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Druh˘ t˘den v Kreuthu
Soutěže v bavorském Kreuthu, o kterých
jsme podrobně informovali v předchozím
čísle, pokračovaly i v týdnu 6.-12. února.
Naši jezdci si opět vedli velmi dobře a české barvy získaly řadu umístění. Za všechny
výkony připomeňme především výsledky
otce a syna Petra a Filipa Doležalových.
Filip se na ROCKINA umístil na 11. příčce
(0 bodů) v konkurenci 82 dvojic čtvrteční
soutěže -M- (130) a Petr pak následně v S*
(150) na LOGO 50 také bez tr. bodů skončil v prvé desítce.
LOGO 50 pokračoval ve velmi dobrých
výkonech i v pátek 10. února kdy v -S(150) skončil devátý.
V sobotu pak P. Doležal v sedle CHARLOTTE 77 bojoval o prvenství v soutěži S*- a to mu vzal jediný jezdec a tak byla
ČR díky této dvojici druhá. Následně skončil Filip Doležal na ROCKINA třetí mezi 58
dvojicemi v soutěži -M-.
Vidět byla i B. Tomanová na COLOMAN, která získala jedno 8. a jedno 11.
místo v soutěžích -L- a -M-.
V závěrečné soutěži -S**- se na start
postavilo 42 dvojic. Za ČR to byl pouze P.
Doležal s koňmi LOGO 50 a STAKKATA
Biofaktory. Po velmi dobrém výkonu uniklo
P. Doležalovi na LOGO rozeskakování
s oběma koňmi o jedinou chybu. LOGO 50

Foto O. Runge

B. Tomanová - COLOMAN
skončil 12. a STAKKATA 14. Po rozeskakování 11 koní zvítězil J. G. Knutsen na
ORIEMT EXPRES. Podrobnosti o všech
soutěžích naleznete na
www.grabmayer.de

Foto O. Runge
M. Šveňková - QUINCY JONES, skončila na 11. místě v soutěži -L- mezi 80 dvojicemi

Vítězství v Itálii
Únorového italského turné se zúčastnila
dvojice A. Opatrný a M. Šlechta. Zahajoval
M. Šlechta, který se s koňmi MAMA MIA,
CELESTA, CARLONA a TESSA zúčastnil
3.-5. února CSI* v Manerbiu. I když vládla ve
společnosti In Expo Group (Císařský ostrov)
spokojenost a koně skákali dobře, žádné
výrazné úspěchy M. Šlechta z Manerbia
nepřivezl.
Se stejnými koňmi pak pokračoval
M. Šlechta i na následujících závodech. Zde
se k němu připojil již i A. Opatrný s koňmi
FARADAY, NAREW SON, LAMORE a GAMBO a společně pak startovali o týden později
10.-12. února na CSI* San Lazzaro di
Savena. Italský únor vyvrcholil 17.-19. února
na CSI** v Pontedera. A. Opatrný soutěžil se
stejnou sestavou, M. Šlechta poslal domů
CELESTU a TESSU a do Itálie dorazily
A LADY a MACARENA.
Úspěšný byl především A. Opatrný. V San
Lazzaro di Savena byl s mladým 7l. GAMBO
dvakrát druhý v úrovni 130 cm a finále pak
absolvoval s jednou chybou. NAREW SON si
velmi dobře vedl v kvalifikacích na Velkou
cenu, kdy páteční dvoufázové skákání do
140 cm vyhrál a v sobotní 140 skončil druhý.
Skutečnou korunu celému Alešovu vystoupení
však nasadilo vítězství v nedělní Velké ceně
na FARADAY, kdy po bezchybném základním
kole byl i nejrychlejší v rozeskakování.
Ve výborných výkonech pokračovala naše
jednička i o týden později na CSI**
Pontedera. GAMBO byl v páteční soutěži
mladých koní do 130 cm druhý a obě další
soutěže zvládnul s jednou chybou. Umístění
tentokrát získal A. Opatrný i v sedle
LAMORE, když v sobotní i nedělní soutěži do
135 cm byl po bezchybných parkurech jednou osmý a jednou čtvrtý.
Z vítězství se tentokrát radoval na NAREW
SON. Ten byl nejprve v páteční kvalifikaci na
Velkou cenu (135cm) čtvrtý a sobotní dvoufázové skákání do 135 cm vyhrál. O prvenství
bojoval ve Velké ceně opět FARADAY. Ten
znovu nechyběl v rozeskakování a po dvou
čistých výkonech obsadil mezi nejlepšími
3. místo. Ve Velké ceně Pontendera byl
úspěšný i M. Šlechta s A LADY, který po chybě v rozeskakování obsadil 10. příčku.

