes
zařazení soutěže do Samsung Nations
Trophy nesla soutěž hrdě název Mercedes Benz Prize.
Z celkově devíti týmů postoupila do
druhého kola šestice Velká Británie,
Německo, Irsko, Švýcarsko, Holandsko
a Mexiko. Před branami zůstala Francie,
Brazílie a Itálie.
Nakonec bylo nejlepší družstvo Velké
Británie, které ve složení M. Whitaker
(PRINCE OF WALES), J. Whitaker (V:V:
CALVARO FC), C. Edwards (BIT MORE
CANDY) a A. Davies (CAPTAIN
WELINGTON) zvítězilo s úplnou nulou
před domácím týmem (4 tr.body)
a Irskem (8 tr.bodů).
Sobotnímu programu vévodila soutěž mistrů „Nejlepší ze šampionů“, ve které proti sobě nastoupili M.
Beerbaum, U. Kirchhoff, R. Pessoa a A. Ledermann.
Soutěž kopírovala model soutěže o světový šampionát
se střídáním koní a nejlépe se dařilo M. Beerbaumovi,
který udělal chybu jen s HERR SCHRÖDER.
Nedělní Velká cena Cášské a Mnichovské pojišťovny o rovných 100 000,- DM pro vítěze měla 39
startujících- Pětice jezdců se dostala do rozeskakování. Bez chyb jej absolvoval Otto Becker na
DOBEL’S CENTO za 34.85 s a Jos Lansink na CARTHAGO Z za 35.99 s. Další místa patřila M. Beerbau-

ZPRÁVY
movi na LADY WEINGARD, M. Fuchsovi
(TINKA’S BOY) a A.M. Bauerovi (REMUS EQUO).
Zatímco pro skokové jezdce je předolympijské vyložení karet normální, své trumfy v rukávu schovávají drezúristé. Drezúrní soutěže se v Cáchách staly jasnou záležitostí domácích, když se s nimi nepřijeli na „nepřátelskou“
půdu poměřit jejich největší konkurenti z Holandska.
Cestu k vítězství tak měla otevřenu I. Werth na GIGOLO
FRH, která zvítězila i v závěrečném Kür GP.
Novinkou drezúrních soutěží byla soukromá rozhlasová frekvence pořadatelů a všichni diváci mohli v případě zájmu poslouchat odborný posudek nezávislého
rozhodčího přímo ve svých sluchátkách.

Ozdobou CHIO Aachen jsou tradičně i čtyřspřeží.
Letošní soutěž královny vozatajského sportu vyhrál
Švéd T. Erikson před M. Freudem (SRN) a W. Ulrichem (SUI). V družstvech bylo nejlepší Německo před
Švédskem a Holandskem.
Protidopingovou novinkou ve světovém jezdeckém
sportu byly i premiérové antidopingové testy jezdců,
kteří byli náhodně testováni na anabolické a hormonální preparáty stejně jako sportovci ostatních sportovních
disciplin.
Všechny podrobnosti o CHIO Aachen 2000 najdete
i na internetové adrese: www.chioaachen.com

