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Budape‰Èská premiéra
Již před časem jsme přinesli informaci,
že se náš přední jezdec spřežení Jiří
Nesvačil st. (Favory Benice), probojoval
mezi deset nejlepších jezdců světa. Toto
umístění jej opravňuje k účasti v halovém
World Indoor Cup, který se stal díky častému propojení se závody západoevropské
ligy skokového SP nejsledovanější soutěží
čtyřspřeží světa. Letos se mezi závody SP
zařadila i maďarská Budapešť, protože
maďarští jezdci se v halovém SP čtyřspřeží, ale i na dalších největších závodech
světa dlouhodobě prosazují.
Světový seriál probíhá v sedmi evropských halách a každý z deseti kvalifikovaných jezdců může startovat na třech závo-

dech. Pořadatelé pak mají k pětici jezdců
SP ještě tři startovní pozice k dispozici pro
jezdce ze svých zemí či zámoří. Po výsledcích ze třech kvalifikačních soutěží se nejlepší šestice probojuje do finále, kde se
jezdí o celkové prvenství. Finále letošního
ročníku 2009/2010 se bude konat současně s finále skokového SP v Ženevě.
Světovou premiéru si Jiří Nesvačil odbyl
právě při CAI-W v Budapešti, který se
konal 4. - 6. prosince přímo v centru ve
vyhlášené László Papp Sportaréně. Konkurenty mu byli Werner Ulrich (SUI), Daniel Würgler (SUI), Koos de Ronde (NED)
a Boyd Exell (AUS). Na divokou kartu startovali tři domácí závodníci, Jozsef Dobro-

Foto R. Němcová

Světový pohár čtyřspřeží v hale, je vedle sportovní soutěže i obrovskou show. V Budapešti
nechyběl ani ohňostroj. Ten se naštěstí spouštěl až při přejezdu kočáru. Koně ve přežení ho
tak zvládali (i díky náočnicím) dobře, včetně starokladrubských běloušů z Favory Benice.

vitz, Zoltan Lázár a Miklos Juhasz. Ti však
sbírat body do SP nemohli.
Světový halový pohár 2009/2010 měl
před Budapeští za sebou již tři kola. Body
se sbíraly v Hannoveru (26. 10.), Stuttgartu
(22. 11.) a Stockholmu (30. 11.)
Maďarským pořadatelům se podařilo
velice pěkně propojit sportovní program se
zábavnou show kde nechyběl ani světově
proslulý J. F. Pignon. České barvy
v Maďarsku nehájil jen Jiří Nesvačil st., ale
skokových soutěží se účastnil i Aleš Opatrný na impozantním hřebci CARUSO.

První body do SP
Boyd Exell byl pro Budapešť velkým
favoritem, protože v letošní halové sezóně
(Pokračování na str. 2)

Snad už to vyjde
Národní hřebčín v Kladrubech nad
Labem se v průběhu posledních let dostal
hned několikrát do centra pozornosti celorepublikových sdělovacích prostředků.
Nejprve si média bulvárně vychutnala incident Jiřího Nesvačila ml. po soutěžní diskvalifikaci za surovost vůči koním, a pak
ve stejném duchu zveřejnila aférou zavánějící nákazu kladrubského stáda infekční
metritidou. Veterinární uzávěra trvající již
více než dva roky komplikuje nejenom
samotný život v hřebčíně, ale likviduje
i ekonomiku díky zákazu prodeje koní.
Toto selhání veterinárně hygienického
systému řadu měsíců nikomu nevadilo.
Teprve na sklonku roku 2008 přišlo odvolání ředitelky ing. Lenky Gotthardové, která byla po pěti letech shledána nekompetentní. V kontextu současné skandální
správy veřejných financí působilo podezřele, že se tak stalo právě ve chvíli očekávání slušného balíku peněz z Evropské
unie.
Po měsících hledání byl v dubnu
letošního roku uveden do funkce MVDr.
Jaroslav Dražan. Velmi brzy však díky
pádu vlády přišel o „svého" ministra.
V pátek 27. listopadu následovalo pře(Pokračování na str. 4)

Předplatné pro rok 2010
Sedmnáctý ročník zpravodaje Jezdec je opět u konce a s tím přichází informace o předplatném pro rok 2010. Stejně jako v minulých letech si můžetespolu
s předplatným pro rok 2010 zaplatit i 13. Jezdeckou ročenku. Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2010, včetně poštovného se nemění
a i přes procentní nárůst DPH a zůstává pro čtenáře v ČR 569,- Kč resp. 696,- Kč, včetně Jezdecké ročenky. Odběratelé v evropských zemích, včetně
Slovenska, zaplatí v roce 2008 1190,- Kč a ke čtenářům v zámoří bude putovat Jezdec za 2190,- Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Oproti jiným letům zatím nedostáváte složenku na předplatné, protože drtivá většina čtenářů platila v uplynulých letech bankovním převodem. Teprve v následující měsícíh budete na absenci Vaší platby upozorněni složenkou. Pro jistou identifikaci vaší platby uvádějte jméno odběratele ve zprávě pro příjemce.