Informace pro předplatitele
Čtenáři, kteří doposud neuhradili předplatné pro rok 2006, dostávají i v čísle 4 složenku. Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje
Jezdec pro rok 2006, včetně poštovného, zůstává i nadále nezměněno a bude i v příštím roce pro čtenáře v ČR 500,- Kč resp. 650,Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska, zaplatí v roce 2005 1090,- Kč a ke čtenářům
v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu
bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800 ČS - Praha 9.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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Objevené Polsko

Velké ceny ČSOB?

Otevřené hranice výrazně usnadnili
cestování i k našim severním sousedům
a polské kryté haly začínají stále více využívat především severomoravští jezdci. V sobotu 18. února se ve středisku R. Wassibauera v Opole, které leží cca 120 km od
Ostravy, zúčastnili soutěží do 120 cm s mladými koňmi jezdci: Z. Žíla (SATISFAKTION,
GENTLEMAN, EIBISCH), P. Klár (PROPILOT, AMOR) a M. Klár (VENDY 3, NOLI
TANGERE). Z. Žíla jednu ze soutěží do
110 cm vyhrál (SATISFAKTIONE).
V neděli 19. února se pak soutěžilo
v Prudniku, který je ještě blíže. Tam se
vydal J. Kincl (LAURA, CHINBOTE, LASY),
L. Gladišová (DOLENTON, IRAS) a V. Šimůnková (COLATO Oil Team, CARLSON
Oil Team). Zde se skákalo od 70 do 130
cm. Naši tři jezdci se dokázali výborně prosadit. J. Kincl na LAURA zvítězil v úrovni
120 cm, a 3. místo obsadil v -S-, L. Gladišová na IRAS vyhrála dvouf. sk. 110/120
a druhá byla ve 120 cm a V. Šimůnková
pak s oběma svými koňmi obsadila 4. a 5.
místo v soutěži do 110 cm.

Horečné přípravy doprovázejí blížící se
zahájení pátého ročníku Českého skokového
poháru. Již po druhé vstupuje do ČSP jako
generální partner Československá obchodní
banka a díky slušné marketinkové podpoře
má tento partner i jisté zcela zásadní požadavky. Na schůzce pořadatelů ČSP 2006,
která se konala ve středu 15. února v Praze,
byl vznesen požadavek, aby všechny hlavní
soutěže kvalifikačních i finálového kola ČSP
byly pořádány jako Velké ceny ČSOB.
Organizátoři jednotlivých kol ČSP se tak však
dostávají do určitých tísní vzhledem ke svým
dlouhodobým a tradičním domácím sponzorům. I naše domácí soutěž tak kopíruje problémy seriálových soutěží na úrovni Evropy či
světa, kdy zájmy celku nemusí být vždy zcela
totožné se zájmy jednotlivých pořadatelů.
Doufejme, že se celá věc vyřeší tak, aby ČSP
i nadále akceleroval své pořadatelské pozice.

Opravný parkur v Polsku
Z polských národních závodů přivezli naši
jezdci i jedno polské zajímavé pravidlo. Na
národních závodech smějí polští koně stejně
jako u nás startovat maximálně ve dvou soutěžích. Do úrovně 130 cm však platí, že pokud
se vám váš parkur nepovede jak byste si
představovali, zvednutou rukou požádáte
o opravný parkur. Po odjetí následujícího jezdce se pak na parkur znovu vrátíte a můžete
s koněm absolvovat soutěž ještě jednou. Do
soutěže se vám počítá lepší výkon, ovšem
ztrácíte možnost startu v další soutěži, protože
jste si svůj druhý parkur již absolvoval.