®

ANKA

PREMIUM QUALITY
D O G A N D C AT F O O D

ŠPIČKOVÁ
GRANULOVANÁ
KRMIVA
PRO PSY
A KOČKY
Výhradní registrovaný dovozce:
Kanadská obchodní společnost,
Osecká 319, 751 31 Lipník nad Bečvou,
tel./fax: 0641/77 33 41 nebo 77 33 42
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Zemřel plukovník
Josef Klement
Výrazná postava naší mezi ale i poválečné jezdecké historie, výborný sportovní i dostihový jezdec,
publicista a v pravém slova smyslu hipologický
vědec Josef Klement se narodil 4. srpna 1907. Stejně jako většina odborníků jeho generace i J. Klement prošel Vyšším jezdeckým kursem v Pardubicích a je těžké vyjmenovat všechny jeho sportovní
i dostihové úspěchy. Těsně před válkou a ihned po
ní byl členem naší jezdecké reprezentace a jako
člen československého týmu absolvoval všechny
významné zahraniční výjezdy. Startoval v nejtěžších
sportovních soutěžích a v dostihovém sportu byl
i trojnásobným účastníkem Velké pardubické.
Vedle jeho sportovní minulosti však je možná
ještě významnější jeho vědecká práce v oblasti
hipologie. Byl zakladatelem moderních metod při
odchovu hříbat, významným podílem se zasloužil
o výzkum dechové a srdeční činnosti koně a zpracoval několik prací věnovaných specielně psychologii koní.
Dlouhá léta pracoval pro Výzkumnou stanici pro
chov koní ve Slatiňanech a jako znalec francouzštiny spolupracoval v omezené míře, jak to možnosti
socialistického Československa dovolily, i s odborníky ve Francii. I zde získaly jeho práce značnou
prestiž.
Vedle jezdectví byl však velmi aktivní i v dostihovém sportu. Dvanáct let spolupracoval s časopisem
Jazdectvo, kde vedl rubriku ze světa turfu, byl členem Hlavní dostihové technické komise a podílel
se i na sestavení moderního Dostihového řádu. Pro
Československý jezdecký svaz vytvořil metodické
dopisy věnované psychologii koně, pro odborné
školy sestavil učebnici Jezdec a chovatel.
Po změně společenského systému v ČR byl
vzhledem ke svým zásluhám za druhé světové
války, kdy byl vězněn gestapem a perzekucím
v padesátých letech, povýšen do hodnosti plukovníka. Tím mu byla i z celospolečenského hlediska
přiznána určitá satisfakce. Bohatá životní pouť plk.
Josefa Klementa, hipologického vědce, výborného
vypravěče a společníka skončila 12. července
2000. I když žil v posledních letech v ústraní, zůstane jeho místo v srdcích jeho žáků a přátel na dlouhou dobu prázdné

ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

100 denní test trvá 70 dní
Novinkou v přípravě mladých plemenných hřebců
ke zkouškám výkonnosti je zkrácení přípravy ze 100
na 70 dní. Jak nám vysvětlil nový předseda Svazu
chovatelů Českého teplokrevníka Jan Kutěj důvodem
této změny byly pochopitelně v prvé řadě peníze
a snaha o snížení finančních nároků. Filosofie zkrácení
testu vychází ze skutečnosti, že základní jezditelnost
koní může zajistit sám majitel stejně jako základní přípravu ke skoku ve volnosti. Oproti předchozím letům
tak hřebci podstupují zkoušku skoku ve volnosti hned
při vstupu do testu a musí prokázat již ne jen, že jsou
obsednuti, ale svoji ochotu pracovat pod sedlem.
Tato novinka byla všem zájemcům ze strany chovatelů představena ve středu 26. července, kdy byl
v Tursku u Prahy zahájen 70 denní test tříletých hřebců.
Jak jsme již informovali majitelem střediska se na
počátku července stala firma Equitop (organizátor
CSIO Poděbrady 2000). Odborným garantem testu je
P. Švec, který se stal hlavním spolupracovníkem majitele firmy Equitop M. Vítovce. P. Švec byl pro Svaz