číslo účtu: 124577389/0800 v.s. 2010
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to na adresu redakce, včetně vašich IČO a DIČ.
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Budapešťská premiéra
Dokončení ze str. 1
už dvakrát vyhrál dvě ze tří kol (Hannover
a Stockholm) a s 23 body zatím jasně vede
letošní kvalifikaci. Favorizovanou pozici
potvrdil i v Budapešti. Vyhrál jak sobotní
warm up, který slouží především pro
seznámení jezdců a koní s tratí a prostředím, tak i finálovou nedělní jízdu
s naprostým přehledem bez jediného shození.
Sobotní zahřívací soutěž byla pro Jiřího
zkouškou nervů. Svoji daň si nervozita
samozřejmě vybrala a na výkonu to bylo
znát. Náš jezdec skončil sedmý. Pěknou
jízdu předvedl Koos De Ronde (2. místo)
a rovněž i Jozsef Dobrovitz (3. místo).
V nedělním kole startovali vozatajci dle
umístění z předešlého dne, takže Jiří
Nesvačil st. startoval jako druhý. Pohárová
jízda se celému týmu podařila zajet mnohem lépe než v sobotu a všichni tak mohli
být po zásluze spokojeni. Bylo slyšet
i mnoho pozitivních ohlasů z řad odborné
veřejnosti i soupeřů.
Není tajemstvím, že všichni ostatní jezdci používají pro halové závody speciálně
sestavená spřežení určená jen pro soutěže v hale. Oproti tomu Jiří Nesvačil soutěží se svým standardním spřežením starokladrubských běloušů. O to cennější jsou
získané body a uznání. Pochvalu jistě
zasluhovalo i maďarské publikum, které
patří mezi velmi znalé a dokáže jezdce
náležitě ohodnotit. V nemalé míře jsme
v ochozech slyšeli také češtinu a slovenštinu. Šesté místo přineslo Jiřímu Nesvačilovi první dva body. Druhou šanci dostane náš jezdec při CAI-W 21. - 24. ledna
v Lipsku. Závěrečnou soutěží letošní zimy
bude pro Jiřího Nesvačila CAI-W Bordeaux (5. - 6.2.). Za vítězným Boyd Exellem
se v Budapešti umístil Koos De Ronde
a Jozsef Dobrovitz.
Tím, že jsme měli poprvé v soutěži halového SP svého zástupce, se tak pro většinu českých příznivců spřežení stal konkúr
CAI-W v Budapešti historickým mezníkem.
Jaroslav Pavel
Foto R. Němcová

Starokladrubský chov prezentuje ve SP
hřebčín Favory Benice

Pochvala pro Benice
O dojmy z Budapešti se s námi rozdělila
vedoucího střediska Favory Benice Romana Krausová: „Ve všech zprávách z Budapešti proběhlo, že náš jezdec Jiří Nesvačil
byl velmi nervózní. Myslím si, že to nebyla
až tak úplně pravda. Jiří je ostřílený matador. To, že někdy vypadá nervózně, je spíše zaviněno jeho skromností. Celou atmosféru zvládl výborně a nemyslím, že by ho
nervozita zbytečně svazovala. Jsme rádi,
že jsme porazili domácí jezdce. Velké
uznání sklidilo naše spřežení, které se jako

Foto R. Němcová

jediné prezentovalo
velkolepým pohybem. Ostatní jezdci
soutěžili se speciálními halovými „čtyřkami”, které jsou
záměrně
velice
pohyblivé a spíše utíkací. Nyní se těšíme
do Lipska a doufáme, že tam za námi
dorazí početné české
publikum. V téměř
1 500 km vzdáleném
Bordeaux asi již tolik
fanoušků mít nebudeme.”

Jak si vedl Aleš?
Všichni jsme také
byli zvědavi jak si
s další zahraniční
zkouškou poradí
CARUSO a Aleš
Opatrný. Naše dvojice zahájila velmi
dobře při pátečním Aleš Opatrný na CARUSO
skákání do 145 cm
Z Budapešti do Grazu
na čas. Již se stalo téměř pravidlem, že si
Víkend 10.-13. prosince zastihl Aleše
Aleš s nejlepším časem jel pro vítězství.
Opatrného a CARUSO v rakouském GraPřipravila ho o něj ale chyba na posledním
zu. Zde zahájila naše dvojice také velmi
skoku (trojskok). V sobotním Světovém
poháru (150 cm) se naše dvojice dostala
slušně a v zahajovací 145 dokončila
do rozeskakování a zde po chybě obsadila
s bodem za čas. V pátek absolvoval
10. příčku. Nedělní Velkou cenu Budapešti
CARUSO výšku 150 cm se třemi chybami
absolvoval český jezdec se 4 tr. body.
a nedělní Velkou cenu Grazu s osmi body.

