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PROSTĚJOV

Denně jsme ze všech stran zahrnováni informacemi o epidemii slintavky a kulhavky na
Britských ostrovech a všech opatřeních k zabránění jejího šíření Evropou. Na území Velké
Británie a Francie, ale i dalších evropských států v sousedství kanálu La Manche byl velmi
omezen pohyb všech zvířat včetně koní a zrušeny byly i některé jezdecké soutěže. Zeptali
jsme se proto MVDr. S. Peroutky z Městské veterinární správy v Praze, zda můžeme oče-
kávat i nějaká opatření vůči jezdeckým střediskům či pohybu koní po ČR.

„Je pravda, že na základě rozhodnutí MZ bylo přijato mimořádné veterinární opatření na
ochranu státního území před zavlečením slintavky a kulhavky na území ČR. Na jeho zákla-
dě se zakazuje dovoz a tranzit vnímavých zvířat na tuto nemoc, masa a tepelně neopraco-
vaných masných výrobků, mléka apod. ze zemí EU a Polska. Vnímavá zvířata na slintavku
a kulhavku jsou sudokopytníci především skot, ovce a kozy. Koní se proto toto omezení
netýká. Potíže by však mohly při transportu přes hranice přeci jen nastat, protože toto
mimořádné opatření zakazuje i dovoz a tranzit objemných krmiv a steliv tj. sena a slámy
z těchto zemí. V případě tedy, že kdokoli pojede minimálně do 27. března s transportem
koní z EU nebo Polska neměl by mít v přepravníku koní žádné seno ani slámu, které by
mohlo být vnímáno jako zdroj nákazy.

Pro pořádání závodů na území ČR zatím neplatí žádná specielní omezení, ale je pravda,
že rozhodnutí o povolení závodů závisí na okresní veterinární správě. Víme již o jednom
případu na území Prahy - západ, kde nebyly plánované dubnové závody povoleny, protože
se jezdecké kolbiště nalézá v přímém sousedství hospodářských budov s ustájenými „vní-
mavými zvířaty“. Situace se každým dnem mění a těžko předvídat další vývoj. Vzhledem
k tomu, že inkubační doba slintavky, kulhavky je 3 až 5, výjimečně 11 dní, dá se předpo-
kládat, že pokud se do konce března nevyskytne na území Evropy další potencionální
zdroj nákazy, nebudou ani žádná další mimořádná opatření.“

Finále se blíží
Finále světových pohárů v drezúře a sko-

cích jsou za dveřmi. Drezúrní pořádá náhrad-
ně místo brazilského Sao Paula 5.-8. dubna
dánské Aarhus. I když se v uplynulé sezoně
o většinu nejdůležitějších vavřínů utkávaly

Isabell Werth a Anky van Grunsven, prven-
ství ve světovém žebříčku drezurních jezdců
patří v této chvíli Ulle Salzgeber (vlevo). Ta si
o prvenství v oficiální statistice řekla senzač-
ním výkonem v Kür v Neumünsteru, kde
s RUSTY získala neskutečných 81,56 %.

Skokani se utkají o týden později (12.-16. 4.)

v Göteborgu. Na čele skokových jezdců
v žebříčku FEI zůstává i nadále L. Beerbaum
po zisku 240 bodů v Zürichu. Na druhé místo
se opět dostal přes M.Fuchse R.Pessoa.
Podle nových počtů se náš Aleš Opatrný
pohybuje až ve druhé polovině druhé stovky
jezdců a je momentálně na 172.místě

Jak dál
v dopingu?
Materiál který jsme pod tímto názvem

otiskli v minulém čísle rozpoutal pochopi-
telně očekávanou vlnu diskuze. Jako
první nás o uveřejnění svých stanovisek
požádaly obě obviněné strany za
E. Pejosovou A. Pejos a Š. Koblížková.

Po přečtení článku „Jak dál v dopingu“
uveřejněném v Jezdci č. 5 z 9.3. 2001,
jsem se rozhodl vyjádřit své stanovisko
s tzv. dopingem na Mistrovství ČR 2000.
Jde totiž o můj vlastní případ a mé trpké
zkušenosti.

V zápise disciplinární komise bylo uve-
deno, že kůň SITA je velmi tempera-
mentní a těžko snáší transport ve voze.
Po zkušenostech z MČR v Hradci Králo-
vé, kdy se při přepravě vážně zranila
a musela být v důsledku toho ze závodu
odhlášena, jsme uvažovali o tom, že
povezeme koně dva a tak ji nevystavíme
stresovým situacím. Proto jsme již
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Z. Goščík do čela
Ve čtvrtek 15. března byl Radou ČJF do

čela skokové komise jmenován trenér
a bývalý československý skokový repre-
zentant Z. Goščík. Z. Goščík má za sebou
dlouholeté působení v čele chovatelského
SOUz v Šaľe a v současnosti působí ve
Slovanu Frenštát pod Radhoštěm.

