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PROSTĚJOV

P. Doležal patří k nejaktivnějším českým reprezentantům

Naši skokoví reprezentanti P. Doležal
a A. Opatrný na jaře tohoto roku navázali
dobré kontakty s rakouskými pořadateli při
CSI-B Sachndorf. Toho se na počátku
května zúčastnili jako předvoj větší repre-
zentační skupiny před CSI Treffen -
Schneeweisshof. Již tehdy získali od
nového pořadatele pozvání na prvý ročník
CSI-B Klagenfurt. Ten byl na programu ve
dnech 2.-4. listopadu. Za ČR se soutěží
zúčastnil A. Opatrný s koňmi ABC
ANDOLPH, ABC HAMBURK, ABC JESSI-
CA a ABC ROLEX, P. Doležal s BEACH
GIRL, CURIER CARILEX a MARKIES,
M. Matějka s KAŠMIR a SCARA a za USA
tradičně i R. Chelberg s LE CORDIAL
a AKTIV.

Na téměř 700 km dlouhou cestu se
vypravili jezdci R. Chelberg, P. Doležal

a M. Matějka ze severních Čech, A. Opatr-
ný dorazil do Rakouska z Německa. Pořa-
datelé v Klagenfurtu se rozhodli na pořa-
datelskou scénu vstoupit velmi rasantně
a tak startovní pole byla plná zahraničních
jezdců a celkově se k soutěžím přihlásili
jezdci a koně z 18! států světa.

Rozpis soutěží nabídnul standardní
západoevropský model. Vedle malé
a velké rundy to byla soutěž pro mladé
koně do 7 let.  Malá runda měla prvé kvali-
fikační kolo do 135 cm, druhé do 140 cm
a finále do 145 cm. Velká runda pak dvě
kvalifikace do 145 cm s finálem do 150 cm
a soutěž mladých koní měla na programu
dvě kvalifikace do 125 a do 130 cm s finá-
lem 135 - 140 cm. Tato skupina koní byla
určena i třem našim koním. P. Doležal zde
měl 7l. MARKIESE, V. Macánové,

M. Matějka si do Rakouska přivezl nováč-
ka stáje 6. l. první rok startující SCARU
a A. Opatrný startoval na JESSICA. Právě
A. Opatrný byl v této skupině koní nejús-
pěšnější a dokázal v prvé kvalifikaci na
nedělní finále skončit po bezchybném
výkonu na 3. místě a druhou dokonce
vyhrál. K obou těmto soutěžím nastoupilo
cca 55 koní. P Doležal na MARKIES byl
také dvakrát bezchybný a získal jedno 12.
a jedno 19. místo. SCARA absolvovala
s jednou a se dvěma chybami. Do finále
mladých koní postupovali všichni zájemci
a celkově se na start postavilo 48 dvojic.
Nejlepší z našich byl P. Doležal na MAR-
KIES, který po 4 bodech v rozeskakování
získal 7. místo.

Obě další skupiny, Malá a Velká runda,
již přivítaly na startu obou kvalifikačních kol
okolo stovky koní. Z každého kvalifikačního
kola postupovalo do nedělního finále
prvých 25 koní. V Malé rundě startovali
ABC ANDOLPH, který byl úspěšný v obou
kvalifikacích a A. Opatrný získal po dvou
bezchybných jízdách 5. a 6. místo. Ve finá-
le pak dvakrát shodil. P. Doležal na CURIER
CARILEX měl v prvé kvalifikaci 4 tr. body
a skončil padesátý. Druhá kvalifikace byla
na čas a přestože CURIER nechyboval,
stačil čas naší dvojice až na 54. místo
a tudíž postup do finále nebyl možný.

Všichni další pak účinkovali v soutěžích
Velké rundy. Zde zahájilo prvou kvalifikaci
dvoufázové skákání 140/140 110 koní a tak
je příjemné, že ABC ROLEX a A. Opatrný
byli s nulou v obou fázích pátí a BEATCH
GIRL a P. Doležal se stejným výsledkem
patnáctí. M. Matějka a KAŠMIR po
4 bodech ve druhé fázi skončili na 25.
místě. ABC HAMBURK měla 4 tr. body
a oba koně R. Chelberga chybovali dvakrát.

Druhá kvalifikace zastihla z našich jezd-
ců v nejlepší formě ABC HAMBURK, která
chybovala jednou (19. místo) stejně jako
KAŠMIR (15.). ABC ROLEX měl 12. tr.
bodů a R. Chelberg opět dvakrát osm.
P. Doležal s již kvalifikovanou BEACH
GIRL v sobotu nestartoval.

V nedělním finále (150cm) zvítězil mezi
52 dvojicemi A. Krieg na LUXEMBURG ze
SRN. V rozeskakování nechyběli ani naši.
A. Opatrný na ABC ROLEX byl po bez-
chybném rozeskakování třetí. M. Matějka
na KAŠMIR chyboval v rozeskakování jed-
nou a byl desátý. Stejného výsledku dosá-
hl i P. Doležal na BEACH GIRL, který
skončil jedenáctý.