chovatelů ČT pravděpodobně po loňských zkušenostech z testu na Nové Americe hlavní zárukou kvality
přípravy uchazečů o plemenitbu. Společnost Equitop
tak mohla zahájit bleskově svůj vstup do české hipologické společnosti, který bude organizací CSIO velmi
rychle akcelerovat.
K letošnímu testu se dostavilo pouhých devět hřebců, z nichž komise vybrala sedm k účasti v testu.
Setkání všech odborníků přes chov ČT v Tursku
jsme využili k oslovení nového muže v čele Svazu chovatelů ČT a požádali jej o představení svých vizí
a záměrů, které hodlá v českém teplokrevném chovu
naplňovat.
„Možná ještě není ta pravá chvíle na nějaké koncepční představení mých budoucích záměrů, protože
celá aktivita okolo Svazu chovatelů ČT (SCHČT) v ČR
je příliš čerstvá. Pro čtenáře, kteří nejsou informováni
o zrodu našeho Svazu podotýkám, že i když Svaz existoval v podstatě nevyvíjel činnost a jeho práci dublovala Asociace chovatelů koní. Její předseda M. Mentlík
však počátkem roku inicioval založení samostatného
Svazu chovatelů ČT. Po prvých přípravných pracích na
jaře letošního roku se sešla Ustavující konference, kde
byly schváleny změny Stanov stávajícího SCHČT
a zvoleny orgány Svazu. Předsednictvo Svazu, do
jehož čela jsem byl zvolen, Rada Plemenné knihy ČT
a dozorčí komise.
Prvým zásadním úkolem těchto orgánů je seznámení se s novým zákonem o plemenitbě a vytvoření předpokladů pro zisk statutu uznaného chovatelského
sdružení.
Druhým úkolem bude vytyčení Koncepce chovu
ČT. Zatím jsem načrtl několik základních priorit, ze kterých vybírám např.: analýzu základního stáda, stanovení chovného cíle, kontrola užitkovosti a dědičnosti,
hodnocení a výběry plemenných zvířat apod. V prvé
řadě bych chtěl aby můj seznam koncepčních témat
byl případně doplněn spolupracovníky o další a potom
pochopitelně rozpracován do celé Koncepce chovu ČT
v ČR.
Pokud mám, i když nerad, skutečně vypíchnout
některé u nás problémové téma, tak určitě mezi prvými
cíli musí být zajištění toho, aby se ke kvalitním hřebcům dostaly kvalitní klisny a aby pro skutečně průkaznou kontrolu dědičnosti dostali kvalitní hřebci možnost
zplodit dostatečně početné potomstvo.

Promiňte, ale zde Vás přeruším. Velmi rozsáhlý
seznam plemeníků v chovu ČT je předmětem dlouholeté kritiky a přesto přibývají na naší chovatelské scéně další. Veškeré snahy o dodatečnou
selekci narazí vždy na odpor a obviňování ze strany chovatelů ze subjektivní podjatosti. Jaké řešení
zamýšlíte Vy?
Máte pravdu, že to je zásadní problém. Chovatelské
výběry nelze provádět jinak než pomocí i subjektivních
kritérií. K tomu jsou ale zvoleny ústřední svazové orgány a myslím, že osoby zvolené do těchto týmů byly
zvoleny tou nejdemokratičtější cestou. Pro úplné
vysvětlení. Na počátku byli osloveni úplně všichni majitelé teplokrevných plemenných klisen. O práci a sdružení v novém Svazu jich projevilo zájem zhruba 600.
Na každých cca deset těchto chovatelů připadl jeden
delegát na ustavující Konferenci, která pak zvolila první
členy ústředních orgánů. Pochopitelně nyní by měli tito
lidé dostat příležitost pracovat a následné Konference
budou mít možnost jejich práci hodnotit a případně
kohokoliv vyměnit.
Svoji otázkou narážíte určitě
i na poslední snahu o dodatečnou selekci plemenných hřebců, kterou byla tzv.cílená plemenitba. Opět pro neznalce
jen připomenu, že filosofie této
selekce spočívá v tom, že dotace na narozené hříbě dostane
chovatel jen v případě, že
odchová hříbě z prověřené klisny od hřebce, který byl příslušným orgánem z celého spektra
licentovaných hřebců vybrán.
V posledním takovém výběru
bylo podle mého názoru dostatečné množství hřebců, leč přesto začali chovatelé vyvíjet určité lobistické tlaky na ministerstvu zemědělství. Nakonec byl
celý program cílené plemenitby,
přesto, že jej schválila stará
i nová Rada PK, pozastaven.
Ze strany ministerstva je celému programu vyčítáno v prvé
řadě to, že kritéria takového
selektivního výběru nebyla stanovena dostatečně přesně. Při
jednání na MZ jsem dospěl k přesvědčení, že je dobrá
vůle celou věc řešit.
Mohu jen říci svůj názor chovatele. Přes skutečnost,
že se systémem cílené plemenitby souhlasím, ani já
jsem některé své klisny nepřipouštěl vybranými plemeníky. V chovu se totiž snažím být samostatně podnikajícím subjektem a koně chovám v přesvědčení, že se
mi podaří odchovat výjimečného potomka a ne proto,
abych získal dotace. Protože však by se měl náš chov
dostat na všeobecně platné proporce mezi stavy chovných klisen a plemeníků a protože žádné zákony neumožňují jednou přiznanou plemennou licenci hřebci
odejmout, myslím, že určitá dodatečná selekce,
i s využitím dotačních titulů, bude v chovu ČT nezbytná. Myslím ale, že jsme od celkové koncepce a budoucímu vývoji Svazu chovatelů ČT nechtěně odbočili
k jednomu problému. Těch má náš současný chov
daleko více. A tak vedle stanovení jasné koncepce
chovu čeká Svaz ČT i zcela zásadní pojetí řídící práce.
Tu si představuji vytvořením tří základních stupňů
angažovanosti. Tím prvním bude bezesporu práce
Předsednictva a Rady PK. Druhým stupněm, bez kterého se žádné centrum neobejde, bude spolupráce
s chovateli prověřených klisen. Musí být vytvořena
platforma otevřeného systému, do které budou moci
vstupovat všichni chovatelé, kteří budou držiteli nebo
chovateli prověřených klisen či potomstva těchto klisen. Třetí úrovní pak bude dostatečná zangažovanost
všech členů Svazu především dokonalou informovaností o činnosti a záměrech Svazu.
Přejeme Vám hodně úspěchů a doufejme že
značka ČT se stane v budoucnu přeci jen zárukou
určité kvality i v konkurenci evropských chovů.