Pod jeho vedením proběhlo ve středu
21. března i první zasedání skokové komi-
se v Praze na Strahově, kde nám Z. Goš-
čík ke svým nejbližším plánům řekl:
„V prvé řadě bych chtěl doplnit řady skoko-
vé komise o některé bývalé členy a napří-
klad mohu jmenovat P. Hirku. V samotné
práci komise hodlám otevřít již déle disku-
tované otázky jako je kategorizace kolbišť
nebo průzkum sportovní hodnoty závodů
a jejich vzájemné srovnatelnosti. Po dub-
novém zasedání VV ČJF chci také svolat
schůzku reprezentantů, kde by měli být
naši jezdci seznámeni s rozpočtem, se
systémem hrazení reprezentačních výjez-
dů, tzn. co bude hrazeno plně, co s části
a co si musí hradit jezdci sami. Na této
schůzce je potřeba také všechny jezdce
seznámit s podmínkami hmotné zaintere-
sovanosti v roce 2001 při reprezentaci ČR
a pochopitelně jako každý rok bude prove-
dena inventarizace koní.“

Bernartice 
v centru

V sobotu 10. března se v západočes-
kých Bernarticích konala III. chovatelská
přehlídka Západočeského svazu chovatelů
koní.

Vedle nejlepších hřebců působících
v západočeské oblasti, kdy spolu s hřebci
PUSCHKIN a JASPIS bylo předvedeno
i potomstvo, představil téměř tisícovce
diváků ředitel Zemského hřebčince v Písku
p. Šilha hřebce CATANGO Z. Vedle teplo-
krevných hřebců byli ukázáni i chladno-
krevní BUNGALOV a NEUGOT, ale i malý
jezdecký kůň W.B.B. SUGAR.

Pod sedlem byly předvedeny nejúspěš-
nější klisny ze zkoušek výkonnosti roku
2000 a program doplnilo i vystoupení
M. Maťátka s čtyřletou klisnou malého jez-
deckého koně.

Vyvrcholením programu byl jezdecký
poker, kterého se vedle plemenných hřeb-
ců zúčastnila klisna ANGLIE (maj. a chov.
E. Šimáčková).

Na překážkách, z nichž nejvyšší v závě-
ru měla 146 cm, se rozhodovalo mezi
hřebci ATLAS (5l.), ELMERO (14l.) oba
v majetku V. Nágra z Mar. Lázní a CASH-
DICK (8l.) v majetku firmy Domena.

Vavříny si z tohoto klání odnesli ATLAS
v sedle s O. Nágrem a ELMERO se
Z. Krpelou, kteří shodně chybovali na nej-
vyšším skoku. Mluveným slovem provázel
celý program J. Šíma. -E. Hlaváčková-

Týden po vydařené přehlídce se v ber-
nartické hale soutěžilo. Ke čtyřem soutě-
žím se v sobotu 17. března sjelo do Ber-
nartic 38 koní z celkově 17 oddílů. Bohužel,
i když početné publikum bylo pod střechou,
soutěžící sužovaly rozmary předjarního
počasí při opracování koní. Jinak se vše
vydařilo dobře a v hlavní soutěži -L-, do
které se přihlásilo 8 dvojic, byla po roze-
skakování čtyř jezdců nejlepší M. Kozová
na ALIGÁTOR ze stáje K+K Svržno.

Lawin nepřijede
Jak nám sdělila rozhodčí E. Nesňalová

plánované školení drezurních rozhodčích
s panem Lawinem (30.3.-1.4.) v Kolesách
se nekoná.

Opatrný bez
prvenství

Ve dnech 17.-18. března se v Hořovicích
konaly druhé letošní halové závody. Počasí
tohoto víkendu plně ocenili jezdci i diváci
a příjemná byla střecha nad hlavou i jezd-
cům na opracovišti.

V prvních dvou soutěžích -Z- a -ZL- si
dvě vítězství nejprve připsal L. Vondráček
na GRANTS ze stáje Vondráček - Alberto-
vec, ale pak již roztočil vítězný kolotoč
Z. Žíla z Českého jezdeckého klubu Karlo-
vy Vary. Ten nejprve na GENETĚ zvítězil
v sobotním -L- a s LOGIKOU byl druhý.
Úspěšně pokračoval i v neděli, kdy byl na
SHARON první v -ZL- a opět s GENETOU
první i ve druhém -L- závodu. V obou pří-
padech tak připravil o vítězství druhého
A. Opatrného na ČOKOLÁDA. Tomu se
nepodařilo v jeho prvých letošních závo-
dech na české půdě zvítězit, protože
poslední možné prvenství v hlavní soutěži
-S- mu v rozeskakování sedmi koní
„vyfouknul“ o více než vteřinu T. Navrátil
na KASKAD (Stáj Polák). A. Opatrný tak
byl druhý (LA VIE) a třetí (PANTA RHEI).

Všemily v Sasku
V rámci navázané spolupráce s Landes-

verband Pferdesport Sachsen se zúčastnili
koně z JK Všemily ve dnech 10.-11. břez-
na halových skokových závodů v Lundwitz
(Drážďany). Všemily reprezentoval L. Čer-
nohorský s koňmi CURIER a PREGANUS,
se kterým se i umístil v soutěži do 120 cm
na 3. místě.

Účast v SRN tak byla dalším krokem
k upevnění vzájemných vztahů mezi
oběma partnery. Němečtí jezdci by se měli
objevit i při letošní soutěžní premiéře ve
Všemilech 31. března, ke které JK Všemily
zve i všechny příznivce jezdeckého sportu.