Pokera umí nejlépe Petra
ODYSSEA a Miroslavou s MARY ANN.
V neděli 13. prosince se uskutečnily jedPátou účastnicí byla Kateřina Veselovská v
ny z posledních oficiálních závodů. V Hrasedle koně KIRA 1 (JK Hřebčín Suchá).
dištku u Sadské pokračovala série skokových závodů Elite Tour. Předvánoční kolo
Atraktivním vrcholem odpoledne se stal
neslo název Audi Christmas Masters. Opět
jezdecký poker. Do něho se přihlásilo šest
byl připraven i doprovodný program, ve
startujích. Začínalo se na výšce 130 cm.
kterém nechybělo voltižní vystoupení,
Nejlehčí trať měl Jiří Luža na LAND
ukázky výcviku psů, ale dokonce byl k
REBEL-S (JS Schneider), který měl pouze
vidění i živý sob.
jednu překážku vyšší. Naopak na poslední
Závodní sezona již pro mnohé jezdce
jezdkyni Miroslavu Skřivanovou čekalo již
skončila. Přesto byly všechny čtyři vypsapět zvýšených překážek. Ve druhém kole
né soutěže slušně obsazeny. Vše vyvrchodokázala bezchybně překonat kurs již poulilo závěrečným jezdeckým pokerem.
ze Petra Skřivanová na klisně ODYSSEA
První soutěží bylo dvoufázové skákání
(Stáj Manon).
K. Návojová
100/110 cm a do druhé
fáze postoupila necelá
polovina startovního
pole. Ve druhé soutěži
(post. obtížnost do 120
cm se žolíkem) měla
plný počet bodů necelá
čtvrtina jezdců.
Prvním vrcholem bylo
klasické skákání úrovně S**-. Zde startovalo 14
dvojic a do rozeskakování postoupilo pět koní.
Dařilo se především rodině Skřivanových, jejíž
členové byli v rozeskakování hned tři. Přesto ale
na vítězství žádný z nich
nedosáhl a nejrychlejší
ze všech byl Jiří Luža na
LAND REBEL-S (JS
Schneider). Ten zvítězil s
velkým přehledem v čase
o téměř tři sekundy před
ostatními. Druhé místo
získal Jiří Skřivan na Foto K. Návojová
KALLISTO (Stáj Manon)
před dcerami Petrou na V pokeru zvítězila v Hradištku Petra Skřivanová na ODYSSEA
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Riders Tour skončil v Mnichově
Finálovou šestou
etapou
o mikulášském
víkendu vyvrcholil
prestižní seriál
RIDERS TOUR
v Olympijské hale
v Mnichově. Parkury stavěl Frank
Rothenberger
a náročnost kurzů odpovídala
významu soutěží.
Velice obtížné 1. kolo Velké ceny bylo především bojem o umístění v první desítce,
která byla kvalifikací do závěrečné Siegerrunde. Zde jezdci startovali v opačném
pořadí a body, které si většina favoritů přinesla, se nezapočítávaly.
O vítězství velice stál Ludger Beerbaum s 12letým běloušem COUPE DE
COEUR (Calido I) a po rychlé bezchybné
jízdě se zdálo, že se mu to podaří. Proti
byl ale Marcus Ehning s nestárnoucím
hřebcem SANDRO BOY (Sandro). Jeho
bravurní předvedení uchvátilo vyprodanou halu a čas byl bezmála o dvě vteřiny
kratší. Oběma ale vypálil rybník Pius
Schwizer se skvělým Belgičanem ULYSSE (Nonstop), který byl ještě o šest
desetin rychlejší. Švýcar tím navázal na
veleúspěšnou sezónu a za první místo si
odvezl 25 tisíc EUR. Marcus Ehning
dostal 18 tisíc a Ludger Beerbaum dvanáct. Čtvrtý skončil mladý Švéd Daniel
Zetterman s 8letým běloušem GLORY
DAYS (Cardento) a pátý, nám dobře
známý Max Kühner s výborným bavorským hřebcem ACANTUS GK (Acorado).
Tíhu okamžiku neunesl vedoucí jezdec
Riders Tour Gilbert Böckmann s 9letou
NO FATHER'S GIRL, který z přemíry
snahy udělal dvě chyby a obsadil až
devátou příčku.
Do RIDERS TOUR se letos kromě tohoto mnichovského výsledku započítávalo
Hamburské skokové derby, GP Wiesbaden, Cena vítězů Münster, GP Paderborn,
a German Classic Hanover.
Celkový výsledek Riders Tour 2009 po
šesti etapách:
1. Ludger Beerbaum 51 bodů, 2. Marcus
Ehning 50, 3. Gilbert Böckmann 48, 4.
Christian Ahlmann 37, 5. Marco Kutscher
33, 6. Lars Nieberg 31, 7. Rolf-Göran
Bengtsson 30, 8. Pius Schwizer 29, 9. Beat
Mändli 25, 10. Julia Kayser 22.
Ludger Beerbaum se bude celý rok
honosit prestižním titulem Jezdec roku, který získal už po čtvrté ve své bohaté kariéře. Za vítězství také dostal automobil VW
Tiguan, zatímco na druhého Marcuse
Ehninga čekal VW Passat a Gilbert Böckmann se bude těšit z nového typu sportovního Golfu.

Norové bez
medaile
Poslední dopingový prohřešek z loňské
olympiády byl uzavřen. Mezinárodní sportovní soud CAS zamítl odvolání norského
jezdce Tony Andre Hansena proti čtyř
a půl měsíčnímu zákazu startu, pokutě
3.000 CHF a diskvalifikaci koně CAMIRO
ze všech olympijských soutěží. Původní
rozsudek z 22.12.2008 byl potvrzen a nově
mu byly předepsány soudní poplatky ve
výši 8.000 CHF. Výsledky soutěží byly přepočítány a týmovou bronzovou medaili získalo definitivně Švýcarsko.
Pořadí olympijské soutěže družstev: 1.
USA, 2. Kanada, 3. Švýcarsko, 4. Nizozemí, 5. Velká Británie, 6. Švédsko, 7. Austrálie, 8. Norsko a 9. Německo.

Emma byla třetí
České barvy v Mnichově hájila Emma
Augier de Moussac a její třetí místo
s 13letým běloušem L. SILVER JOTER
v dvoufázové „145" Last Chance je jistě
cenné. Několik pěkných umístění z amatérské rundy si do Korycan odváží Milan
Severa a v těchto soutěžích s ním startovala i Šárka Čapková.
Kompletní výsledky naleznete na
www.engarde.de

Ludgere vše
odpuštěno
Pod dojmem posledních úspěchů se rozhodla Německá jezdecká federace (DOKR)
znovu zařadit Ludgera Beerbauma (Riesenbeck) do prvního reprezentačního kádru. Jeho staronovými kolegy zůstávají Marcus Ehning (Borken), Marco Kutscher
(Riesenbeck), Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen), Thomas Mühlbauer (Kötzting), Carsten-Otto Nagel (Wedel)
a Philipp Weishaupt (Riesenbeck).