Tři + jeden
Závěrečného závodu centrální ligy
Světového poháru (CSI**-W), který se
koná 17.-19. března ve Varšavě se za ČR
zúčastní trojice jezdců. Na principielních
přihláškách, které se uzavíraly v úterý 21.
února figurují tito jezdci a koně: A. Opatrný
(GRAND, NAREW SON, GAMBO),
M. Šlechta (A LADY, MACARENA, NMAMA MIA, LARAMON) a Z. Žíla (LE
PATRON, PINOT GRIGIO). Každý jezdec
však může do Polska vzít pouze dva koně.
Zvědavi však budeme především na
výkony R. Chelberga, který je přihlášen s
MAGIC BOY a BEACH GIRL. Tento jezdec
má značnou naději na postup do finále
v Kuala Lumpur. Přípravnými závody R.
Chelberga pak bude ve dnech 3.-5. března
CSI** Neeroetener v Belgii.

M. Hažmuková - E. T. LORICUS

CSN-A J/Y/P
Wiener Neustadt
Tým složený z jezdců středních Čech
(ze stájí Heroutice, Stáj Dani) a Moravy
(Stáj Kubrický), který tvořila Nicola
Němcová (CAMBRIGE, PRINCESS),
Kateřina Kubrická (BOHEMIA WILD BOY),
Jana Vrtná (AQUIDO A) a Michaela
Hažmuková (GRAF CONY, E.T. Loricus)
se ve dnech 11.- 12. února zúčastnil CSNA J/Y/P v rakouském Wiener Neustadtu.
České jezdkyně se zúčastnily soutěží úrovně 100 až 130 cm a vedle tří vítězství přivezly i několik umístění.
Z prvenství se radovala M. Hažmuková
na E.T. Loricus, která zvítězila mezi pony
v soutěži -L-. Dále i N. Němcová, která na
CAMBRIGE byla první ve dvoufázovém
skákání úrovně A a na PRINCESS i v úrovni -LM-. Veškeré podrobnosti o výkonech
našich dvojic naleznete na
www.eichinger-sportmanagement.at

Ještě dvakrát
Středisko v rakouském Wiener
Neustadtu ožívá v tomto období téměř každý víkend. V současné době (24.-26. února) zde probíhají halové závody rakouské
úrovně C a české barvy zde reprezentují
opavští jezdci K. Lamich (CONTINUAL,
LINARO, SCHEILA Auto Sitta, CONDRO),
J. Hruška (PALERMO Auto Sitta, CHARLESTON Auto Sitta, KRYSTAL, ARISTO,
BALOUBET SON), P. Humplík (CARDIVO)
a K. Flisníková (GOMERA). Opavští jezdci
tak završí svoji 14 denní přípravu u
J. Hanulaye ve slovenském Bernolákovu.
O týden později ve dnech 3.-5. března
zde pokračuje druhým kolem Austrian
Indoor Cup, kterého se zúčastní opět
M. Ohnheiser s koňmi DROSSAN Oil
Team a COLATO Oil Team) a jeho dcera
Linda Ohnheiserová na BORGIA Oil Team
a COLATO Oil Team. Tentokrát zde však
budou i jezdci ze stáje Mustan Havířov
D. Fialka (CALANTHANO, CARDUCCI)
a Z. Žíla (PINOT GRIGIO, LE PASTRON,
CARLOS). Závody budou důležité především pro Z. Žílu, pro kterého se jedná
o poslední přípravu před CSI**-W Varšava.
V minulém čísle jsme vám připomněli
30. narozeniny slavného reprezentačního
koně Československa, ryzáka HURIKÁN.
Ten po své sportovní kariéře (J. Hanulay)
tráví svůj důchod u V. Vladaře v západočeských Obytcích. Dnes se za HURIKÁNEM vracíme a přinášíme jeho foto.
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Broňa za ČR
Významný slovenský junior Bronislav
Chudyba (16) syn bývalého vynikajícího českého dostihového jezdec B. Chudyby, se stěhuje zpět do Čech. V polovině února bylo
oznámeno, že tento slovenský mistr a vicemistr mezi mladšími juniory roku 2005 a dvojnásobný vítěz juniorského GP v rakouském
Wiener Neustadtu a Vilachu bude v sezóně
2006 startovat na ČR. I když rodina i nadále
zůstává v Bratislavě, B. Chudyba bude v roce
2006 startovat za JS Fresta Brno O. Stani
a stal se majitelem české jezdecké licence.
Koně FORTUNA a FELICITAS tak posílí české juniorské reprezentační barvy.