Zahajovalo se tedy soutěžemi S* a S**.
ABC ANDOLPH byl na programu prvý ve
čtvrtek 22. listopadu a v soutěži Preis von
Brandenburg dokončil se čtyřmi chybami,
když zvítězila H. Weinberg na ALBFÜH-
REN’S RAMONUS.

ABC ROLEX přišel na řadu pozdě večer
ve 22.30 hodin, kdy začínala soutěž do
prvé chyby s názvem Knock-out úrovně S*.
Zde si prvenství odnesl F. Hassman na
DIALOG, ale náš jezdec se zařadil mezi
zhruba 15 bezchybných a skončil ex equo
na 9. místě.

Pátek patřil soutěži Preis der Berliner
Wasserbetriebe (S***), ve které zvítězil
bývalý Alešův trenér R. Tebbel na LE
PATRON. Slovo bývalý se možná tuto
zimu opět změní, protože jak nám prozradil
Václav Opatrný na přelomu roku se Aleš

chystá opět do stájí
R. Tebbela. Tento závod
byl současně kvalifikací
pro sobotní soutěž Světo-
vého poháru, kam postu-
povalo nejlepších 25 dvo-
jic. A. Opatrný na ABC
ROLEX zůstal před bra-
nami západoevropské
kvalifikace na World Cup,
protože dokončil s 16 tr.
body na 39. místě. Ten
den si naopak renomé
udělala ABC HAMBURK,
která ve večerním dvou-
fázovém Champion von
Berlin (S***) skončila s 8
tr. body ve druhé fázi na
12. místě. Opět pozdě
večer dostal ve skoku
mohutnosti Gelha Preis
příležitost ABC ANDOLPH,
který však shodil hned
v prvém kole.

V sobotu si A. Opatrný
odnesl další umístění,
když s ABC HAMBURK
v opět dvoufázovém ská-
kání do 150cm (S**), byl
s 8 tr. body ve druhé fázi
na 13. místě. Vítězství

získal F. Sloothaak na FORMIDABLE.
Kvalifikaci pro finále Welt Cup jsme

mohli sledovat i na české verzi Euro-
sportu a po rozeskakování šesti koní jej
získal T. Hassman s MOBILCOM GOL-
DIKA, který startoval jako poslední a byl
rychlejší než do té chvíle první Ameri-
čanka L. Howard na PRIOBERT DE
KALVARIE.

A. Opatrný se pak objevil ještě v super
obtížné Preis der Gold-Zach AG (S*** do
160 cm), kde podal s ABC ROLEX pravdě-
podobně nejlepší výkon, i když jeho dvě
chyby stačily pouze na 30. místo. Prvenství
si připsal F. Fervers s LNITOP 3.

Neděle pak drezurně zahájila GP Kür,
kterou získala I. Werth na ANTHONY FRH
před G. Rothensberger na GORDIJN a
O. Capelmann na AMANDO 11.

Závěrečnou Velkou cenu - Grosser Eter-
nit Preis von Deutschland se A. Opatrný
pokusil zdolat v sedle ABC ROLEX, ale
nakonec po chybách vzdal. V rozeskako-
vání sedmi koní byli nakonec jen dva čistí
a další prestižní vítězství s odnesl R. Teb-
bel na MAURER ’S LE PATRON před
J. Topsem s ROOFS a B. Mändli - GRYFI-
NO.

Podrobnosti o CSI Berlin naleznete na
internetové adrese: www.scg-
nl.nl/events/equestrian/2001/berlin/results/
results.ws
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Opatrný v Berlíně
Český jezdec číslo jedna má za sebou

další zkušenost v prestižní světové soutěži.
Tou byla ve dnech 22.-25. listopadu CSI-W,
CDI-W Berlin. Jedná se o další z řady tra-
dičních západoevropských konkurů a již
samotná účast na takových závodech je
vizitkou jezdecké vyspělosti. A. Opatrný je
přes svůj věk již zkušený jezdec i se závo-
dy takového kalibru a tak jsme byly zvědavi
jak si v konkurenci nejlepších jezdců Evro-
py poradí.

Do Berlína si stáj hřebčína ABC dovezla
koně ABC HAMBURK a ABC ROLEX
a ABC ANDOLPH. Pro takto zkušené koně
již nenabízí západoevropský rozpisový
systém téměř žádné jiné soutěže než
těžké tzn. od 145 cm výše. V Německu je
již zcela usazen systém kategorizace obtíž-
nosti těžkých soutěží (-S-) počtem hvězd.