Cena Prácheňska
1. ročník Ceny Prácheňska uspořádali v sobotu
29. července pořadatelé ze stáje Pradar Chlaponice
a vyvrcholením byla soutěž ve skoku -S-. Zúčastnilo se
jí 13 dvojic a do rozeskakování postoupili domácí
S. Motygin na SCREAM PRADAR aj. Jindra s COWLEY KENTAUR (Sp.Poříčí). S. Motygin absolvoval
s nulou a J. Jindra po chybě rozeskakování vzdal. Třetí
skončil s pouhou čtvrtinou bodu za překročený čas
opět S. Motygin tentokrát na AKROBAT.
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Husinec
Z-S
Pardubice
MČR C/J,Y
Třebíč-Sokolí
Z-PREM.S
Stará Boleslav
Z-PREM.S
Louňovice
ZM-L
Stráž n.O.
ZM-L
Němčovice
ZM-L
Hrádek
ZM-L
Litovel
ZM-L
Cholunná
Z-L
Hrubý Jeseník
ZM-L
Třemešné
ZM-L
Slavkov u Brna
Z-L
Hradec n.M.
ZL-L
Humpolec
CAI-A/2 (DAP)
Skřipel
Z-L
Kladno
Z-L
Litomyšl
Z-L
Nový Dvůr u Brna
Z-S
K. Vary - Rosnice S/C/D - pony
Stará Boleslav
ZM-L
Mar.Lázně KMK Z-S PREM.ST
Netolice
ZL-S
Černožice
Z-S
Mikulov
Z-L
Frenštát p.R.
ZM-L
Třešť
Z-S
Brno-Žebětín
Z-ST
Páterov
ZM-ST
Písek
KMK Z-PREM. ST
Děpoltovice
ZM-S
Frenštát p.R.
L- PREM. ST
Hustířany
KMK Z-S
Letohrad
ZL-S
Šaratice
ZM-L
Dubicko
Z-L
Ústrašín
Z-L
Kačina
Z-S
Černuc
Z-S
Loučeň
Z-L
Milotice n.B.
Z-L
Benešov-Č. les
ZM-S,C/zkr.S
Humpolec
CCN* finále ZP
Řitka
ZM-S
Stará Boleslav
ZM-L
Poděbrady-Choťánky
ZM-L
Kbelnice
ZM-ZL, drez.Z-L
České Budějovice
drez.L-S
Straškov
Z-L
Králova Lhota
ZM-L
Lípa
drez.Z-L
Letohrad
Z-L
Drásov
Z-S
Hrabová
Z-S
Přerov
Z-S
Modletice
ZM-L
Stará Role
drez. Z-T
Domažlice
Z-L
Plzeň
ZL- PREM. ST
Svinčice
MČR/S děti
Hradec Králové
ZL-S
Mariánské lázně
CDI**
Brno-Líšeň
Z-ST
Hrnčíře
Z-L
Kosova Hora
Z-HL
Kutná Hora
Z-S
Všechlapy
ZM-L
Mažice
Z, drez. Z-S
Jemčina
Z-S
Klatovy
ZM-L
Janov
Z-L
Dolní Moravice
ZM-S
Klokočov
ZL-S
Velká Polom
Z-L
Loučany
Z-ZL
Chlumec
ZM-L
Kamenice n.L.
ZM-S
Přeštěnice
ZM-L
Liberec
ZL- PREM. ST
Skaštice
Z-S, drez. Z-L
Rychnovek
Z-L
Náměšť n.O.
ZM-L
Čejkovice
Z-ZL,A/2,4
Boskovice
ZM-L
Ostrava
Z-L