Frühmannovo Vigo
Jen týden po Bordeaux, pokračoval skokový
Světový pohár ve španělském Vigu 10. - 12.
února. Páteční kvalifikaci (150 cm, na čas)
vyhrál T. Frühmann (AUT) s westfálským valachem THE SIXTH SENCE, před R. - G. Bengtssonem (SWE) na MAC KINLEY a T. Hassmannem (GER) na klisně CLASSIC H.
Sobotní World Cup absolvovalo bez chyby
14 dvojic. V dramatickém rozeskakování nasadila vysokou laťku J. Kürten (IRL) na 12 leté
QUIBELL (Quidam de Ravel). Tu pak vygradovala M. Michaels - Beerbaum (GER) na SHUTTERFLY, ale obě jezdkyně na závěr ještě překonal riskantní jízdou T. Hassmann s LOLITOU
H. Ani on však nebyl nejlepší. Všechno korunoval dalším velkolepým výkonem poslední startující, T. Frühmann a jeho 10 letetý valach, THE
SIXTH SENCE. Tato dvojice vyhrála po Ženevě
a Lipsku již třetí konkúr současného ročníku
a jak se ukazuje, má pětapadesátiletý
Frühmann, po někdejších velikánech GRANDEUR a GENIUS, dalšího výjimečného koně.
Smůlu se nedaří protrhnout L. Beerbaumovi.
Na GLADDYS S po chybě v základním parkuru
skončil až na 19. místě.
Průběžné pořadí západoevropské ligy před
posledníma dvěma koly v ‘s-Hertogenbosch
a Göteborgu: 1. G. Schröder - 65, 2. T. Frühmann - 63, 3. B. Mändli - 56, 4. R. Smith - 55, 5.
M. Michaels-Beerbaum 54, 6. J.C. Garcia - 53,
7. J. Kürten, M. Ehning - 48, 9. P. Leoni - 42,
10. H. H. Engemann - 41, 11. N. Skelton,
P. Mcentee, T. Hassmann - 34, 14. J.-M. Nicolas - 33, 15. A. Pollmann-Schweckhorst - 32,
16. R.-G. Bengtsson - 30, 17. L. Beerbaum,
P. L. Aufrecht - 27, 19. P. Raymakers - 26.
Konkur ve Vigu pokračoval v neděli Velkou
cenou. Tu vyhrál L. Nieberg (GER) na 16 leté
LOREANA. Druhý skončil J.-M. Nicolas (FRA)
a JPC MODESTO EQUIFOARM před domácím
R. Latham na valachovi FRIMOUSSET. Pátým
místem završil snový víkend T. Frühmann
a THE SIXTH SENCE. Dvojice tak na dotacích
získala ve Vigu 32 300,- EUR.
-dvoř-

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Koně pro sezónu 2006
Vedle seniorské skokové reprezentace disponuje Česká republika i mnoha jezdci mladších věkových kategorií. Ti jsou v mnoha případech účastníky společné přípravy v rámci
Sportovních center mládeže (SCM). V ČR jsou
pro skokové jezdce zřízena dvě. Jedno pracuje pod vedením Jiřího Pecháčka ve středisku
na Nové Americe a druhé pak pod vedením
Zdeňka Goščíka ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
SCM na Nové Americe je zcela zaplněno
a dvacet jezdeckých nadějí zde se svými dvěma až třemi koňmi pracuje každý měsíc ve
čtyřdenních soustředěních. Je vynikající, že
vedoucí centra Jiří Pecháček je stále ještě
aktivním jezdcem a jeho osobnost nám může
závidět nejedna evropská země. Je jedním
z mála světových jezdců, kteří se vzepřeli
času a je neuvěřitelné, že patří již přes čtyřicet
let ke stálicím našich nejdůležitějších skokových soutěží.