Před rokem startoval A. Opatrný v seriálu západoevropských
halových konkůrů za stáj Bost i v sedle CRAZY BOY (foto).
S novým majitelem z německého hřebčína ABC neztrácí
A. Opatrný ani letos kontakt s nejlepšími světovými jezdci

Elektronický pas
pro koně?

Stále se zvětšující počty koní překračující
hranice mezi státy EU, ale i přes hranice
tohoto společenství, příslušné státní správy
k úvahám o zjednodušení a současně zin-
tenzivnění kontroly přesouvaných zvířat.
Veterinární problémy z počátku tohoto roku
akcelerovaly přípravy nových systémů
a zdá se, že na obzoru je elektronické
řešení.

Na 95. ročníku zemědělské výstavy
v Bádensku-Wurttembersku byl představen
projekt nových elektronických mezinárod-
ních pasů koní. Veškeré informace o zvířeti
jsou ukryty v plastové kartičce formátu kre-
ditní karty a na jejím čipu lze nejen ukládat
veškerá data o zvířeti, ale současně regist-
rovat veškerý jeho pohyb mezi státy. Nový
digitální dokument dostal pracovní název
Equidenpass. Pokusná databáze zatím
obsahuje údaje o cca 200 koních z Baden-
Wurtembergska a uvidíme, zda se tato
elektronická forma pasu v budoucnu rozší-
ří. Veškeré další informace o této proble-
matice naleznete na internetových adre-
sách: www.generatio.com„news“, pzv-
bw.pferd-aktuell.de a www.landwirtschaft-
mlr.baden-wuerttemberg.de/la/hul/

German Masters
ve Stuttgartu

Ve dnech 14.-18.
listopadu se ve Stutt-
gartu konaly jedny
z nejprestižnějších
závodů halové sezóny
známé pod názvem
Stuttgart German Mas-
ters. Do areálu stutt-
gartského výstaviště,
kterému vévodí přepy-
chová Hanns-Martin-
Schleyer Halle se sjela

nejen jezdecká skoková a drezurní elita, ale
i elita jezdců čtyřspřeží. Na své si přišli
i všichni příznivci koní, protože současně
s CSI-A, CAI-W a CDI*** zde probíhal i hipo-
logický veletrh Pferd 2001. Se stuttgartským
pořadatelem po leta spolupracuje pochopitel-
ně především zdejší automobilka Mercedes
Benz. Ta vedle štědrého sponzorství věnova-
la do soutěží celkově 5 vozů, i když na nákla-
dech s jejich pořízením se podílí i pořadatel.
Nakonec však museli donátoři ještě jeden
přidat.

Zavinilo to neuvěřitelné vítězství ex equo
M. Whitakera (HANDEL II) a M. Merschfor-
manna (CAMIREZ B) v sobotním Mercedes
German Masters, kdy oba dokončili rozeska-
kování ve shodném čase 35,87 sekund. Pořa-
datel prokázal obrovskou velkorysost a po
chvilce napětí věnoval druhý vůz a tak si získal
obdiv publika. O hvězdném obsazení tohoto
turnaje nikdo jistě nepochyboval, ale přesto
tuto skutečnost dokládají i další umístění
v soutěži F. Sloothaak (GIO GRAND) a
R. Tebbel (LE PATRON).

Ale vraťme se ještě k samotnému zahájení.
Ve středu 14. listopadu byla vyvrcholením dne
Prix du Mercedes a souboj o prvý vůz svedli
M. Fuchs (TINKA’S BOY), který byl nakonec
první, se světovou hvězdou prvé velikosti
R. Pessoou (BALOUBET DU ROUET).

Jak již bylo řečeno, ve Stuttgartu se zahájil
i světový halový pohár čtyřspřeží určený nej-
lepším deseti jezdcům čtyřspřeží světa a prvé
vítězství tohoto seriálu si ze soutěže
s názvem Remskellerei German Masters
odnesl v sobotu 17. listopadu M. Freund, před
L. Weinmayerem (oba SRN). Třetí skončil
CH. Weber z USA před W. Ulrichem (SUI).
Soutěž pokračuje 1. prosince při
CAI-W Stockholm.

V sobotu měly svoji soutěž s názvem
Ladies German Masters i ženy. Prvenství si
odnesla A. Firestone (CASANOVA) z USA
před K. Offel (DIVINE) ze SRN a Irkou J. Kur-
ten (PAAVO A). Ve Stuttgartu nepřišli zkrátka
ani příznivci drezury, kteří se mohli potěšit
v Karstadt German Masters vítězstvím
U. Salzgeber a RUSTY.

