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Inzerce

Spokojenost
v Brně            

Ve dnech 26.- 27. ledna se Julie Sekani-
nová na pony BAK (Panská Lícha) zúčastni-
la CDNP v rakouském Reuhofu CDNP. Byla
nejenom jedinou účastnicí z ČR, ale zároveň
úplně nejmladší účastnicí závodů. Rozhodně
se ale neztratila a v soutěži P1 zvítězila se
67% a v soutěži P5 se s 68% umísti-
la na 3. místě.
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Plemenná sezóna zahajuje a organizace zabývající se chovem koní nabízí své plemení-
ky. V dnešním čísle se o přízeň chovatelů koní uchází Zemský hřebčinec v Písku, který je
tradiční součástí státní organizace dohlížející nad chovem koní v ČR.

Historie Zemských hřebčinců sahá až k Marii Terezii. Tato rakouská císařovna a česká
královna si po skončení sedmileté války v polovině 18. století uvědomila strategickou po-
třebu státního dozoru nad chovem koní na území monarchie. Vydala proto 13. srpna 1763
dekret, kterým byla státu stanovena povinnost dohlížet a ovlivňovat zemský chov koní tak,
aby splňoval státní zájem. Monarchie byla rozdělena na přesně ohraničená území, ve kte-
rých stát uplatňoval svůj dohled nad zemským chovem. Dohlížel nejenom na kvalitu hřeb-
ců, která byla v souladu se státní chovatelskou doktrínou, ale i nad jejich rotací, aby byla
zajištěna variabilita zemského chovu.

Z původních útvarů na území českých zemí (Písek, Praha, Nemošice, Stará Boleslav,
Plzeň, Bzí a Domažlice), které byly pověřeni výkupem, odchovem, výcvikem a výběrem
hřebců pro zemský chov, se do dnešních dní dochoval jediný v Písku. (ZH v Tlumačově
vznikl až na základě potřeb nově vzniklého československého státu v roce 1925).

Pro hřebčinec v Písku je důležitým mezníkem rok 1902, kdy byl pro jeho potřeby vysta-
věn současný areál. Architektonicky vynikající stavba pozdního historismu s využitím
severoněmecké cihlové gotiky dodnes uchvacuje účelností a velkorysostí. Zcela ve vztahu
k době vzniku i systému správy si pak dodnes ZH v Písku uchovává vídeňský kasárenský
styl. Areál píseckého hřebčince byl proto prohlášen nejprve v roce 1987 kulturní památkou
Československa. V předvečer oslav dvousetletého trvání pak v roce 2010 i národní kultur-
ní památkou ČR.

Státní chovatelská doktrína prožívala v průběhu let mnohé proměny. Obávám se, že
v dnešním pojetí teplokrevného chovu, kde iniciativu převzalo státem pověřené chovatel-
ské sdružení Svaz chovatelů ČT, již ani slovo doktrína nemůžeme použít. Vývojové změny
v chovných cílech a prvotně především ve ztrátě státního tlaku na početní produkci zem-
ského chovu, postavily Zemské hřebčince do zcela odlišného prostředí. Tomu všemu je vě-
nován náš rozhovor s ředitelem Zemského hřebčince v Písku ing. Karlem Kratochvílem.

ing. Cyril Neumann

ing. Karel Kratochvíle

Pane řediteli, jste půl roku ve funkci a tudíž
je čas představit chovatelské veřejnosti Vaše
nejbližší i dlouhodobější záměry. Mohl byste
nám tedy prozradit, jakou máte představu
o postavení ZH v Písku a vůbec zemských
hřebčinců v rámci chovu koní v ČR?

Nejdříve bych chtěl rád pozdravit čtenáře ča-
sopisu Jezdec a chtěl bych všechny pozvat

k nám do zemského hřebčince. Zemské hřebčin-
ce na území Rakouska vznikly jako státní organi-
zace dohlížející na kvalitu zemského chovu. Míra
a úroveň této základní funkce se v průběhu dru-
hé poloviny 20. století postupně měnila, ale v zá-
sadě trvá. Dnes ZH úzce spolupracují se samo-
statnými chovatelskými svazy. Jak tyto svazy, tak
i drobní chovatelé, by měli v zemských hřebčin-
cích nacházet své zázemí. Stát tak může pro-
střednictvím MZe, jako zřizovatele hřebčinců, stá-
le ještě uplatňovat vliv na kvalitu chovu koní v ČR.