Jiří Pecháček
je stále a nejen pro své nejmladší svěřence
jezdeckým příkladem. Pro rok 2006 je jeho
jedničkou stále 13letý VENEUR (Turban
Rose), který se výborně orientuje i v nejtěžších soutěžích. Stáj Pecháček však disponuje
pro rok 2006 i dalšími koňmi, ze kterých jmenujme alespoň 7leté klisny HEDERA (Rosario)
a BALY HARA (Landos), které by se měly
v roce 2006 ustálit ve výkonnosti -S-.
Pod vedením J. Pecháčka se ve SCM na
Nové Americe připravují tito jezdci: Anita
Bačkovská (1992) z JK Všemily, která má pro
soutěže -ST- 12l. DEJDAR. Dále je to pak
Pavlína Bieliková (1991) z Hipodrom Most,
která se ve SCM připravuje s 9l. SECOND
TIME (-S-), a 5l. MAGIE (-L-). Ji i její starší
sestru Nicolu navštívíme přímo na závodišti
v Mostě.
Juniory českého SCM jsou i Martin Fidler
(1990) ze stáje Strýčice s 10l. BIBI (-S-) a 5l.
URBINO (-L-), Kristina Hnetilová (1989) - 8l.
DRAK (-S-). 4l. VALERIO, Zdena Hájková
(1990) z Cavalo Tábor, která však disponuje
pouze mladými 4-5letými koňmi, Veronika
Klímová (1989) ze Sport. stáje FCC s KORAL
(-S-) a VIOLA (-S-) a dvěma mladými koňmi do
úrovně max. -L-, Matěj Kotalík (1990) Stáj Bita
Opalice s 6l. PRINCEZNA a 5l. DAISY (obě -L-)
a pravděpodobně i staršími koňmi do úrovně -S.
Dalšími členy SCM jsou: vicemistryně MČR
Simona Krčmářová (1991) a ta má pro letošní
rok 10l. COBRU (-S-) a další mladší koně po
Radegast 4l. ROKYTKA a 5l. SORBONA,
Kateřina Malá (1991) z JS V. Vančury jezdí
12l. TOP GUN (-S-) a 6l. GLORIA 2 (-L-),
Denisa Mudrová (1991) ze Stáje Mudra má
staršího LORD (-S-) a 10l. ELI (-L-) a ještě 7l.
DOMENA (-L-), z JK Heroutice je Jana
Perníčková (1990) jejíž jedničkou je 10l. CARDIFF (-ST-) a dále pak 7l. HEIDY (-S-) a 6l.
ÚSVIT (-L-), Jakub Smrčka (1992) z JK
Třebívlice disponuje trojicí koní úrovně -SAMONA, GAY a DESPIN, Karolina Štochlová
(1988) ze Stáje Hejdov má především TUNIKU
(-S-) a dále pak 7l. PALMIRU (-L-), Sandra
Tomaidesová (1990) z JK Louňovice sedlá
10l. SONET (-S-) a 5l. CARMEN (-L-). Dalšími
jezdci SCM jsou pak i sestry Vojtkovy (Stará
Boleslav) a Skřivanovi (Manon Litomyšl).
Alzběta Vojtková (1993) má 9l. FROŇKA (-L-)
a 5l. FOR LOVE (-ZL-) a starší Barbora
Vojtková (1991) se práce ve SCM zúčastňuje
na 8l. ADÉLE (-S-) a 7l. DURANCE (-S-).
Dvojčata Miroslava a Petra Skřivanovy mají
zatím k dispozici koně úrovně -L- - 6l. ASIJEL,
RECESE, 7l. IRIS a 5l. CLINTINO.
Společné práce ve SCM se zúčastňuje
i Veronika Krajníková, ale i tuto jezdkyni navštívíme osobně. Do SCM patří i Luboš Kozák

(1991), který však momentálně nemá
vhodné koně ke společné práci.