Zahraniční rubriku sestavil Václav K. Dvořák

Krize v režii P.S.I.
Celosvětová ekonomická krize je krátká na dvojici Ulrich Kasselman a Paul Schockemöhle. Známá prestižní aukce skokových a drezurních koní Performance Sales International, kterou v Ankumu již 30 let tito guru mezi obchodníky koní pořádají, opět oslovila řadu
movitých zákazníků z celého světa. Jeji celková tržba se v pátek 13. prosince zastavila
sice „již” na 10 440 000,- Euro, což je o téměř milion méně než loni, ale i tak byli oba hlavní
protagonisté s průběhem spokojeni. Napovídá tomu i průměrná cena za prodaného koně,
která je letos 222 127,- Euro.
Hlavní hvězdou dražby se stal tradičně drezurní kůň. Za neuvěřitelných 760 000,- Euro
byl vydražen šestiletý oldenburský hřebec DIAMONIT (Diamond Hit). Nejúspěšnější rok
zažila pro P.S.I. aukce před dvěma lety, kdy se utržilo 12 milionů Euro.

Osmnáctý ročník Jezdce zahájí
13. ledna 2010
Od 1. ledna 2010 začne na našich kolbištích platit nový disciplinární řád
a nová veterinární pravidla. Změny si vynutilo odhalení nedokonalostí, které
odstartovala kauza s odmítnutým odběrem vzorků na sklonku jezdecké sezóny
2008. Celý rok tedy trvaly práce na pravidlech, která se dotknou všech soutěžících. Aby všichni jezdci věděli, jaké nejdůležitější změny mají v pravidlech očekávat, bude první lednové číslo osmnáctého ročníku zpravodaje Jezdec patřit rozhovoru s generálním sekretářem ČJF Františkem Lomským.

PF 2010
Redakce zpravodaje Jezdec
přeje svým čtenářům krásné a klidné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

Snad už to vyjde
Dokončení ze str. 1
kvapivé odvolání a hned v úterý 1. prosince byl do funkce jmenován nový ředitel ing. Jan Höck.
V hipologickém světě se rozvinuly
vášnivé diskuse. Veřejnost, která je dennodenně zavalovaná kauzami, ve kterých státní správci bez ohledu na morálku, ale zcela v rámci zákonů, okrádají
státní rozpočet a majetek, byla a je přesvědčena, že už došlo i na naší koňskou
pýchu a světovou raritu.
Národní hřebčín prochází zásadní
změnou svého statutu a ze státního podniku je přeměňován na státní příspěvkovou organizaci a podezření z toho, že
právě tato transformace bude příležitostí
ke zpronevěře majetku, je veliká.
Po dvanácti letech stability, kterou
reprezentovala éra MVDr. Norberta Záliše
a v celospolečenském kontextu doby
dosud největší slávy pocísařské historie
hřebčína, je na vedoucím postu v průběhu sedmi let již pátý ředitel. O to, aby rozptýlil naše obavy o osud nejstaršího světového hřebčína a jediného českého
plemene, jsem nového ředitele ing. Jana
Höcka požádal v pátek 11. prosince.
Pane řediteli, náš rozhovor rozdělím
do několika částí. Jednou z nich bude
pochopitelně seznámení veřejnosti
s Vašimi dlouhodobými záměry. Nejprve
bych Vás ale chtěl požádat o zhodnocení současné situace a především o malé
curicculum vitae.
Narodil jsem se v roce 1954 a v zemědělství jsem po vysoké škole začal v roli
krmiváře, později hlavního zootechnika
a po roce 1989 i předsedy zemědělského družstva Pětihosty. Od roku 1992
jsem pracoval nejprve na federálním
zemědělském fondu tržní regulace, ze
kterého se po rozdělení ČSR stal Státní
zemědělský fond tržní regulace. Nejprve
v pozici zástupce ředitele a od roku
1998 jako ředitel. Zahajovali jsme se 16
lidmi a v roce 2006 jsem vedl tým 780
zaměstnanců. V té době dosahoval
obrat naší agentury 45 miliard korun
a v letech 2004-2006 jsme měli nejlepší
hodnocení v rámci všech nově přistupujících zemí do EU.
Z toho usuzuji, že máte s čerpáním
fondů EU značné zkušenosti.
Očekávané prostředky pro NH by měly
dorazit z integrovaného operačního fondu
(IOP), který spravuje ministerstvo kultury
a ne ze zemědělských fondů, se kterými
jsem pracoval v minulosti. Dá se ale říci, že
mechanismy čerpání jsou velmi podobné.
Ve funkci jste necelý týden. Již se
Vám podařilo seznámit se s každodenní
realitou Národního hřebčína? A v jaké
kondici jste hřebčín nalezl?
Zde bych chtěl hned v úvodu kategoricky prohlásit, že není mým úkolem hodnotit
práci svých předchůdců. Každý z nich pracoval podle svých možností jistě co nejlé-

ing. Jan Höck
pe. V každém případě již po prvních dnech
vidím, že přináším do hřebčína zcela jiný
styl práce.
V prvním případě chci hned na počátku
říci, že budu NH řídit jako jeden celek. Tzn.,
že musí být ekonomicky a organizačně propojeny provozy v Kladrubech a Slatiňanech.
V minulosti tomu tak nebylo. S tím souvisí
společné výrobní porady, které by měly vést
k odstranění chaotické organizace.
Za druhé musí být vedle společné organizační struktury vytvořen závazný finanční
plán. Ten dosud v hřebčíně také chyběl.
Plán hospodaření pro rok 2010 je nyní moji
prioritou. Jako příjemce státních dotací
musím jasně vědět, jaké výdaje bude mít
chov, jaké prostředky spotřebují investice
do oprav, či dlouhodobých investičních akcí
a jaké prostředky potřebuji pro zabezpečení dalších oblastí apod.
V organizační struktuře tak považuji
funkci ekonomického náměstka za velmi
důležitou. V NH v Kladrubech je to nyní
ing. Simona Voňková, která zde byla již za
Jar. Dražana.
Tím se dostávám k další důležité otázce.
Nepřišel jsem na post ředitele s tím, že
bych chtěl okamžitě vyměnit řadu zaměstnanců. Nikoho nezatracuji, všichni dostanou příležitost.
Nicméně zpět k Vaší otázce. Naplno se
rozjíždí především inventarizace majetku.