KRIS čeká
Koně stáje Bost KRIS KENTAUR,

CRAZY BOY a COLUMBIA EQUISTRO
jsou již od neděle 11. března ve stájích
v Hořovicích. Poslední zamýšlené závody
v belgickém Hasseltu byly v důsledku epi-
demie slintavky a kulhavky zrušeny, ale
pravděpodobně se budou konat v náhrad-
ním termínu v polovině dubna. V tom přípa-
dě jsou všechny přihlášky koní stáje Bost
platné a naše koně se do Belgie vypraví.

Do té doby však bude KRIS KENTAUR
k dispozici českým chovatelům, jak jsme již
uvedli v minulém čísle. Po dohodě z repro-
dukčním centrem ERC Mnětice nyní KRIS
KENTAUR čeká na zájem chovatelů.

Rada o pony
Ve čtvrtek 15. března zasedala v Praze

Rada ČJF. Na pořadu jednání bylo přede-
vším schválení provizorního rozpočtu ČJF
pro rok 2001. O dalších bodech jednání
Rady referujeme i v dalších článcích. Důle-
žitou informací pro všechny příznivce jez-
deckého sportu dětí je, že Rada ČJF
schválila i termín konání 1. mistrovství ČR
pony, které se bude konat v Mělníku ve
dnech 27.-29. září. Práce skupiny kolem
V. Mestenhausera na tomto poli tak nese
své první plody a VV ČJF schválil i pravidla
jezdeckého sportu pony. Podrobnosti
o sportovně technickcýh podmínkách pony
šampionátu přineseme ihned jak jej projed-
nají skoková a drezurní komise. Celkový
model by se měl však velmi podobat dět-
skému šampionátu na velkých koních.

V sobotu 10. března proběhl v hale jez-
deckého střediska firmy Equitop v Tursku
veřejný skokový trenink. Celkově se na
skocích od 100 do 120 cm představilo 66
dvojic a v kategorii dětí si nejlépe vedla
K. Šandová na GARET z Equitop Tursko.

I nejtěžší trenink do 120 cm byl ve zna-
mení domácích, kdy se nejlépe předvedli
P. Švec opět na GARET a M. Vítovec na
BORŮVCE.

Poláková na Floridě
L. Poláková opět tráví zimu v USA

a stejně jako v loňském roce soutěží na
koních stáje P. Blahy za Českou republiku
na Floridě. Ve dnech 8.-11. března se
v Okale zúčastnila šampionátu mladých
koní s koněm SET-SAIL a po čtyřech
kolech do 120 cm získala mezi padesáti
soupeři první místo.

Austrofin Cup
Ve dnech 13.-16.4. pořádá JK Mělník

závody s názvem Austrofin Cup. Pořadatel
nás požádal, že vzhledem k velkému orga-
nizačnímu vypětí není schopen rozeslat
Rozpis závodů ani přihlášky, jejichž uzá-
věrka je 3. dubna. Žádá proto všechny
zájemce o účast při soutěžích Austrofin
Cupu, aby se s rozpisem celkově 24 soutě-
ží obtížnosti od -ZM- až -ST- seznámili pro-
střednictvím internetu na adr.: 

www.jkmelnik.cz

Změny v Chlaponicích
Chlaponické akce v roce 2001 doznaly

několika změn - v dubnu nebude uskuteč-
něna žádná (ruší se soustředění s H. Wou-
tersem, M. Balcarem, I. Ronisovou i Veliko-
noční závody). Další akce se konají beze
změn - 27. května Den koní a 29. 6.-1. 7.
Přebor Jihočeské oblasti ve skákání. Stáj
Pradar se tímto omlouvá všem, kteří se
chystali soustředění nebo závody navštívit.



s měsíčním předstihem požádali pořada-
tele závodu TJ Opava Kateřinky p. Hruš-
ku, aby pro nás rezervoval jeden box
navíc.

Pouze dva dny před MČR nám
p. Hruška dal zamítavou odpověď - má
prý plný stav, další box nemůže dát
k dispozici. V této situaci jsem požádal
MVDr. Čápa o radu, abych mohl koně
bez újmy a v klidu dopravit na závody.
Doporučil nám prostředek, který byl jím
koni aplikován. Jednalo se o Sedalin.

Nikoho z nás, ani p. doktora nenapad-
lo, že celá záležitost roztočí kolotoč, že
budeme obviněni za doping a bude uva-
žováno i o peněžitých sankcích. Před
komisí jsme uvedli, že naším jediným
přáním bylo dovést koně v dobrém stavu
na závody. Myslím si a jsem o tom pevně
přesvědčen, že by se tak zachova-
la většina jezdců.

A nyní k problému. Ptám se jako
řádný člen ČJF: Proč ČJF od roku
1998 nevydala veterinární pravi-
dla, tak jak je uvedeno ve všeo-
becných pravidlech čl. 146, odst.
1.A a proč výkonný výbor ČJF
porušil Stanovy ČJF a nařídil další
jednání disciplinární komise?.
Vždyť jednání bylo ukončeno již
16. 10. 2000.

Za další: Proč nám výkonný
výbor jako účastníkům řízení odmí-
tl sdělit tzv. „nové skutečnosti“?
Tyto skutečnosti neměly žádný
právní důvod.