To je sice pravda, ale současně vidíme, že
státní vliv na kvalitu teplokrevného chovu,
stále více klesá. Zemské hřebčince mohou
jen těžko konkurovat soukromému sektoru
a nové přepravní i reprodukční možnosti již
jeho minulé funkce téměř vymazaly. Jakou
novou úlohu mohou ZH v systému nalézt?

Ve všem máte pravdu a to jsou právě ony
systémové změny, o kterých jsem hovořil. Teplo-
krevný chov stále více přebírá soukromý sektor
a pověřené chovatelské sdružení. Rozhodně tep-
lokrevného koně neopouštíme, ale je pravda, že
pozice státního podniku je v komerční konkuren-
ci obtížná. Důležitý moment ve Vaší otázce ale
zazněl ve slově teplokrevný chov. Jakkoliv je tep-
lokrevník v době nárůstu soutěžních aktivit důle-
žitý, stát se musí starat i o jiná plemena, která
momentálně nemají tak populární pozici. Přesto
musí být o jeho rozvoj pečováno a bylo by velkou
chybou některá plemena opouštět jenom proto,
že momentálně nejsou komerčně úspěšná. ZH
tak mají značný prostor ve starostlivosti a servi-
sním zázemí právě těchto menšinových plemen.

Co považujete v této koncepci budoucnos-
ti ZH za stěžejní?

Když jsem nastoupil do funkce ředitele, byl mi
dán úkol, abych zpracoval návrh rozvoje hřebčin-
ce. Návrh byl schválen mými nadřízenými a je vy-



personální nestabilita nejenom v čele resor-
tu, ale i na nižších pozicích státní struktury.
Ministr např. po letech odvolal z funkce vrch-
ního ředitele komodit (rostlinná i živočišná
výroba, včetně koní) Jiřího Machka. Jak se
vyrovnáváte s těmito změnami na MZe ČR?

ZH Písek má zakladatele MZe ČR a personál-
ní změny ho nijak neovlivní. Znamená to, že mé
nadřízené musím každopádně respektovat a pl-
nit zadané úkoly.

Jak hodnotíte dotační politiku ČR v oblasti
chovu koní a jak se vyrovnáte s pravděpo-
dobnými škrty?

V roce 2013, jak většina z vás ví, byly prove-
deny v národních dotacích všeobecně velké škr-
ty, které znamenají pro většinu subjektů čerpají-
cích z tohoto titulu, snížení této částky o 50 -
60%. Postihlo to i oba Zemské hřebčince, které
dostaly pouze 48% z částky, kterou čerpaly v mi-
nulých letech. To znamená, že v současné době
není naplněna ani základní ekonomická potřeba
hřebčinců. V této chvíli tedy v prvé řadě šetříme.
Omezujeme výdaje, které nejsou nezbytně nutné
a snažíme se je odsunout na dobu, kdy bude stát
v lepší kondici. Týká se to především rekonstruk-
cí budov a nákupu hřebců, ale i všeho ostatního.
Nicméně dále jednáme o možnostech rozpočto-
vé politiky a doufáme, že výsledkem našich usi-
lovných jednání bude navýšení dotační částky.
Současně se snažíme získat prostředky i z jiných
zdrojů. Všichni si dovedete představit obtížnost
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(Dokončení ze str 1)

Jak dál v zemském..

pracován nad rámec toho, co v současné době
hřebčince dělají. Opírá se hlavně o myšlenku po-
moci chovu chladnokrevných koní v Čechách,
která vychází z koncepce zajištění ekologické
těžby dřeva z obtížně přístupných oblastí či z kra-
jině chráněných oblastí. Tím se dostáváme k dal-
ší oblasti, kde spatřuji budoucnost pro ZH, a tím
je vzdělávání.