Stav majetku je důležitý nejenom
kvůli informaci o stávající situaci,
ale je potřebný i pro hladký průběh změny právního statutu.
Zde je na místě rozptýlit veškeré pochybnosti. Změna statutu
ve státní příspěvkovou organizaci nezakládá žádnou obavu před
jakoukoliv formou privatizace, či
před ztrátou majetku. Nic se prodávat nebude. Státní příspěvková organizace má naopak ještě
přísnější pravidla. V budoucnu
bude NH s. p. o. fungovat tak,
jako většina českých hradů
a zámků. A ty také nikdo nepodezírá ze skrytě privatizačních
záměrů.
Ještě jednou vysvětlím, proč
k této změně dochází. Všichni již
vědí a i v Jezdci to bylo zdůrazněno, že je to především kvůli
prostředkům z IOP, na které by
státní podnik nedosáhl. Změna
má však ještě jeden důvod.
V EU jsou přesně stanoveny
limity státních dotací. Výše dotace pro státní podnik se řídí těmito limity. Pro státní příspěvkové
organizace však žádné limity
nastaveny nejsou. Pro budoucí
financování tak bude forma státní příspěvkové organizace pro
Národní hřebčín výrazně výhodnější.
A jak se díváte na názor Jar.
Dražana, který chtěl zachovat
Národní hřebčín st. podnik
paralelně vedle st. příspěvkové organizace?
S tím zásadně nesouhlasím
a vůbec si nedovedu představit, jak by
takový model se dvěma řediteli a s nějakým vzájemně rovnocenným postavením
mohl fungovat.
A co výtka, že peníze získané například z prodeje koní nebude možné použít zpátky do provozu, protože budou
určeny pouze pro kulturní rozvoj či zvýšení návštěvnosti památky apod.?
Se systémem zpětného vracení prostředků do ekonomiky hřebčína se budeme
muset naučit pracovat. Osobně se toho
nebojím, protože v tak specifické památce,
jakou je starokladrubský kůň a hřebčín, si
dovedu snadno představit, že zpětnou kulturní investicí bude např. i obnova pastvin.
Když jsme u prodeje koní. Jak to
vypadá s veterinární uzávěrou hřebčína
a kdy bude opět možné koně prodávat?
Na jaře roku 2010 nás čeká další kolo
veterinárních kontrol. V případě, že bude
nalezen jediný pozitivní kůň, bude veterinární uzávěra platit i nadále. Prodávat ale
již můžeme. V současné době je uvolněn
prodej klisen a valachů. Od této chvíle se
prodalo již cca 7-8 koní. (Uvolnění prodeje
klisen a valachů zařídil ještě odvolaný ředitel Jar. Dražan poz. red.)
Dobrá, v této chvíli tedy budou po
nějakou chvíli existovat souběžně vedle
sebe dva Národní hřebčíny, se dvěma
řediteli (ředitelem st. příspěvkové organi-
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zace Národní hřebčín byl jmenován souběžně s Janem
Höckem Ant. Němec, pozn. redakce). Jak dlouho bude
transformace trvat?
Souběžné fungování obou organizací je nezbytné, právě
kvůli předávání majetku. Každému je jasné, že si majetek
musí předávat dva zodpovědní ředitelé. Osobně věřím, že
ke kompletnímu převzetí majetku dojde nejpozději do konce
února 2010.
Tento dotaz jsem položil v posledním Jezdci Ant. Němcovi. Stane se tedy on od března mužem číslo jedna?
Písemně nic nemám, ale z kontextu celé situace předpokládám, že po předání celého majetku , se stanu ředitelem
nástupnické organizace - NH st. příspěvková organizace já.
Vraťme se nyní k prostředkům IOP. Jaké budou další
kroky ve snaze získat tyto peníze?
Předpokládáme, že začátkem roku vypíše ministerstvo
kultury novou výzvu k přihlášení se do podobného programu. Naše opakovaná žádost bude již mít odstraněné nedostatky a věřím, že na slíbené prostředky dosáhneme.
Peníze by měly být použity na rekonstrukci budov,
které jsou na seznamu národní kulturní památka. Které
to jsou?
Jedná se celý vnitřní komplex budov NH. K němu jsou
přidruženy ještě další stavby v Kladrubech, jako např. budova bývalého kina a několik dalších. Národní kulturní památkou jsou také objekty Selmice a Josefov. Tyto všechny stavby budou moci využít získaných prostředků k rekonstrukci.
Do tohoto seznamu tedy nepatří žádné budovy ve
Slatiňanech a Heřmanově Městci?
Ne, na tyto objekty se nic z toho vztahovat nebude.¨
A jsme u Heřmanova Městce. Již od dob Norberta
Záliše se o prodeji Heřmanova Městce hovoří. Jste
předsedou představenstva společnosti Equine Vet Service a.s., která provozuje novou veterinární kliniku
v tomto městě. Zde jste se ocitl v hlavním podezření ze
střetu zájmů. Má společnost Equine Vet Service a.s.
o privatizaci Heřmanova Městce zájem?
Tyto spekulace zásadně odmítám. Za prvé prodej Heřmanova Městce byl zastaven a není na pořadu dne. A za
druhé musím veřejně prohlásit, že veterinární nemocnice
nemá o objekty NH v Heřmanově Městci zájem a nikdy
neusilovala o jejich privatizaci.
Pokud mě někdo podezírá ze střetu zájmů při zajišťování
veterinární péče o starokladrubské koně, pouze dodám, že
Veterinární nemocnice neprovozuje výjezdní veterinární
praxi a její odborníci v terénu vůbec nepracují. Pokud mě
ale někdo obviní ze střetu zájmů v momentě, kdy k akutní
operaci odvezeme koně do Heřmanova Městce namísto
dřívější cesty do Brna, tak tomu skutečně nerozumím.
Jak to vypadá s rekonstrukcí testační stanice ve Slatiňanech?
Po seznámení se s projektem, který byl již připraven pro
územní rozhodnutí, jsem konstatoval, že celá koncepce uvažované přestavby a rekonstrukce má řadu nevyřešených
problémů. Záměr zastřešit vnitřní prostory mezi stávajícími
stájemi a tím získat krytou jezdeckou halu, považuji za ne
zcela domyšlený. Prudce by se zhoršila ventilační schopnost
stávajících staveb a především by byl omezen přístup denního světla. Nijak by ani neřešil potřebné navýšení ustájovací
kapacity. Projekt musí být zcela přepracován. Souběžně
s tím budeme pracovat na tom, jak zajistit minimálně 40%
prostředků, které potřebujeme, abychom mohli zbylé peníze
získat z ROP (regionální operační program).
Pro každého státního ředitele je zázemí zřizovatele
nesmírně důležité. Nemáte v současné politicky
nestandardní době, kdy se v ČR střídají vlády obavu, že
po květnových volbách s novým ministrem zemědělství
přijdete o podporu a budete i Vy odvolán?
To se pochopitelně může stát. Doufám, že tomu tak
nebude, ale možné to je. Přiznávám, že k naplnění mých
koncepčních záměrů je nezbytná delší doba ve funkci
a tudíž doufám, že se to nestane. Věřím, že se mi podaří
uplatnit své manažerské schopnosti a zařídit, že potenciál
NH bude využíván co nejefektivněji a nebude zbytečně
zatěžovat státní rozpočet. Na druhé straně jsem profesionál
a od momentu jmenování musím počítat s tím, že mohu být
odvolán. Počítám s tím, ale rád bych se podílel na chodu
NH i po květnových volbách.
I když jsem řekl, že se nebudu nijak vyjadřovat k práci
svých předchůdců, jednu věc spojenou s odchodem Jaroslava Dražana musím zmínit. Jak jsem řekl, respektuji
systém státní správy, který přináší občas změny na vedoucích pozicích. Jedno by měl tento systém výrazně zlepšit.
Měl by se naučit rozcházet se s lidmi korektně. Chápu rozladění svého předchůdce. Uvědomuji si, že státní správa
často neumí při odvolání, které nemusí přímo souviset
s kvalitou odvedené práce, ocenit dosažených výsledků
a rozejít se s odborníkem tak, aby nevznikl zbytečný pocit
hořkosti.
Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann

Z DOMOVA

Progresivní seznam odložen
V minulém čísle Jezdce jsme podrobně informovali schválení seznamu
progresivních látek, který schválilo poslední zasedání FEI. Tento seznam
by znamenal průlom do dosavadní praxe nulové tolerance. Kontroverzní
rozhodnutí vyvolalo řadu odmítavých reakcí. Tento tlak nakonec vedl
k tomu, že 1. prosince FEI odložila jeho platnost. Problematice se pečlivě
věnuje MVDr. Dominika Švehlová, která na www.equichannel.cz přinesla i úplné znění prohlášení. Z jeho obsahu vybíráme:
FEI 1. prosince oznámila, že její předsednictví schválilo Rozhodnutí
o odložení realizace nového Seznamu zakázaných látek koní a doprovodná Antidopingová a medikační pravidla do 5. dubna 2010.
Toto Rozhodnutí bylo schváleno, aby byla umožněna diskuse týkající
se omezeného používání několika nesteroidních protizánětlivých léků
(NSAIDs).
FEI uznává, že se vynořily četné sporné otázky na tyto metodické
změny, které byly odhlasovány většinou 53-48 delegátů na shromáždění v Kodani 19. listopadu. Tyto změny postihnou národní federace
a organizátory, kteří se budou muset přizpůsobit zákonům jednotlivých
států i mezinárodním soutěžním pravidlům. Mají dopad na chov a výběr
koní a mohou narazit na problematiku ochrany zvířat. Postihují také
laboratoře, které provádějí i jiná testování. Rozhodnutí, které zrušilo
zákaz fenylbutazonu z roku 1993, vyprovokovalo významnou debatu
mezi sponzory FEI.
FEI uznává, že všechny tyto obavy jsou oprávněné a cítí, že je potřeba
pokračovat v debatě na toto téma. Odložení realizace nového Seznamu
zakázaných látek koní také umožní, aby proběhly dodatečné výzkumy
zabývající se použitím NSAIDs u soutěžících koní.
„FEI byla kritizována za to, že neposkytla dostatek času pro konzultace
ohledně látek, které odlišují nová pravidla od starých, a také existuje velká
nejednotnost v názorech na poslední podobu progresivního seznamu,"
řekla prezidentka FEI princezna Haya. „Názory, které se objevily po hlasování, bere FEI naprosto vážně jako oprávněné obavy o welfare a přisuzujeme stejnou důležitost také rozhodnutí našich členů ovlivnit metodické
změny. Z obou dvou uvedených důvodů cítíme, že bude spravedlivé odložit realizaci nového seznamu, aby se k němu mohl každý vyjádřit a aby
se ostatní veterinární odborníci mohli podívat na vědecké podklady,
z nichž tyto změny vycházejí."
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CVI** Vaulting Master Cup Paříž
Ve dnech 5. - 13. prosince probíhaly ve
veletržním areálu Parc d'Exposition v Paříži
závody Salon du Cheval de Paris.
Několik dní před zahájením dostali voltižní jezdci TJJ Lucky Drásov pozvání přímo
od francouzského manažera voltiže, aby
se této velké akce zúčastnili.
Po jistém rozmýšlení se naši reprezentanti Jana Sklenaříková, Jana Bartoňková
a Lukáš Klouda rozhodli, že nevyužijí
nabídky francouzských pořadatelů
k zapůjčení koně a že odcestují s drábovským CAPITANO a lonžérkou Petrou
Cinerovou.
Zároveň s voltižními závody probíhal
světový šampionát arabských koní a soutěž spřežení. Po voltiži následovaly závody
Master Cup v parkuru a drezuře.
V pátek byl trénink v hlavní aréně
a v sobotu a neděli se závodilo pouze ve