Reprezentanti budou
plánovat
Jiří Pecháček přenechal manažerskou práci na výběru zahraničních výjezdů svých svěřenců dvojici
Petr Švec a Václav Drbal. Podle
sdělení V. Drbala proběhne reprezentační schůzka nejen juniorské
ale i seniorské (J. Skřivan) reprezentace v nejbližších dnech.
Rozhodování kam se oficiální výpravy vydají závisí pochopitelně na
financích, ale v současné chvíli nevidí manažer skokové komise V. Drbal B. Starnovský a 7 l. LA JOLIE po Landos
výkonnost naší juniorské reprezentace na
juniorském šampionátu a pokud se bude dařit,
úrovni evropského šampionátu. Kvalifikačním
tak by se chtěla stáj BOST opět vrátit do, tenlimity jsou však jasně dány a pokud se naleztokrát juniorské, reprezentace.
ne dvojice s takovou ambicí nechá se šéf
Ze stájí v Lipníku je spojen i stálý člen senašeho skokového sportu i v roce 2006 příniorské jezdecké společnosti nejvyšší úrovně
jemně překvapit.

Do centra i dodatečně
I když to v minulosti nebylo možné v současnosti může využít práce ve SCM i původně
nezařazený jezdec, který však zaplní místo při
absenci jiné dvojice. Právě takovou dvojicí
byla při poslední práci ve dnech 9.-12. února
jezdkyně Nathalie Crnková (1992) ze stáje
Bost Praha (B. Starnovský). Tato jezdkyně
reprezentuje právě stáj s velkými ambicemi
a přesvědčí nás o tom koně, které jsou v současnosti ve stájích v Lipníku u Benátek nad
Jizerou juniorské jezdkyni k dispozici.
Nejzkušenějšími koňmi stáje jsou určitě
8letý LICORI (Libertino) úrovně -ST-, a dále
pak 9letý LATINO Agramm (Latinus), který již
v roce 2005 startoval s N. Crnkovou v soutěži
-ST-. Mezi nejnadějnější akvizice však patří
podle soudu B. Starnovského 6letý holštýn
CONGO KING Agramm (Contender). Ten má
zatím zkušenosti se soutěžemi do 120 cm, ale
jeho výkonnost naznačuje značný potenciál.
Stejné naděje však ve stáji vkládají i do 7leté
LA GABANA (La Cantus), která má za sebou
již zkušenosti v soutěžích -S-. Dále pak bude
v sezóně 2006 mít N. Crnková k dispozici 7l.
LA JOLIE (Landos) a 6l. KRISSIA (Favory)
francouzského chovu. LA JOLIE již startovala
v roce 2005 v úrovni -L- a KRISSIA prodělala
v tomto roce soutěžní křest. Ve stáji se netají
se svými ambicemi především na národním

Ludvík Jandourek

L. Jandourek (1976) ze stáje Equest ve
Staré Boleslavi oslaví letos 3. července třicítku
a doufá, že jeho jubilejně narozeninový rok
bude úspěšný i sportovně. V sezóně 2006 se
bude opět objevovat v úrovních -ST a -Tv sedle plavého hřebce stáje Bost 8l. YELOW
MANN (Landos). Pro rok 2006 svěřil svého
koně L. Jandourkovi i M. Severa a je jím 7l.
CANON P-Max (Cascavelle) a tento hřebec by
měl nastoupit v úrovních -ST-.
Samostatnou kapitolou koní L. Jandourka
jsou pak koně týmu Tiscali. Mezi již známé
a zkušené patří 10l. KENDY Tiscali majitele
N. Gilla (-T-), ale nastupující generaci reprezentují i 6l. LASER Tiscali po Lascadel (-S-) a 5l.
ARAGON Tiscali po Aragonit (-L-) maj.
K. Damborské. Do kategorie méně zkušených
patří i 5l. val. FOR LOVE (Faraday) maj.
D. Vojtkové, který bude v sezóně 2006 začínat.

OLZA do chovu
Sportovní úspěchy posledních sezón jsou
u L. Jandourka spojeny především se jménem
OLZA Tiscali. Tuto 11l. klisnu však již na kolbišti neuvidíte. Po mnoha úspěšných sezónach bylo rozhodnuto, že se klisna z chovatelské dílny R. Skřivana stane matkou a nyní se
rozhoduje, kdo bude otcem budoucího čtyřnohého sportovce se jménem začínajícím písmenem O.