Největším tahákem však byla pochopitelně
Velká cena Stuttgartu, o kterou se poprali
i sponzoři. O tom, že Mercedes nebyl jediným
donátorem tak svědčí i název Velké ceny
Stuttgartu, která ve svém záhlaví nesla jména
firem Daimler Chrysler, Warsteiner, Alianz
a Landesbank Baden-Würtenberg. I proto se
nelze divit, že se ve Stuttgartu rozdělilo
během pěti dní 871 000,- DM. Hlavní dvouko-
lová soutěž s rozeskakováním dokonale pro-
věřila všechny soutěžící. O jejich úrovni svědčí
skutečnost, že se diváci po dvou kolech
dočkali rozeskakování osmi dvojic. Nakonec si
vedl nejlépe M. Whitaker na HANDEL II (GB).
Na druhém místě skončil olympijský vítěz
J. Dubbeldam s DE SIJEM a za ním pak
A. Woorn (TINELLO KODEN BURGHS),
T. Nagel (CHAGALL CR) a R. Pessoa
(BALOUBET DU ROUET). Podrobnosti
o celém konkuru naleznete na internetové
adrese: www.stuttgart-german-masters.de
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Spor o knihu trvá
Na jaře jsme na stránkách Jezdce infor-

movali o skutečnosti, že o vedení Plemen-
né knihy (PK) Českého teplokrevníka
a tudíž o přiznání statutu uznaného chova-
telského sdružení projevilo na Mze ČR více
subjektů. Prvním je tradiční Asociace svazů
chovatelů koní (ASCHK), která vedla PK
i dalších plemen dosud. V jeho
čele stojí momentálně Jaroslav
Dražan. Druhým žadatelem se
stal nově ustavený Svaz chova-
telů Českého teplokrevníka
v jehož čele stanul Jan Kutěj.
Jaro roku 2001 zastihlo oba tyto
subjekty při určitém soupeření,
kdo se stane partnerem státu.
Soupeření, které mělo na obou
stranách logické argumenty.
Zároveň však soupeření, které
se nezdálo být zcela nesmiřitel-
né a při rozhovorech s médii
zástupci obou táborů verbálně
ujišťovali snahou o dohodu. K té
vyzvali oba tábory i ministerští
úředníci (viz rozhovor se zástup-
cem Mze ČR J. Machkem
v Jezdci č. 4 Chovatelé by se
měli dohodnout), kteří zcela
zákonitě nechtěli být arbitrem
tohoto sporu.

Svůj příspěvek k diskuzi sérií
tří článků přidal i zpravodaj Jez-
dec. Příval sportovních zpráv
sezóny 2001 odsunul tento pro-
blém poněkud do pozadí a tak
když jsme v redakci zjistili, že ve středu 21.
listopadu zasedalo rozšířené prezidium
ASCHK požádali jsme J. Dražana o infor-
maci proč bylo toto zasedání svoláno. Tak
jsme zjistili, že spor o vedení PK Českého
teplokrevníka není stále ještě
vyřešen a naopak, že spor mezi
ASCHK a Svazem ČT nabývá
větších rozměrů. Přes jarní
deklarovanou snahu dohodnout
se není žádná z obou stran
ochotna ustoupit ze svých náro-
ků a proto již téměř rok přetrvá-
vá patová situace. Je otázkou
zda k řešení této situace přispějí
valné hromady, které obě orga-
nizace svolávají. Asociace ji
bude mít 12. prosince ve Větr-
ném Jeníkově. Svaz chovatelů
ČT o termínu Valné hromady
jednal na jednání předsednictva
SCHČT 29. listopadu v Hybrálci
a v době uzávěrky Jezdce č. 23
nebyl dosud znám výsledek.
Abychom však ještě před těmito
zasedáními přispěli k diskusi na
téma kdo má být oprávněnou
organizací k vedení plemenné
knihy ČT a tudíž i partnerem
státu a příjemcem dotací, požá-
dali jsme oba vrcholné předsta-
vitele znesvářených stran
J. Dražana a J. Kutěje o vyjá-
dření svých stanovisek.

Vyjádření Jar. Dražana
za ASCHK

Rok 2001 je rokem, ve kte-
rém začal platit nový Zákon
o šlechtění , plemenitbě a evi-
denci hospodářských zvířat č.
154/2000. Tento zákon stanovuje podmín-
ky pro vedení plemenných knih a kdo
může být jejich nositelem. Nositel plemen-
ných knih - tzv. uznané chovatelské sdru-
žení potom řídí plemenitbu a šlechtění a je
také příjemcem dotačních titulů, tedy

jediným partnerem ministerstva. Žádost
o udělení tohoto statutu podalo na Minis-
terstvo zemědělství ČR více chovatelských
svazů včetně ASCHK. Ta doposud vedla
většinu Plemenných knih (PK) koní (kromě
hucula, shagya araba, arabského a anglic-
kého plnokrevníka a klusáka). Náklady na

ve spolupráci s místními spolky svodů kli-
sen, výstavy a chovatelské přehlídky.
Tento způsob zajišťoval efektivní a účelné
využití vložených prostředků, což se proje-
vuje hlavně v přijatelných cenách služeb
pro chovatele. Pokud nastane situace, že
bude vést PK každý chovatelský svaz
samostatně a požádají o Uznané chova-
telské sdružení, musí šlechtění provádět
samostatně , nebo si je objednat jako ser-
vis např. u ASCHK ČR. Tento systém je