Doufám, že mi budou moci být
zodpovězeny i další otázky: Kdo
nařídil odběry vzorků na doping od
roku 1998, když pro jezdce nebyla
stanovena veterinární pravidla?
Kdo zodpovídá za vysoké finanční
krytí nákladů za vyhodnocení vzor-
ků? Jde o finančně náročnou akci,
kdy se vzorky zkoumají v zahrani-
čí. Nebyly by tyto finance lépe
a účelněji využity na rozvoj jezdec-
tví? Tak jako v mnoha dalších obo-
rech není ani zde v pořádku legis-
lativa pro doping a dopingové
zkoušky v národních soutěžích.

A k názoru obou pánů z článku
v minulém Jezdci „Jak dál v dopin-
gu?, bych chtěl dodat jen to: Zřej-
mě nepochopili po dvou jednáních
disciplinární komise to, že nelze
trestat kohokoliv, neexistuje-li
k trestu právní důvod.       A. Pejos

Po patnácti letech jsem opět startovala
na MČR. Ve své laické představě
o dopingu sportovních koní jsem byla až
do loňského roku přesvědčena, že se
týká odhalování především látek na utlu-
mení bolesti u chromých koní. Před pat-
nácti lety nebyly informace o dopingu
žádné a stejné to bylo i před mým star-
tem v Opavě.

Lék, který užívala klisna ARIE Venti-
pulmín, byl mému koni předepsán na
Veterinární klinice v Brně a já jsem
vůbec netušila, že by mohl obsahovat
látku ovlivňující organismus koně. Vete-
rinární klinikou mi bylo doporučeno tré-
ninkové i závodní zatížení koně, což
jsem také Disciplinární komisi doložila.

Dnes j iž vím, že se v tomto léku
nachází látka Clenbuterol, která způso-
buje rozšíření dýchacích cest. I když
nechci polemizovat o faktu, že okruh
zakázaných látek je stejný pro všechny

protiřečí (Stanovy oproti Jednacímu
a Disciplinárnímu řádu) a velkou chybou
je, že nejsou vydána Veterinární pravidla
včetně Příloh (tzn. Skupin zakázaných
a nepovolených látek) a tudíž nelze do
důsledků zjištěné případy postihovat.
Proto navrhl prezident ČJF aby Rada
ČJF uložila legislativní komisi přepraco-
vat (upravit) jak Jednací řád, tak i Discip-
linární řád a připravit návrh úpravy Sta-
nov ČJF tak. aby mohly být schváleny na
nejbližší Konferenci ČJF, a poté další
dokumenty, jak je uvedeno výše Radou
ČJF.

Prezident ČJF tak asi jako většina
členů Rady a Výkonného výboru je pře-
svědčen, že užívání jakýchkoliv prostřed-
ků, které působí na organizmus nejen
koní, ale i lidí jako zklidňující nebo pod-
půrné, jsou při sportovních výkonech (na
závodech) jak proti etice, tak i morálce.
Odporuje to i olympijským myšlenkám,
kdy se i ČJF připojila v roce 2000 dopl-
něním svých Stanov proti používání

nedovolených podpůrných pro-
středků a podepsala „Chartu proti
dopingu ČOV“.

Podávání nepovolených látek
zvířatům při oznámení startu je
považováno za týrání zvířat
a Zákonem na ochranu zvířat proti
týrání č. 246/92 Sb. je zakázáno.

Předseda Rady ČJF 
Josef Trojanec

Na stránkách Jezdce rádi venti-
lujeme problémy, které zajímají
jezdeckou veřejnost. Naše, zatím
soukromá, aférka s dopingovým
řízením se dvěmi jezdkyněmi roz-
vířila a v podstatě i zveřejnila
mnoho otázek ohledně dopingu
u sportovních koní v ČR vůbec.
Celá kauza vlastně odhalila, že
v našich podmínkách byly dopo-
sud dopingové kontroly prováděny
v podstatě bez téměř žádných
legislativních mantinelů.

Co se stalo, stalo se. Naštěstí
v obou případech se nejednalo
o výsledky spojené s výraznými
finančními výhrami, ani o výsledky
na čele startovního pole. Obvině-
né podaly svá vysvětlení, případ
by měl být, přes všechny vášně,
uzavřen.

Celá kauza by však měla zmo-
bilizovat všechny zodpovědné
funkcionáře k vyvození závěrů, ne
již k proběhlým řízením, ale přede-
vším pro jejich budoucí práci.
Oba případy se doufejme stanou
akcelerátorem zdokonalení pravi-

del a jasném vymezení hranic pro všech-
ny příští situace.

V konečných důsledcích tak lze před-
pokládat, že Veterinární pravidla včetně
okruhů zakázaných látek, jak již prezi-
dent ČJF přislíbil, budou nejen přeložena
do češtiny a umožněn přístup k této
zásadní informaci členům ČJF. Přede-
vším však bude zajištěna jejich distribu-
ce, včetně pravidelné novelizace, všem
veterinárním institucím. Vždyť právě
veterinární lékaři ve všech koutech ČR
musí vědět co a kdy mohou komu ordi-
novat a na jaká rizika majitele koní upo-
zornit.