L. Jandourek s jednou ze svých jedniček CANON Pmax M. Severy
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Pokračování v Albertovci
Jak již proběhlo tiskem známý
český hřebčín Albertovec má od loňského roku nové majitele. Stal se jím
pan J. Hájek. Protože hřebčín
Albertovec patří v naší zemi k tradičním chovatelským institucím, mnozí,
nejen severomoravští hipologové,
sledovali postprivatizační dění v tomto zařízení s napětím. Požádali jsme
našeho opavského dopisovatele
J. Gebauera, aby nového majitele
Josefa Hájka vyzpovídal. Doufáme,
že i vás budou zajímat nejen motivy
nákupu, ale i budoucí záměry značky
- Albertovec.
„Před dvěma roky jsem koupil
k narozeninám manželce koně,
později druhého. Když se naskytla
možnost koupit nemovitosti Hřebčína

Josef Hájek
Albertovec, které se mi bez koní
nezdály smysluplné, koupil jsem
i celé stádo koní. Rozhodování netrvalo dlouho. Protože jsem v této době
měl dostatek peněz, padlo v rodině
rozhodnutí o koupi. Současně jsem
učinil dotaz u ing. Milana Vítka, zda je
nám ochoten pomoci. Po jeho kladné
odpovědi došlo v loňském roce ke
koupi hřebčína od ing. L. Vondráčka,
včetně nemovitostí a celého stáda.
Realizoval se i odkup Padělků (místní
část). V tuto chvíli máme řádově 180
ha půdy ve vlastnictví a 120 ha
v nájmu, tyto bychom ještě chtěli koupit tak, aby vznikla zemědělská usedlost, kterou bychom obhospodařovali
pro chov koní. Na vlastnictví se podílí
moje manželka, dva synové a jednatelkou společnosti je ing. Petra
Kalusová, přítelkyně mého syna.
Koní jsme koupili zhruba 180. Ing.
Vítek nastoupil, pomáhá, pracuje.
Nad rámec těchto trakénských koní,
v jejichž chovu hodláme pokračovat,
jsme koupili čtyři dostihové koně, kteří jsou zatím v tréninku u pana S. Holčáka. Pokud to jen trošku půjde,
chceme se již letos zúčastnit Velké
pardubické steeplechase. To je tak
trochu navíc. Hlavní doménou však
bude i nadále chov koní na Albertovci
tak, aby se z Albertovce stala prosperující firma. Cílem je, aby zhruba do tří
let byla firma samofinancovatelná.
V současné době je Albertovec
v hrozném stavu co se týče budov,
včetně veškerého zázemí. V tuto
chvíli jsme před dokončením rekonstrukce tří stájí a bude se pokračovat
v další rekonstrukci. V následujících