sice možný, ale nebude již tak
ekonomicky výhodný a hlavně
zanikne silný partner zaštiťující
a sjednocující chovatelské zájmy
vůči MZe. Jistě si lehce domyslí-
te, jak se budou např. ministerští
úředníci tvářit při tvorbě dotač-
ních titulů, když tam budou jezdit
lobovat jednotlivá Uznaná cho-
vatelská sdružení. Když nebude
silný partner, mohou se nakonec
dotační peníze přesunout i do
úplně jiných oblastí. Proto si
myslím, že je logické, podobně
jako Svaz chovatelů ovcí a koz,
Unie chovatelů prasat a skotu,
postupovat podobně a nenechat
fungující organizaci zaniknout.
Předseda svazu chovatelů ČT
má však jiný názor a usiluje
o statut samostatného chovatel-
ského sdružení. Vzhledem
k tomu, že ASCHK zatím vedla
i menší PK než je ČT, kterých by
se právě osamostatnění ČT nej-
více dotklo nejen ekonomicky,
ale i kompetenčně, jsem jako

jejich představitel povinen bojovat za stá-
vající funkční model. Navíc jsem dal mož-
nost vyjádření chovatelům, kteří se na
svých oblastních schůzích vyjádřili pro
členství v ASCHK. Nikdo nekritizoval

odborné kompetence, že by
jeden druhému zasahoval do
problematiky šlechtění. Je zde
však cítit snahu o ovlivňování
toku státních dotací a převzetí
kompetencí ve šlechtění ČT
několika silnými individualitami.
Vnímám kritiku chovatelů, že
šlechtitelský program ČT je ušitý
na míru pouze skokovému koni
a ostatní směry v chovu koní
(moravský teplokrevník, Kinské-
ho kůň, drezurní nebo vozataj-
ský) zde kritéria pro šlechtění
nemůže uplatňovat. Jako
poslední argument uvedu , že
náš budoucí vstup do EU, kde
podobně jako požadavek na
vznik centrální evidence budou
požadavky a podmínky pro
vytvoření silné zastupující orga-
nizace nikoliv  satelitní.
V Německu j iž tento model
vytváří a jako vzor berou stanovy
hannoverského svazu. Pro
vyhodnocování šlechtitelských
postupů se vytváří v rámci
WBFSH jednotný model pro
všechny členské státy EU.
Pokud budu stát v čele ASCHK
budu vždy obhajovat to, co je
perspektivní a výhodné pro
všechny chovatele koní a nikoliv
jen pro někoho individuálně na
úkor druhého. Moc mě mrzí ,že
tato agónie trvá skoro celý rok
a i přes řadu vstřícných návrhů

nabyla vyřešena ku prospěchu chovatelů
koní v ČR. Doufám, že valná hromada
chovatelů ČT se v problematice správně
zorientuje a svým usnesením dá jasně pro
všechny závěr, kterým se chce ubírat
v budoucnosti.

vedení PK jsou z 50% hrazeny z přímých
prokázaných nákladů státní podporou
(dotací) MZe ČR a zbývajících 50% z pro-
středků ASCHK ČR. Ty jsou tvořeny
z členských příspěvků, poplatků za chova-

telské služby a chovatelský servis (inspek-
torská činnost aj.). K zajištění této činnosti
má ASCHK skupinu profesionálních pra-
covníků, kteří provádějí službu pro všech-
na plemena koní chovaná členy ASCHK.
Významnou činností je také organizování
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Vzpomínáme...

Vyjádření Jana Kutěje
za Svaz chovatelů ČT

Vyjádření k současnému stavu v procesu
„uznané chovatelské sdružení“ pro popu-
laci ČT.

Pro snazší pochopení současného stavu se
jen krátce vrátím ke vzniku Svazu chovatelů
Českého teplokrevníka (SCHČT). Pro hroma-
dící se problémy v chovu ČT a nevyjasněnost
kompetencí jednotlivých orgánů ASCHK vzni-
kl z iniciativy ASCHK nelehkou, ale zcela
demokratickou cestou SCHČT. Pracovní sku-
pina pověřená vypracováním návrhu jeho sta-
nov ukončila zdárně svou činnost na ustavují-
cí schůzi SCHČT. Zde nemohu opomenout
zásluhy ing. Mentlíka, který se o ustavení této
organizace zasloužil nejvíce.On byl také tím,
který v minulosti řešil spory mezi rozhodnutím
Rady plemenné knihy ČT a jinými institucemi,
které měly dle stanov možnost ovlivňovat dění
v chovu ČT, přestože žádného teplokrevného
koně nejen nikdy nechovaly, ale možná nikdy
ani nevlastnily.