Měl by být jasně zpracován i postup
komu, jak a kdy ohlásit na závodech
použití léků. Především by však ti zod-
povědní (hlavní rozhodčí a veterinární
lékař) měli vědět, jak s touto informací
naložit. Komu a proč startovat nedovo-
lit, ale především v případě oficielní
tolerance a umožnění podání výkonu,

ZPRÁVYZE ZAHRANIČÍ

(Dokončení ze str. 1)
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Jak dál v dopingu?
koně, skutečností je, že u dostihového
nebo parkurového koně může tato látka
možná rozhodnout o lepším umístění.
Nemyslím si však, že díky Ventipulminu
může drezúrista procválat lepší piruety
nebo nedělat chyby v řadách přeskoků.

Svádět vinu za vývoj naší kauzy na
nás obviněné a vytýkat nám to, že jsme
si dovoli l i  na pomoc povolat právní
zástupce, považuji za účelové a adminis-
trativně direktivní metody a vzpomínku
na dobu dávno minulou.

K tomu chci také připomenout, že na
prvém právoplatném zasedání DK v Brně
16. října 2000 jsme byli přítomni bez
právních zástupců. Zde jsme byli po
několika minutách seznámeni se skuteč-
ností, že nás nelze potrestat, protože
neexistují závazná pravidla ČJF ohledně
dopingu, neexistuje seznam okruhu

zakázaných látek a Všeobecná pravidla
jsou v oblasti dopingu velmi obecná
a nedostačující. Proto nechápu, proč je
předseda disciplinární komise M. Thei-
mer závěry své komise „pobouřen“.

Mám čisté svědomí v tom, že jsem
vědomě nepodala svému koni něco, co
by zvyšovalo jeho výkonnost na úkor
zdraví. Moje obrana proti tušenému ver-
diktu Disciplinární komise byla vedena
pouze snahou o ochranu mé cti a dobré-
ho jména nejen jako příslušnice spolku,
ale občana jako takového.

Š. Koblížková
Stanovisko Rady ČJF k výsledkům

šetření disciplinární komise ohledně
použití nepovolených látek u koní na
MČR 2000, viz zápisy z komisí ze dne
16.10. 2000.

Členové Rady ČJF konstatovali, že
legislativa si v několika dokumentech
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Blahopřejeme...

Drobnosti
● Zkoušky ZV uspořádala 3. března TJ

Slovan Frenštát. Jezdecké licence od
komisařů P. Hudečka, V. Hrušky a Z. Fial-
ky získalo všech 22 adeptů

● V neděli 11. března se v Hradci Králo-
vé konaly zkoušky stavitelů parkurů. Komi-
saři P. Hudeček, V. Hruška a Z. Fialka
udělili nová stavitelská oprávnění 19 adep-
tům z celkově 21 uchazečů.

● Zkoušky základního výcviku v jízdě na
koni pořádá dne 21. dubna JK Čakovičky.

Kůň po osmé
Ve středu 14. března proběhla za pří-

tomnosti prezidenta ČJF Jaroslava
Pecháčka a prezidenta ASCHK Jaroslava
Dražana první schůzka pořadatelů výstavy
Kůň 2001 v Lysé nad Labem. Letošní již
osmý ročník výstavy proběhne ve dnech
21..-23. září a stejně jako v minulých letech
si klade především prezentační cíle. Proto
se budou pořadatelé snažit o co nejširší
popularizaci koní u širokých vrstev veřej-
nosti a opět zajistit všem divákům široké
spektrum plemen koní a vedle chovatelské
přehlídky i kvalitní program včetně večerní-
ho show.

Equitana v číslech
Již 16. ročník světové výstavy koní pro-

běhl ve dnech 3.-11. března v Essenu. Od
roku 1972, kdy se konal první ročník,
zaznamenala výstava mnoho změn
a během 29 let se rozrostla v největší pod-
nik svého druhu na světě.

Letos zaplnili vystavovatelé z 820 firem
celkově přes 110 000 m2. Výstavu navští-
vilo během devíti dní 250 000 návštěvníků.
Večerní show s koňským muzikálem Le
Prince vidělo 18 000 lidí a celkově utržili
obchodníci na Equitaně 2001 přes 500
milionů DM.

ČR zastupovala v komerční části výsta-
vy expozice firmy Eqiservis S. Hakra
a výroba přívěsů pro koně Maro Kralovice.
O České republice se však hovořilo i při
jiné příležitosti. 

Za účasti významných osobností a ředi-
tele NH v Kladrubech n.L. zde byl  založen
nadační fond zahraničních přátel a přízniv-
ců Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem. 

Fond nese jméno zakladatele Equitany
Wolfa Kröbera a na jeho založení se podí-
lela vdova Barbara Kröber - Rotwinkel a
světoznámý fotograf koní Werner Ernst,
mimo jiné i autor knihy o jezdeckých soutě-
ží na OH v Sydney.

Záměrem fondu je finančně podpořit
architektonickou obnovu naší kulturní
památky, konkrétně obnovu kdysi existují-
cího venkovního napajedla, jež bylo jednou
z dominant intravilánu hřebčína.

Příští evropská Equitana se bude konat
od 8. do 16. března 2003.