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

Národní hřebčín v Kladrubech
nad Labem, s.p. je kromě dalších
vážných úkolů i nositelem hipologické kultury u nás. Kromě knih,
které zde v uplynulých letech
vyšly ve spolupráci s renomovanými nakladatelstvími (JAK ŽIJE HŘEBČÍN - Panorama 1993, s českým
a německým textem, JEHO MILOSTI CÍSAŘSKÉ OBORA KOŇSKÁ - Didot
1997, česky s úplným anglickým suplementem, “Nejkrásnější kniha roku 1997„
v oboru tématických fotografických publikací), vychází zde periodická řada
odborných chovatelských textů v edici Hipologický věstník a neperiodická řada
Scripta equestrica s texty jezdeckými. V červenci 2000 to byly HOVORY
O DREZÚŘE, přepracovaný a doplněný text, vyšlý roku 1984 v Jazdectvu, opakovaně citovaný a do té doby kolující v xerokopiích mezi zájemci o hlubší přístupy k jezdectví a ke koni jako partneru jezdce.
HOVORY O DREZÚŘE mají 80 stran a podobu vysokoškolských skript
v grafické úpravě Alana Záruby. Vyšly v nákladu 200 výtisků za cenu Kč 300,a jsou k dostání především v Národním hřebčíně samém přímo, eventuálně na
dobírku (+ poštovné a balné).
Následovat budou skripta JEZDECTVÍ PRO VZDĚLANCE v rozsahu zhruba
dvojnásobném, která vyjdou zároveň německy v kolébce drezurního ježdění
SRN. Připravována je UČEBNICE HIPOLOGICKÉ ETIKY, pojednávající o kvalitě vztahu člověka a koně ve všech u nás obvyklých souvislostech, počínaje
narozením hříběte, přes ustájení, krmení, výcvik, práci a konče smrtí koně.
NH se tím pokouší vyplnit pole, na kterém jsou koníčkáři subjektu svých
zájmů hodně dlužni, takže se kůň opakovaně stává tématem ochránců zvířat,
kteří cítí potřebu chránit ho proti chovateli a jezdci.
(Jak žije hřebčín Kč 1000,-, Jeho Milosti císařské obora koňská Kč 1650,-, Anglický suplement + Kč 600,-, Hovory o drezúře Kč 300,-), k dostání jsou plakáty,
pohlednice, skládačky, sádrové busty starokladrubského koně