K těmto stanovám se v průběhu roku
2000 a v roce letošním přihlásilo přes 360
chovatelů českého teplokrevníka.

Prvním úkolem,který jsem zmínil již při
našem rozhovoru minulý rok v Tursku, bylo
připravit podklady pro to, aby se SCHČT
v intencích zákona 154/2000 sb. stal uzna-
ným chovatelským sdružením. Až do
ledna roku 2001 pracovní skupina, ve které
byl i člen předsednictva a president ASCHK
MVDr. J. Dražan, připravovala potřebné
dokumenty t.j. Řád plemenné knihy, Šle-
chtitelský program a další. Na zasedání
kolegia dne 19.1.2001 J. Dražan vznesl
dotaz na zástupce chovatelských svazů,
zda si hodlají vést plemenné knihy sami,
nebo má žádost o uznané chovatelské
sdružení za ně poslat ASCHK. Svaz chova-
telů huculského koně a svaz chovatelů ČT
vyjádřily ústy svých předsedů, že podají své
žádosti samostatně a plemenné knihy chtějí
vést ve spolupráci s pracovníky ASCHK.
Ostatní svazy dostaly lhůtu pro své vyjádře-
ní. Potud celé věci rozumím.

Při předání žádosti o uznané chovatelské
sdružení jsem se na MZe dozvěděl, že naše
žádost je již druhá a obdobnou žádost
podala proti vůli SCHČT i ASCHK. SCHČT
nebyl informován ani o obsahu předlože-
ných dokumentů, jako je již zmíněný Řád
plemenné knihy a Šlechtitelský program
a ASCHK poprvé předvedla jak si spoluprá-
ci se SCHČT představuje. Na MZe ležel
materiál o šlechtění českého teplokrevní-
ka, co je jeho obsahem však nevěděl kromě
MVDr. Dražana nikdo z předsednictva
SCHČT.

Tento zásadní pohled na samostatnost
chovatelských svazů sdružených v ASCHK
byl pak zdrojem dalších nedorozumění
v komunikaci SCHČT-ASCHK.

Chovatelé se z různých zdrojů dozvěděli,
že pokud se SCHČT stane uznaným cho-
vatelským sdružením, nutně se zdraží
služby pro ně. ASCHK jsme již několikráte
žádali, aby toto tvrzení doložila řádným eko-
nomickým rozborem. Doposud se to nestalo
a ničím zatím nebyl vyvrácen náš názor, že
cenu jednotlivých úkonů v ASCHK ovlivní
průhledné účetnictví spíše pozitivně tím, že
pomocí něj se snáze odhalí rezervy ve
výkonnosti některých jejich zaměstnanců.

Na závěr bych chtěl říci to co tvrdím od
samého počátku tohoto sporu: SCHČT pro
to, aby mohl s plnou odpovědností vykoná-
vat svou činnost, ke které neodmyslitelně
patří např. výkonnostní zkoušky, výběr ple-
meníků pro plemenitbu, testování a posuzo-
vání, musí být uznaným chovatelským sdru-
žením. A tento názor byl v průběhu roku
několikrát diskutován v předsednictvu
SCHČT a je jeho kolektivním rozhodnutím.

Na O. Bureše, československého olym-
pionika a držitele bronzové olympijské
medaile z OH Berlín 1936 (viz. Jezdec č.
24/96), který zemřel před třemi lety 27.
listopadu 1998

Setkání v sedle
Už 28. setkání aktivních jezdců Opavska

let 1955 - 65 se uskutečnilo 24. listopadu,
kdy 30 účastníků přijelo do Suchdola nad
Odrou. Tam již byli očekáváni dalšími přá-
teli a společně pak strávili nádherný den
jak v sedle, tak vzpomínkami na období
mladších let. Za všechny účastníky vyjádřil
pocity přítomných nejstarší účastník setká-
ní Oldřich Jureček (79): „Na všechny srazy,
kterých jsem se zúčastnil, chodím rád.
Dnes jsem dokonce opět jezdil na koni
a byl to krásný a nenahraditelný pocit.
Jsem moc spokojen a rád jsem se opět
setkal se svými přáteli, bývalými sportovní-
mi soupeři.“ Za organizátory pak všem
místním koňařům za ochotu a vstřícnost při
organizaci a při zapůjčení koní poděkoval
Miroslav Kozelský. -jge-

Drezurní lobbing
Ve středu 14. listopadu zasedala Rada

ČJF a na jeho zasedání byl přednesen
i Veřejný dopis členům Rady ČJF, který
autoři zaslali i na vědomí naší redakce.
Veřejný dopis pod nímž je podepsána celá
plejáda členů drezurní společnosti apeluje
na Radu, aby podpořila návrh na zavedení
soutěže IM II do sportovně technických
podmínek seniorského šampionátu v dre-
zuře. Autoři ve svém dopise argumentují
příkladem Polska či bývalé NDR a vzestup
drezurní výkonnosti dávají do souvislosti se
zvýšením sportovně technických podmínek
národních šampionátů.