letech uvažujeme o opravách dalších
nemovitostí tak, aby vznikl nejenom
kvalitní hřebčín, ale i jezdecké zázemí, ubytovací kapacity a poměrně
lepší hotel tak, abychom na koně
navázali turismem, abychom mohli
přivítat lidi z republiky i ciziny.
V letošním roce již plánujeme po
vyřízení všech povolení vybudovat
dostihovou dráhu a pořádat na ní
alespoň jednou v roce dostihy, jak
tady bylo v minulosti zvykem. Velice
rádi bychom vybudovali i novou halu,
která by měla být minimálně nejlepší
v republice. V této chvíli ještě nejsem
schopen sdělit jak by měla vypadat,
ale chceme si projet lepší haly
v Evropě a vzít si z nich nějaký příklad. To vše mám již s ing. Vítkem
prokonzultováno a finanční zdroje na
to jsou. Pokud by se je podařilo doplnit z evropských fondů, případně
z fondů Ministerstva zemědělství,
bylo by to ještě lepší. Až budeme
spolu hovořit za pět let, nebude to
v Opavě, ale na Albertovci a tento
areál bude vypadat výrazně lépe“.
Další otázku směřujeme na
Milana Vítka. Jak hodláte pokračovat v chovu českého trakéna
a jakým směrem se budete ubírat?
„Z trakenského plemene zůstalo
v Albertovci pět chovných klisen ve
věku 8 až 19 let. Obnovit plemenářskou práci je dlouhodobá záležitost,
ale chceme tady trakéna mít, protože
tady po léta byl. Stádo budeme částečně rozšiřovat, pokud to půjde. Nám
se jedná o kvalitu, proto tam budou
jen kvalitní klisny. Samozřejmě budeme usilovat, jak jsem usiloval již před
dvaceti léty s ing.Hošákem, aby byl
trakén zapsán v plemenné knize, protože stádo bylo velmi devastováno.
Chcete se vrátit k soutěžním
aktivitám na Albertovci?
„Samozřejmě, protože chov bez
sportu nemá smysl. Je to historicky
prověřené. Pevně věřím, jinak bych
tady nebyl, že se nám podaří alespoň
částečně navázat na bývalé časy,
kdy na MČR bylo při dekorování pět
až sedm koní albertovského chovu.
Opět začínáme v tvrdých podmínkách. Již pro letošní rok počítáme
s šesti klisnami a čtyřmi hřebci
v KMK čtyřletých, s dvěma pětiletými
klisnami a dalšími šesti pro sport.
Samozřejmě je problém s jezdci.

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 566 622 774
fax: 566 631 085

Dobrých jezdců je málo a tady zatím
optimální podmínky nejsou. Vše
musíme renovovat, zajistit finanční
podmínky, abychom získali kvalitní
jezdce i trenéry. Chvíli to trvat bude,
ale již v letošním roce sportovat
budeme. Přitom nepůjde jen o skokové soutěže, ale o soutěže všech disciplin. U jezdců nemáme a nebudeme
stanovovat žádnou jedničku, ale podle výkonnosti jim budou přidělováni
koně. V současné době vím, že
v KMK budou startovat Radek Šídlo
a Vladimír Vrubel, určitě ale přijdou
i další jezdci. Jsem rád, že je již
vytvořen základ voltižního družstva.
A samozřejmě k Albertovci patří
všestrannost. Vždy tady byli vynikající militaristé a
jsou tady dobré
podmínky.
V Albertovci byly
i slavné cros country steeple chase
a věhlasné dostihové crosové dny.
Často na ně vzpomínají přední jezdci
a fandí nám, aby se
podařily obnovit.
Mohu ujistit, že jezdecký den a dostihy
na Albertovci v roce
2006 budou. Stanoven je již i termín
- 22.červenec. Budeme muset obnovit
dráhu, což bude
stát hodně peněz.

Chystáme program sedmi dostihů,
chovatelské ukázky i sportovní ukázky, aby každý divák viděl to, co má
rád.
Jsem rád, že mnoho bývalých
jezdců i zaměstnanců je nám ochotno
organizačně pomáhat a že i letos, po
sedmnácti letech, se nám jezdecký
a dostihový den vydaří.
I když je jiná doba doufám, že
v budoucnu se hřebčín Albertovec
úspěšně objeví i v Pardubicích. Ty
jsou sice jiné než před lety, ale bývalo tradicí, že hřebčín měl na těžkých
pardubických překážkových dostizích
několik vítězů.“
Děkuji za rozhovor
Jiří Gebauer

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay
Farského 6 i v zahraničí
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 00421 903 257 012
fax: 00421 245 985 498 riálu v zahraničí

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

Hry 2010

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

I když za námi ještě nejsou SJH
2006 v Cáchách, na které se připravuje téměř celé Německo, probíhají
již horečná vyjednávání o Světových
hrách 2010. Vše nasvědčuje tomu,
že se tentokrát postěhuje pořadatelství za moře a Světové jezdecké hry
2010 se budou konat v Kentucky
Horse Park.

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 00 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

ekvitan@ekvitan.cz
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Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Inzerce
● Prodám kvalitní lisované seno a slámu včetně dopravy po

celé ČR. Cena sena od 210,- Kč/q včetně dopravy. Tel.:
774 861 888, 775 961 999.
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