Inzerce
● Prodám kl. ČT, 2r., po Landruf, skok. předpoklady, cena dohodou.
Tel.: 0602/887 361.
● Prodám 9l. šimla, výk. -L- parkur, -L.- všestrannost. o: North Star VIII,
m: po Karneol. Sport, rekreační turistika. cena dohodou.
Tel.: 0604 68 57 66.
● Prodám 2l. val., o: Landos, m: A1/1 po Lakmus, charakterní.
Tel.: 0606 823 364.
● Prodám 4l. kl. KVH 182, o: Lopez 17, m: po Taarlo, výk. -ZL- charakterní, výb. skok schopnosti. cena 148 000,- Kč. Tel.: 0606 823 364.
● Prodám 3l. valacha po Taarlo, chov. ŠCHK Měník, zákl. výcvik.
Tel.: 0603 448 519.
● Prodám 11l. klisnu, sportovní výkonnost v roce 2000 -ST-, o: 160
Kornett, m: Arina 755, zdravá, hodná, vhodná pro mladého jezdce.
Tel.: 0202/811 109 dopoledne, 0202/811 502 večer.
● Prodám klisnu, bělku 22 let, hodná, zdravá, vhodná k rekreačnímu ježdění a pro děti, cena dohodou. Tel.: 0326/357 399 nebo 0604 452 576.
● TJ hřebčín Suchá u Litomyšle přijme ošetřovatele koní (dobrý jezdec
vítán) s možností výkonu náhradní vojenské služby. Tel.: večer
0464/618 682, 0606/60 11 01.
● Přijmeme ošetřovatele koní na VP v Praze. Prac doba dva víkendy
v měsíci 7.00 - 17.30 a každý den (pracovní) 18.30 - 20.30 hodin.
Mzda 4 000,- Kč. Tel.: 0603 33 51 33.
● Ustájíme vašeho koně v Praze (blízko centra). Tel.: 0603 33 51 33.
● Přijmeme k odchovu hříbata odstávčata i starší do nově otevřené
hříbárny - 27 ha pastvin, 540 m nad mořem, za obvyklé ceny.
Tel.: 0603 33 51 33.
● Prodám 4l. kobylu, přijež., o: Talich, cena dohodou. Tel.: 0602 305 157

Prodejna
jezdeckých potřeb

HAPPY HORSE
v Karlových Varech (areál
dostihového závodiště)
nabízí kompletní sortiment
jezdeckých potřeb.

JK TJ Slavia VŠ
Plzeň
pořádá

26.-27. srpna
tradiční skokové závody

Cena Plzně
na programu jsou soutěže od
120 cm do 140 cm a vyvrcholením bude nedělní dvoukolová
soutěž -ST-.
Tradičně je připraven i večerní
program při umělém osvětlení
a bude jím Jezdecký poker,
který začíná ve v sobotu
26. srpna ve 20.30 hodin. Pro
soutěžící jsou připraveny finanční ceny ve výši 130 000,- Kč.
Uzávěrka přihlášek 11. 8. na
adr.: EQS spol. s.r.o., P.O.
box 44, 320 94 Plzeň (konečné do 18.8.)
Pořadatelé zvou všechny
diváky ke sledování soutěží.
Prodám 4l. kl. ČT, m: ARIE po
2306 Amon, výkonnost drezúra -T-, o: BENTLEY (KWPN)
výkonnost drezúra -T-, skok ST-, mohutná, charakterní,
sportovní předpoklady, lehce
jezditelná. Cena dohodou.
Tel.: 0602 163 287.