volných sestavách, což je pro diváky nejatraktivnější podívaná. Publika bylo nejen
v závodní hale, ale i v hale vystavovatelů,
stále plno. Prodrat se davem lidí, třeba
směrem ze stáje na opracoviště, byl někdy
nadlidský výkon.
Protože drásovští nemají krytou halu, od
mistrovství ČR na konci září, nemohli tré-

novat na koni. Přesto cvičenci, ale i CAPITANO zvládli vše slušně a kůň byl dokonce
start od startu lepší.
V kategorii žen seniorek i mužů seniorů
se sešla světová špička včetně obou mistrů Evropy a několika medailistů z posledních šampionátů a výkony českých zástupců jsou proto velmi slušné. Jana
Sklenaříková obsadila 6. místo, Jana Bartoňková 8. a Lukáš Klouda skončil mezi
muži šestý.
Petra Cinerová

Bude u nás trénovat
Tjark Nagel?
Česká jezdecká federace byla oslovena
Českým olympijským výborem (ČOV)
a byla jí nabídnuta účast na projektu společnosti Olympijská solidarita, který je
financován z USA. Na základě jednání,
kterého se nejaktivněji zhostila skoková
komise, bylo na základě předběžného slibu
přidělení grandu ze strany ČOV, předjednáno působení zahraničního trenéra v ČR.
Jednalo by se o opakovaná soustředění
a jak nám sdělil generální sekretář ČJF
František Lomský, pravidelná práce s tímto
trenérem by se mohla opakovat dvakrát na
jaře roku 2010 a pokračovat pak ještě cca
3 - 4x v zimě 2010/11.
Na jednání skokové komise padlo jméno
německého reprezentanta Tjark Nagela.
Toho sice ještě musí potvrdit FEI, ale podle
dřívějších zkušeností by to již měla být formalita.
Tjark Nagel (57) je uznávaným trenérem
a má za sebou reprezentační kariéru za
tým SRN. Dvacetkrát za svoji zemi nastoupil v Poháru národů a čtyřikrát dosáhl tým,
jehož byl členem, na vítězství. Sportovně
nejúspěšnější období prožíval Tjark Nagel
na počátku devadesátých let s koněm
LEROY BROWN. V roce 1992 se probojoval i na finále SP do Del Mar (USA)
a v něm obsadil 14. příčku. Jeho syn Björn
přijal nabídku ukrajinského lídra Oniščenka
a nyní reprezentuje Ukrajinu.
Pokud vše dopadne podle zamýšlených
záměrů, měla by tato pravidená práce být
určena jezdcům do 21 let, kteří nejsou
zařazeni ve Sportovních centrech mládeže.

Kůň Lucky Drásov CAPITANO, lonžérka Petra Cinerová a reprezentanti Lukáš Klouda,
Jana Bartoňková a Jana Sklenaříková

Nejlepší jezdci Pardubic
Slavnostní hodnocení sezóny 2009 zahájilo pardubické závodiště ve čtvrtek 10. prosince. Nejúspěšnější jezdci ve všestrannosti a v překážkových dostizích pardubického závodiště byli oceněni při slavnostním zakončení sezóny. Vítězi hlavních kategorií se stali Jaroslav Hatla ve všestrannosti a Jan Faltejsek v překážkových dostizích.
Jaroslav Hatla letos v Pardubicích vybojoval čtyři prvenství a byl suverénem letošního
ročníku soutěže o nejúspěšnějšího jezdce. V pěti hodnocených soutěžích nasbíral celkem
229 bodů. Druhý skončil Petr Myška se 153 body a třetí se umístila Lucie Příhodová se
144 body.
Při slavnostním zakončení soutěže v tiskovém středisku pardubického závodiště byli
oceněni i vítězové dalších kategorií. Mezi dětmi vyhrála Markéta Matoušková, mezi juniory
byla nejlepší Lucie Příhodová a mladým jezdcům vládl Miloslav Příhoda.
Cena v podobě nového sedla od hlavního sponzora soutěže, Sedlářství Jan Hauzr, kterou dostal Jaroslav Hatla, byla připravena i pro nejúspěšnějšího jezdce letošních překážkových dostihů na pardubickém závodišti. Tím se stal žokej Jan Faltejsek, který v tomto roce
vybojoval 13 vítězství. Prvenství si definitivně zajistil vítězným hattrickem při Závěrečných
dostizích.

Foto J. Bělohlav

Tjark Nagel a LEROY BROWN při Světovém poháru ve Westfalenhallen v Dortmundu v roce 1992

Nejlepší jezdci roku 2009 pardubického závodiště: zleva Jaroslav Hatla, Petr Myška (druhý
v soutěži), Miloslav Příhoda (nejlepší mladý jezdec), Lucie Příhodová (nejlepší juniorka),
Markéta Matoušková (nejlepší žák) a chybějícího Jana Faltejska zastoupila Kateřina Mandysová z DS Pardubice.
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Na ples do
Teplic
JK Bystřany srdečně zve na
Jezdecký ples, který se koná
pod záštitou Severočeské
oblasti ČJF. Při této příležitosti
budou oceněni nejlepší jezdci
severočeské oblasti a předána
bude cena nejlepšímu pořadateli závodů oblasti. Ples se
koná 20. února 2010 v Teplicích. Lístky jsou již v prodeji.
Informace naleznete na
webových stránkách
www.severples.ic.cz
Na těchto stránkách také
můžete svým hlasem ovlivnit
anketu o nejlepšího severočeského pořadatele roku 2009.