Pocta pro NH
Teprve nyní jsme se dozvěděli, že na

počátku roku proběhlo na území Národního
hřebčína výjezdní zasedání výboru Němec-
kého svazu jezdců z povolání. Delegaci ze
SRN přijal i pardubický primátor J. Střítec-
ký, který je sám jezdcem a majitelem stáje.

Tento svaz v Německu dbá na profesio-
nalitu přípravy jezdců a trenérů z povolání
a stanoví etická kriteria profese. Sdružuje
kolem 4 800 profesionálů a jeho preziden-
tem je Reitmeister G. Festerling.

Špičkovým odborníkům z Německa byli
předvedeni i starokladrubští hřebci v pasáži
a piafě. Pravděpodobně na základě viděné-
ho byla řediteli hřebčína Norbertu Zálišovi
na přelomu ledna a února udělena Zlatá
jehlice Německého svazu jezdců z povolání

Sportovní 
kalendáfi

hala
31.3. Plzeň-Bory ZM-L
31.3. Světlá Hora ZM-L
31. 3. Všemily Z-L
31.3. Světlá Hora ZM-L
7.4. Plzeň-Bory drez.Z-S
7.4. Němčovice ZM-L
7.-8.4. Nová Amerika Z-S
14.4. Spálené Poříčí Z-S
14.4. Všemily Z-S

otevřená kolbiště
1.4. Tursko Z-L
7.4. Přední Kopanina drez.Z-S
7.4. Kladruby n.L. drez.Z-S
7.-8.4. Opava Z-L
8.4. Ústí n.L. ZM-L
13.-16.4. Mělník ZM-ST
14.4. Přední Kopanina drez.Z-T
14.4. Mažice Z-L
14.4. Bohdaneč Z-S
14.4. Drásov ZM-L
14.4. Albertovec ZM-S
14.-15.4. Stará Boleslav Z-S
15.4. Poděbrady Z-L
15.4. Mikulov ZM-ZL, drez.Z-L
16.4. Chlaponice zrušeno

...chovateli Miloslavu Chýlemu, který
8. února oslavil 65. narozeniny

...rozhodčí Iloně Matouškové k půlkula-
tému jubileu, které slavila 17. února.

...chovateli a jezdci Josefu Pospíšilovi
z Dražic k 65. narozeninám, které připadly
na 23. února

...poděbradskému Jiřímu Němcovi, kte-
rého 65. narozeniny čekají 27. března.

...bývalé čs. skokové reprezentantce
Evě Hrůzkové, která oslaví životní ju-
bileum 30. března

Starokladrubští hřebci sice letos na Equita-
ně nebyli, ale ze svých minulých vystoupe-
ní je západoevropská veřejnost dobře zná.

Dodatečně blahopřejeme pražskému
sedláři Karlu Roubalovi k 70. narozeni-
nám, které připadly na 15. února

100 dní v Písku
Ve středu 14. března se v Praze konalo

zasedání Prezídia ASCHK. Na pořadu jed-
nání bylo i rozhodnutí o místu a způsobu
konání letošního 100 denního testu ple-
menných hřebců. Prezídium vybíralo ze
čtyř uchazečů o 100 denní test (ZH Tluma-
čov, ZH Písek, Equitop Tursko a Slovan
Frenštát). Letošní test byl nakonec svěřen
Zemskému hřebčinci Písek a jeho vedou-
cím bude L. Chmelař. Současně bylo také
rozhodnuto k návratu délky trvání testu 100
dní, a tak test roku 2001 bude probíhat od
konce července do října.

jak ochránit poctivého majitele či jezdce
před trestem v případě pozitivního
nálezu.

Při národních závodech a eventuel-
ních dopingových kontrolách na nich, by
pak mělo být jasně stanoveno, kdo je
zodpovědný za ochranu koní před
záměrným podání nedovolené látky cizí
osobou a zda nebude nutné, s jistou, ale
zase ne tak velikou nadsázkou, aby
každý majitel u svého koně spal.

Doufejme, že toto vše proběhne co
nejrychleji a současně co nejlépe, aby
nás a naši společnost nemohl nikdo
podezírat, že by se v jezdeckých kruzích
mohlo vyskytnout nepostižitelné užívání
nedovolených látek.

Rada ČJF zatím schválila z Discipli-
nárního řádu vypuštění zastupitelnosti
osoby, se kterou je vedeno disciplinární
řízení. Ve své podstatě to znamená, že
každý obviněný musí stanout před Dis-
ciplinární komisí sám bez rádců. Nevím
zda právě to pomůže ochránit čistotu jez-
deckého sportu a zda právě to vzbudí
u všech nás potencionálních hříšníků
důvěru v disciplinární komisi Spíše si
myslím, že by neměla být daleko doba,
kdy legislativa i metodika bude natolik
jasná a zřetelná, že případným a skuteč-
ným provinilcům nepomůže z prokázané-
ho obvinění vyklouznout ani ten nejlepší
právník. Cyril Neumann