Podle sdělení předsedy Rady ČJF
J. Trojance byl veřejný dopis na Radě pře-
čten, ale Rada se k jeho obsahu nijak
zásadně nevyjádřila a rozhodnutí o spor-
tovně technických podmínkách mistrovství
2002 nechává plně v kompetenci VV ČJF.
Manažer drezurní komise Z. Beneš, který
je také propagátorem úrovně IM II na šam-
pionátu ČR sdělil Jezdci, že drezurní komi-
se bude na přání VV ČJF o sportovně
technických podmínkách šampionátu 2002
znovu jednat na svém zasedání v pátek 30.
listopadu a nechtěl předjímat výsledek
tohoto jednání. V jaké úrovni budou tedy
naši drezúristé bojovat o šampionátové
kovy zůstává před prosincovým zasedání
VV ČJF stále nejasné.

Beerbaum
upevňuje pozice
V nejlepší desítce skokových jezdců

světa žebříčku FEI je poměrně velmi stálá
situace. Na čele je již několik měsíců
Němec Ludger Beerbaum, který vede
výrazným náskokem před belgickým Ludo
Philippaertsem. Na třetí příčce posledního
žebříčku je Rodrigo Pesssoa (BRA), který
se dostal před Willi Melligera (SUI) a Lars
Niebarga (SRN). Na dalších pěti místech
jsou Markus Fuchs (SUI), Franke Sloot-
haak, (SRN), Rolf-Göran Bengtsson
(SWE), Hugo Simon (AUT) a Jos Lansink
(BEL). Z českých jezdců je na computeru
FEI pouze Aleš Opatrný na 203. místě.

Drezurní žebříček FEI je téměř zcela
v režii německých jezdců a vévodí mu Ulla
Salzgeber s dosud rekordním počtem
80 023 bodů získaných za uplynulých 12
měsíců. Německou hegemonii prolomil
pouze Dán Lars Petersen, který po skvě-
lém výkonu na CDI***Aahrus je momentál-
ně na druhé příčce před dalšími Němkami
Nadine Capelmann a Isabell Werth.
N. Capellmann posunulo před I. Werth
druhé místo v Kür v Düsseldorfu. Na pátém
místě je Holanďanka Anky van Grunsven
před další Němkou Heike Kemmer. Sedmá
příčka patří G. Rothenberger-Gordjin
z Holandska a na osmou pozici postoupila
po dobrých výkonech v Bremách a Düssel-
dorfu Američanka Lisa Wilcox. Desítku nej-
lepších drezuristů světa uzavírá Rudolf Zei-
linger (SRN) a Lone Jorgensen (NED).

FEI na Maltu
Generální zasedání FEI se uskuteční

v dubnu 2002 a hostitelem bude tentokrát
středomořská Malta. Jednání nejvyšších
zástupců jezdeckých federací světa se
uskuteční v městě Rabat.

Další jezdec 
v olympijském hnutí

Po řeckém vrcholném představiteli FEI
Freddy Serpierim byl další významný před-
stavitel mezinárodní jezdecké federace zvo-
len do vrcholné funkce národního olympij-
ského výboru. Během říjnového zasedání
Japonského olympijského výboru byl 2.
viceprezident FEI a předseda japonského
jezdeckého svazu Tsunekazu Takeda jme-
nován předsedou Japonského olympijského
výboru. V historii japonského olympijského
hnutí je 53letý T. Takeda nejmladším před-
sedou Japonského olympijského výboru.

Cesty ke koním
2002

Přes původní záměr vydávat novelizova-
ný adresář hipologických subjektů každý
druhý rok, podlehla autorka koňských „Zla-
tých stránek“ L. Gotthardová žadatelům
o další vydání a na počátku příštího roku
vyjdou Cesty ke koním 2002. Všichni zájem-
ci o tuto publikaci a především pak všichni ti
co mají zájem o uveřejnění své adresy, či
případných změn svých starých kontaktů,
mohou napsat co nejrychleji o tiskopisy na
adr.: L. Gotthardová, Bezdědice 53, 267 24
Hostomice či se na autorku obrátit co nejdří-
ve přímo na tel.: 0603 269 705.

Inzerce
●● Stříhání koní, eventuelně přijedu. Tel.: 0776/12 86 50.
●● Přijmeme spolehlivého ošetřovatele koní. Bližší inf. na tel.: 0606/85 22 36.
●● Prodám klisnu LADY - desetiletá červená bělka z 5-445 Liana, po 333 Almhirt Týn-

ský (Červánek). V roce 2001 čisté ZL, vhodná pro žáky, juniory - spolehlivá a sty-
lová do soutěží Z, ZL, nebo na rekreační ježdění. Hodná v boxe i pod sedlem,
100% zdravá, na -ZL- nadprůměrně přiježděná. Cena 60.000,-Kč včetně školního
sedla, uzdečky, deky na zimu atd. JK Rokytno, Tomáš Ditrt, Tel. 0608 028 377.