Výsledky
Klatovy 1:7. dvouf.sk. 100/110 (53) 1. Leuchter
- JAIPUR (Tachov), štafety 100/110 (18) 1. Marková - TORIN, Matějovič - URETA (Start Domažlice),
-L- (16) 1. Leuchter - JAIPUR (Tisová), 2. Smaha CUGETA (Smaha), 3. Kadlec - SAMURAJ (Kaničky), mini-maxi (163cm) 1. ex equo Molcarová RAK (ČJK KV), Tureček - SOLAREST (Radbuza
Horš.Týn).
Nechanice 5.7. dvouf.sk. 100/110 (34) 1. Neumannová - ARANA (Hořice), dvouf.sk. 110/120
(30) 1. Procházka - TULÁK (Přelouč), -L- (12) 1.
Vítek - ARANKA (Farma pod Lipou), 2. Balážová ATHOS (Hořice), 3. Tomášek - DUEL (SOUz Kladruby n.L.).
Frýdek Místek 8.-9. 7. -ZM- děti (7) 1. Kuželková - POWAHA (Bukanýr), ml. koně (22) 1. Živníčková - CEDRIK (Hradec n.M.), -Z- děti,jun. (19) 1.
Repper - SHAHÍR (Eliot), ml. koně (24) 1. Kopišová
- LADY D (Frenštát), ost, (27) 1. Živníčková - SAIGOn (Hradec n.M.), -ZL- (45) 1. Holý - LIBERO
AMANDA (Frenštát), -L- (12) 1. Hrůzek P. - DEXTER (RIAS F-M), 2. Vilímková - TEO (Bruzovice), 3.

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.
● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozšiřování naší nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.
●

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00,
Tel.: 05/41 21 16 17
Zemský hřebčinec Tlumačov
umožní zájemcům výkon civilní vojenské služby. Adr.: ZH
Tlumačov, Dolní 115, 763 62
Tlumačov. Tel.: 067/79 29 085,
792 92 89.
Hrůzek V. - DAREX (RIAS F-M), -Z- děti,jun (14) 1.
Holenková - LINCI (Bruzovice), ml. koně (6) 1. Křížová - ARMIDA (Olomouc), ost. (19) 1. Dvořáčková
- LIBERTY (VORS Ostrava), -ZL- děti,jun. (12) 1.
Konvička - MAX GRACIE (Jistebník), ml.koně (11)
1. Knappová - ASPEKT (SzeŠ Olomouc), ost. (21)
1. Holá - ANJA (Casin Svinov), -L- (19) 1. Holá J.
ANJA, 2. Schmid - KARMIN INGENIA (oba Baník),
3. Hrůzek V. - DAREX (RIAS F-M), finále 130 (10)
1. Ludvík - SUZI (Velká Polom), 2. Hrůzek P. DEXTER (RIAS F-M), 3. Peřichová - ČERKA (Hrabová).
Opava 14.-16.7. Mistrovství ČR skoky, drezúra
zahajovací -L- (60) 1. Jandourek - MARCO POLO
DUBLET (Suchá), 2. Hruška - LERY (Opava Kat.),
3. Šoupal - ALOIS (1.ŠPZ), -S- (30) 1. Tretera LUSSI (Tretera), 2. Masár - NEWPORT NESTOR
(Baník), 3. Merva - SHARON GROZA (Francův
Dvůr), -SG- (5) 1. Diringerová - TIME OUT (Žabčice), 2. Komenda - PASTEL (Plzeň), 3. Jirsová OHIO (Jirsová), Mistrovské soutěže viz referát

JÍZDÁRNA RADONICE
FIRMY MANAŽERSKÁ
AKADEMIE JAKOSTI a.s.
Radonice 31, okr. Praha - východ
Vám v rámci ustájení koní
poskytne komplexní využití
jezdeckého areálu (krytá hala,
venk. písčité kolbiště, travnaté
parkurové kolbiště a 6 ha areál
pro jízdu ve volné přírodě,
lonž. kruh, výběh)

Zasíláme i na dobírku.
Otevřeno:
pondělí - pátek 9.30 - 18.00
sobota
9.30 - 13.00

Naše adresa: Happy Horse, Jaroslava Haškovcová
kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary.
Tel.: do prodejny: 017/43 275
mobil: 0602 41 52 06, privat: 0468/58 52 95
Dále nabízíme výcvik a ustájení koní ve stáji p. Jana Bubna - Vysoké Mýto

Návštěvu jezdec. areálu si předem domluvte na tel.: 0602 386 699
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