Kür čtyřspřeží
Nová idea pro soutěže čtyřspřeží, která

byla poprvé představena při jednání na
loňském světovém šampionátu čtyřspřeží
spatří světlo světa. Jedná se o ideu zařadit
do soutěže na místo drezurní zkoušky dre-
zurní jízdu s hudbou. Poprvé se tato novin-
ka objeví při letošním CHIO v Cáchách ve
dnech 12.-17. června.
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Chovatel 
v Suchdole
Od 27. dubna bude v areá-

lu zemědělské univerzity
v Praze - Suchdole probíhat
rekvalifikační a vzdělávací
kurz Chovatel - ošetřovatel
koní. V šesti seminářích
absolvují účastníci celkově
344 hodin a v oborech jako
Anatomie, Veterinářství, Pod-
kovářství, Hipoterapie, Pravi-
dla jezdeckého sportu a další
jim budou přednášet např.:
A. Starosta, T. Barták,
J. Navrátil, V. Luka, L. Gott-
hardová a další. Uzávěrka
přihlášek pro zájemce je 31.
března na adr.: SVOPAP
vzdělávací centrum s.r.o.,
Kodymova 2537, 158 00
Praha 5, tel.úfax: 02/56 12
777, 0602 450 704, 0603 781
431,         e-mail: 

vzdelavani@svopap.cz

Serpiery podruhé
viceprezidentem

Viceprezident FEI Fredy
Serpiery byl 9.února jmenován
viceprezidentem řeckého olym-
pijského výboru (Hellenic
Olympic Committee), což je
bezesporu pro jezdectví před
nadcházejícími OH 2004 v Até-
nách velmi dobrá zpráva.

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

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● 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, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

- 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

●● Prodám velmi charakterního val., nar.1995, ČT, tm. hněd. bez odznaků, licence, rok 2000 dre-
zura -L-, účastník drez. soustředění. Velmi hodný, bez zlozvyků, nelekavý, ježděn juniorkou,
dobrý učitel. Vhodný pro děti, rekreační ježď., sport. Cena dohodou. ZN: Levně, spěchá. Tel.:
0605 776 631 po 15 hod. nebo 0396 66 11 17.

●● Jezdecká stáj Kalek přijme ošetřovatele - jezdce na (10-12) parkurových koní. Jezdecká licen-
ce podmínkou. Plat 12.000 Kč. www.kalek.cz tel: 0608/955505, 0607/913507, 0396/680343
večer.

●● Návěs na koně prodává Sportovní stáj Klokočov. Tel.: 0603 155 559, 0604 242 641. Návěs
Schwarzmüller - rok výroby 1988 na 8 - 9 koní. Velký obytný prostor. Cena dohodou.

●● Prodám přepravník na 6 koní, typ ŠL 11, cena dohodou. Tel.: 0451/438 295 po 20 hod., mob.:
0605 85 40 84.

●● Prodám kl. 10 let o: Taarlo, m: Blatnice po Korok, kl. 7 let, o: Robinson, m: Uličnice po Quoni-
am II-124, vhodné do chovu. Tel.: 0451/438 295 po 20 hod., mob.: 0605 85 40 84.

●● Prodám hř. hdk. s původem, nar. 5/00, o: 2459 Cattaro, m: po 295 Amoural. Tel.: 0603/294 814.

Inzerce

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích

a hřebčín Albertovec
● nabízí ustájení koní ve

střediscích v Praze-
Tuchoměřicích i Albertovci

● prodá koně všech kate-
gorií v ceně od 50 000 Kč

● přijme ošetřovatele koní
pro středisko v Tuchomě-
řicích a jezdce pro hřeb-
čín v Albertovci

Tel.: 0602 628788

Radíme
v Rakousku
Ve dnech 16.-18. března se

ve Vídni konala pracovní
schůzka stavitelů tratí spřeže-
ní.Za účasti Rakouska, Švý-
carska, Maďarska, Německa,
Belgie, Argentiny a ČR se zde
jednalo především o sjedno-
cení názorů a upřesnění tren-
dů při stavbě tratí spřežení.

Jak nám sdělil náš zástup-
ce na schůzce manažer komi-
se spřežení J.Kunát, naše
země se v zásadě neliší od
nastoupených trendů a pod-
mínky pro získání licence sta-
vitele tratí jsou velmi blízké
s podmínkami v sousedních
zemích.

Součástí schůzky byla

Pony ve
Valeči

III. regionální výstavu pony
připravují na 19. května
v zámeckém areálu ve Vale-
či. Oproti předchozím letům
se budou předvádění koně
posuzovat jen ve dvou kate-
goriích, čímž se značně
urychlí přehlídka a naopak
více času bude věnováno
sportovnímu odpoledni.
Vystavovat se bude v kate-
goriích shetland pony, jez-
decký pony, velšský pony
v typu cob, velšský cob,
WPB a hafling. Otevřeny
budou i speciální třídy pro
rodiny, mladé vystavovatele
do 14 let a pro děti do 8 let
na pony vedeném rodiči.
Informace na adr.: I. Fialová,
Verušičky 25, 364 52 Žlutice,
tel.: 0606/533 428.

i návštěva tratě v Karlstettenu,
kde se bude konat f inále
Dunajsko-alpského poháru
2002. Naši jezdci toto středis-
ko velmi dobře znají,což bude
pro nás jistě výhodou. Sou-
částí návštěvy byla podrobná
prohlídka tratě s rozborem
jednotlivých překážek a jejich
umístění na trati. Pořadatelé z
Karlstettenu vyslechli pozorně
i všechny připomínky k pořa-
datelství Finále DAP, včetně
českých zkušeností našeho
zástupce.