Zima ve
Zduchovicích
Aktivní zimní program připravili již tradičně ve Zduchovicích. Od ledna do března zde
proběhne celá řada jezdeckých
soustředění. Dvě skoková
povede Jaroslav Jindra, dvě
drezurní Alexandr Onoprienko
a v únoru a březnu bude ve
Zduchovicích trenovat opět
irský internacionál John
Ledingham. Podrobnosti naleznete na:
www.kone-zduchovice.cz

Ve věku 78 let zemřel po
delší nemoci ve čtvrtek
3. prosince bývalý československý reprezentant
Antonín Svoboda.
Antonín Svoboda patřil
k nejlepším poválečným
jezdcům a popularizátorům
jezdectví v nejtěžších
dobách socialismu. Celoživotně působil v okolí Poděbrad a s poděbradským klubem jej spojovalo celoživotní
přátelství. Poslední rozloučení s Antonínem Svobodou se
konalo 11. prosince v Nymburce.

HYGIENICKÉ
STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská
republika
J. Kociána 1095,
272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

Výsledky
Hradištko 13.12. dvouf. sk 100/110
cm (23) 1. Konvalinková - DIANA 23
(Stáj Václav Kolín), stup. obt. do 120 cm
(26) 1. Štětina - RICO-S (JS Schneider),
2. Weagová - GRANT LADY (JK Flamenco Sloupno), 3. Veselovská - KIRA 1 (JK
Hřebčín Suchá), -S**- (14) 1. Luža LAND REBEL-S (JS Schneider), 2. Skřivan - KALLISTO (Stáj Manon), 3. P. Skřivanová - ODYSSEA (Stáj Manon), jezdecký poker (6) 1. P. Skřivanová ODYSSEA (Stáj Manon).
Praha 12.12. -Z- lim. čas (25) 1. Dvořáková - BARABAS (JK Dianna), stupň.
obt. do 110 cm (34) 1. Tesárek - WINETA (Tesárek), -L*- (18) 1. Dohnal - PAMINA (Petr Dohnal), 2. Yakusha - CELICA
(JK Všemily), 3. Dohnal - ADÉLA-S (Petr
Dohnal).

Foto K. Návojová

Vítězem skákání -S**- se v Hradištku stal Jiří Luža na LAND
REBEL-S (Schneider Plzeň)

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„SPRÁVCE NOVÉHO JEZDECKÉHO AREÁLU"
v olomouckém kraji. Vhodné i pro pár. Předpokládaný nástup 1. 7. 2010
Podmínky: nutnost přestěhování - trvalé bydliště v jezdeckém areálu, kladný vztah ke koním, vzdělání v oboru chovatel koní - není podmínkou, praxe u koní, znalost problematiky chovu, výcviku koní
i jezdců, jezdecké, cvičitelské a agroturistické licence vítány - nejsou podmínkou, ŘP - B,C, BE, T,
odpovědnost, samostatnost, organizační schopnosti, práce na PC, komunikativnost.
Nabízíme: nový kompletně zařízený byt 2+1, dobré platové podmínky, možnost ustájení jednoho
vlastního koně, možnost seberealizace a uplatnění zkušeností v prostředí malebné krajiny.

Životopisy s fotografií zasílejte do 31. 3. 2010 na adresu: HARYSERVIS II., Ostravská 25
772 00 Olomouc
Bližší informace: 585 311 077

První pomoc na Zlínsku
Po jarní části vzdělávání členů Zlínska ani na podzim aktivity této
mladé oblasti CJF neutichly. Po sportovní sezóně přichází vhodná
doba pro rozšiřování svých znalostí a dovedností. Tentokrát na
Zlínsku zvolili kurz, který by se mohl zdát být vzdálen jezdectví, ale
opak je pravdou. V neděli 5. prosince proběhl kurz první pomoci
pod vedením M. Stýblové.
Že jezdectví je jednou ze sportovních oblastí, kde pády bolí,
poznal určitě každý jezdec na vlastní kůži. Základní první pomoc
by měl umět poskytnout každý. Je tomu tak? Alespoň na Zlínsku je
to již nyní lepší. Jak pomoci, když pád zrovna dobře nedopadne, si
vyzkoušelo 50 členů. Humor (někdy s černým nádechem) při tom
nechyběl. Tato akce dokládá aktivitu zlínské oblasti. A zároveň
vybízí k otázce členy z ostatních oblastí. Co dělá Vaše oblast pro
Vás?
J. Fatěnová

Semické závodiště vstoupí do
nového roku v novém kabátě
Semické kolbiště Pod hůrou, jež je dobře známé českým jezdcům spřežení i příznivcům této disciplíny, získává nový vzhled.
Přiblížit se světovému trendu se pořadatelé rozhodli rekonstrukcí
překážek, jež byly několik let bez změny. Většina z nich bude přestavěna od základů. Částečným zatravění bylo vylepšeno i opracoviště. Pořadatelé se těší již na první jarní závody, při kterých budou
nové překážky i celé závodiště v Semicích představeno veřejnosti.
Ty se také stanou v roce 2010 součástí Středoevropského poháru
spřežení, určeného státům Višegrádské čtyřky. Semice se tak
v předstihu připravují na účast zahraničních jezdců.
Ještě před tím, ale čeká pořadatele ze Semic halový konkur,
který se koná v Hradištku u Sadské. Pořadatelé již nyní zvou příznivce spřežení, i diváky kteří disciplínu teprve objevují, na první
závody spřežení v roce 2010. Ty se budou konat poslední lednovou sobotu.
Olga Procházková, Pavel Drbohlav
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