●● Prodám přepravník RTO na šest koní, bezvadný techn. stav, projde i náročnou
tech. kontrolou. Cena 25 000,- Kč,-. Tel.: 0606 601 101.
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Informace pro předplatitele
Dnes opakujeme informaci pro všechny z vás, kteří jste si zvykli

nalézat každých 14 dní ve schránkách jezdecké noviny. Doufáme, že
chcete být i v 10. roce trvání Jezdce při tom a proto jste, stejně jako
každý rok, dostali složenku na předplatné zpravodaje. Spolu s před-
platným desátého ročníku Jezdce si můžete tak jako v předchozích
čtyřech letech objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka
2001 bude mít stejný rozsah jako ta loňská a prozradíme jen, že obál-
ka bude tmavě zelená. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří
ji budou mít výrazně lacinější. Její samostatná cena byla stanovena na
220,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,-
Kč poštovného

Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2002
včetně poštovného zůstává nezměněno a bude i v roce 2002 ve výši
500,- Kč resp. 650,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR.
Odběratelé v evropských  zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce
2002 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,-
Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.

Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitel-
nější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje
a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku ztratíte,
či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C. Ti z Vás,
kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést
jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 Čs. Praha 5.

V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to
na adresu redakce včetně vašich IČO a DIČ.

●● ustájení koní v moderní boxové stáji ●●
2x osvûtlená písková jízdárna ●● lonÏovací kruh
●● travnaté kolbi‰tû ●● v˘bûhy ●● sociální zázemí

Jezdecké Jezdecké 
stfistfiediskoedisko SuliceSulice
Sulice - Jesenice u Prahy, Ing. Josef Pafienica

Jak jsme již informovali, práce na Jezdecké ročence 2001 jsou
již v plném proudu. Věříme, že fotografickou publikaci o jezdecké
sezoně již nemusíme čtenářům Jezdce představovat a tak jen při-
pomínáme, že ta letošní Ročenka bude v pořadí již pátá. Těm
z vás, kteří jste do řad čtenářů vstoupili později, nabízíme i starší
Ročenky, které by celou vaší domácí kolekci sezonami 1997-2001
zkompletovaly. 

Jako tradičně se Jezdecká ročenka věnuje všem tradičním jez-
deckým disciplinám a v současnosti obsahuje připomínku více jak
sedmdesáti jezdeckých podniků sezony 2001 a vzhledem k narů-
stajícímu počtu pořadatelů bude nutné rozsah Ročenky v příštích
letech zvětšit. Jezdecká Ročenka musí být tentokrát, kvůli změně-
ným poštovním podmínkám distribuována samostatně a první
předplatitelé ji dostanou ještě před Vánocemi.  Redakce
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Pozor změna faxového
čísla redakce JEZDEC

na 02/868 55 407

PROSPER
HORSE RANCH
739 12 Čeladná 740

jezdecká škola pro veřej-
nost ● ustájení soukro-
mých koní ● sportovní a
westernový výcvik ● pro-
dejna jezdeckých potřeb

denně 10.00 - 17.00
tel. 0658-44 04 11

z Čeladné směr Podolán-
ky, v těsné blízkosti golfo-
vého hřiště

f irma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všech-

ny druhy vozíků možnost leasingu

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ

Tel./fax: 019/745 19 14

Zástupce firmy Böckmann

BÖCKMANN

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Vnitřní
a venkovní
boxy dle 
evropských
parametrů

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebí-

či prodej veške-
rých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdec-
kých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.

Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě 

http://www.equi-shop.cz 
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace -
objednávky, na adrese: 

EQUISPORT 
Žižkova 505, Třebíč 674 01

Tel./fax: 0618-84 04 27, 
e-mail: equisport@atlas.cz, 

equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií

s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

EEEEQQQQUUUUIIIISSSSPPPPOOOORRRRTTTT    ----     DDDDooookkkkuuuullll iiii lllloooovvvváááá
Velkoobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577  mobil. tel.: 0602-723325

-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro koně
a jezdce v České republice

Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen

skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

Žádejte naše zboží u svých prodejců Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 10, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.:0616/ 22774 tel.: 07/81 52 30

Národní hřebčín 
Kladruby n. L. 

přijme za výhodných
platových podmínek
jezdce a vozataje
k výcviku ml. koní.
Dále přijme traktoristy,
zájem o koně vítán.
Ubytování k dispozici,
byt možný. 

Tel.: 0457 633 832 
(J. Spejchlík)

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18

e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro

MARO Kralovice
Pfiívûsy pro konû