V ¯ R O B A  
A P R O D E J

● PARKUROV¯CH
P¤EKÁÎEK

OD ROKU 1999 I NA
LEASING

● PRONÁJEM KOM-
PLETNÍCH PARKURÒ

● PRODEJNA JEZDEC-
K¯CH POT¤EB

Firma Dublet 
vyzývá zájemce 

o pronájem parkuru
v sezoně 2001 

k zaslání závazných objed-
návek do 31. března 2001
na adr.: Masarykova 518/4a,
460 01 Liberec. Tyto včasné
objednávky zvýhodní firma
Dublet výraznou slevou.

Dále upozorňuje všechny
zájemce o produkty firmy
Dublet na otevření nové
prodejny na adrese:

Brand˘s nad Labem 
- Stará Boleslav
areál nákupního 
stfiediska Norma 

(St. Boleslav)
tel.: 0608 11 23 12

Masarykova 518/4a, 
460 01 Liberec

Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47
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Výsledky

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehofiova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83

http//konmo.webjump.com

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
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Petr Švec
nabízí výcvik mladých
koní, výcvik koní a jezdců
a ustájení koní v renovo-
vaných stájích. Krytá hala,
dvě otevřené jízdárny
(pískové), výběhy.

Tel.: 0602 188 810

Equiservis Praha
Na Celné 8, Praha 5
T+F: 02/57 31 67 82

02/57 32 94 38
po-pá: 9-18, so: 9-13

Equiservis Plzeň
Habrmanova 52 

Plzeň-Slovany
T+F: 019/74 450 78

po-pá: 9-17ZÁ
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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

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník

Tel.: 0608 976 606

jezdecká saka, 
rajtky, drezúrní fraky, 

přikrývky pro koně

Info: 0602/ 30 85 56, www.equiservis.cz
S l e v a  p l a t í  p o u z e  v p r a ž s k é  

p r o d e j n ě  p ř i  p l a t b ě  v h o t o v o s t i
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A PRONÁJEM
PŘÍVĚSU

DEN/1000,- Kč
TEL: 0602/623380
nebo 0608/532757

PRAHA

MANON
Firma Manon nabízí:
● trenink koní pro parkúro-

vé soutěže
● skokový trenink jezdců,

pro skupiny i jednotlivce
● nákup, výcvik a prodej

sportovních koní
Informace a objednávky 

přijímá 
stáj Manon,  

J. Skřivan, Litomyšl. 
Tel.: 0464/3302, 
0602/45 19 18
fax 0464/3220.

Bernartice 17.3. -ZM- koně
1. rokem (9) 1. Gáboriková -
STORY (Třemešné), -Z- ml.
koně (26) 1. Krauzová -
SUGAR BOY (ČJK KV), -ZL-
5l. a st. (29) 1. Rédl J. st. -
PUSCHKIN (Bernartice), -L-
(8) 1. Kozová .- ALIGÁTOR
(Svržno), 2. Kůst - GERT
(Domažlice), 3. Rédl J. ml. -
NARCIS (Bernartice).

Hořovice 17.-18. 3.-Z- (36)
1. Vondráček - GRANTS
(Vondráček), -ZL- (44) 1.
Vondráček - GRANTS (Vond-
ráček), -L- (28) 1. Žíla - GENE-
TA, 2. Žíla - LOGIKA (ČJK KV),

3. Drahota - JAZA (Hořovice), -
ZL- (21) 1. Žíla - SHARON
(ČJK KV), -L- (24) 1. Žíla -
GENETA (ČJK KV), 2. Opatrný
- ČOKOLÁDA (Hořovice), 3.
Žíla - LOGIKA (ČJK KV), -S-
(20) 1. Navráti l  - KASKÁD
(Polák), 2. Opatrný - LA VIE, 3.
Opatrný - PANTA RHEI (Hořo-
vice).

U p o z o r ň u j e m e
všechny zájemce
o inzerci ve zpravo-
daji Jezdec, že pro
rok 2001 byly stano-
veny tyto ceny:
●●   řádková inzerce -
100,- Kč za řádek v šíři
tří sloupců
●●   plošná inzerce - 
30,- Kč za 1cm2

●●   plošná inzerce na
titl. straně -
60,- Kč za 1cm2

(ceny bez DPH 22%)
V případě zájmu o řádko-
vou inzerci ze strany před-
platitelů dostane inzerent
složenku k úhradě v čísle,
ve kterém byl inzerát uve-
řejněn, pro ostatní nutná
platba předem.
Inzeráty lze podávat na
všechna spojení uvede-
ná v tiráži Jezdce. 

POUZE V DUBNU
SLEVA 10%

Z doporučené ceny šp ičkových 
univerzálních a skokových sedel

SEDLO PASSIER
COMET F. SLOOTHAAK

Špičkové skokové sedlo, 
vynikající kvalita * přírodní
barva kůže

SEDLO STUBBEN
MF SPECIÁL
SIGFRIED CS/II
Oblíbená sportovní sedla, 
skokové a universální typy,
barevné kombinace, velikosti