Pokud dnes řeknete hipologické vzdělávání,
opět si většina lidí představí jezdecký sport. O této
vzdělávací oblasti ale platí vše, co jsem již řekl
o teplokrevném chovu. Přesto se těchto pozic zce-
la nevzdáváme a pokusím se navázat na perso-
nální politiku mého předchůdce. Ve sportovní pre-
zentaci koní ZH má stále svoji pozici Tomáš Na-
vrátil a na pozici vedoucího chovu koní hřebčince
byl přijat další sportovní jezdec ing. Jakub Štěrba.

Ale vraťme se ke vzdělávání v oblasti jiných
než teplokrevných koní. ZH v Písku se stal akre-
ditovaným pracovištěm pro školení budoucích
pracovníků s chladnokrevnými koňmi pro ekolo-
gickou těžbu dřeva. V návaznosti na toto školení
pak v hřebčinci plánujeme pokračovat v odchovu
a výcviku chladnokrevných koní. Nejenom pro je-
jich následný prodej, ale současně i pro potřeby
školení nových odborníků.

Pro jezdecký sport a prezentaci teplokrevného
chovu je nejdůležitějším úkolem blízké budouc-
nosti rekonstrukce otevřené jízdárny tak, aby zde
bylo možno pořádat i velké skokové závody.

Své místo by v budoucnu mohl písecký hřebči-
nec opět zaujmout jako pořadatel aukcí koní. Vím
že je to, vzhledem k situaci na trhu s koňmi, smě-
lá myšlenka, ale rozhodně se jí nevzdávám a na
tradici píseckých aukcí by bylo dobré navázat.

Vše o čem hovořím, ale znamená značné fi-
nanční zatížení. V současné době se ale ve stát-
ním sektoru hledají všemožné rezervy a spíše
než navýšení prostředků musíme očekávat do-
tační škrty. Zatím tedy realizujeme pouze školící
středisko a zvažujeme nákup chladnokrevných
hříbat. Ostatní nápady budeme moci uskutečnit
v návaznosti na to, jak se nám podaří zajistit fi-
nance ať ze státního rozpočtu (což bude
v dnešní době velmi těžké), tak z ostatních zdro-
jů. Možnosti musíme dostatečně analyzovat
a věřím, že na skutečně dobré projekty se pení-
ze najdou.

Státní sektor se bohužel často chová zcela
nevyzpytatelně a dlouhodobě jsme svědky
nekoncepčního jednání. S tím úzce souvisí

Jak to dělají jinde
Pro srovnání předkládáme úvodní text ze

seznamu plemeníků dolnosaského zemského
hřebčince v Celle (zal. 1735) pro rok 2013.
Německé chovatele oslovuje ředitel 
hřebčince  Dr. Axel Brockmann.

Milé chovatelky, milí
chovatelé, od prostředku
devadesátých let pokles-
lo připouštění teplokrev-
ných klisen v Německu
o téměř 50 %. To změni-
lo celý koňský sektor,
přesto bychom hlavu vě-
šet neměli. Pořád je
mnoho lidí, kteří si nedo-
vedou představit hezčí
hobby než chov koní

a jezdectví. Také naši spolupracovníci, kteří se
zasazují, aby hřebčinec v Celle zůstal trvalým
partnerem chovu koní, k nim patří.

Po úspěšném startu iniciativy „Německé hřeb-
čince" jsme poprvé nakoupili hřebce (FÜR-
STENHOF a VAN DER VAART) společně
s hřebčinci Redefin a Marbach. Nákup hřebce
LIVALDON společně s připouštěcí stanicí Hörem
je také něco nového a chovatelská veřejnost to
přivítala. Také spolupráci se stanicí Böckmann
posílíme. Dlouhodobě budovaná důvěra a har-
monická koexistence s našimi partnery nám leží
na srdci, protože nás spojuje zájem o koně.

Německé hřebčince nejenže společně nakou-
pily plemeníky, ale postavily společný obchodní
server „Německá burza koní" a společně vystou-
pily na spolkovém šampionátě. V budoucnu za-
mýšlejí spolupráci ještě těsnější. Roku 2013 po-
veze osm z deseti německých státních ústavů
pro chov koní po jednom plemeníku do Calgary,
aby reprezentovali na světově největších skoko-
vých závodech.

Nákupy na licentačních akcích mají potvrdit ži-
votaschopnost naší instituce pro budoucnost
a umožnit, abychom obsáhli v nabídce co nej-
větší rozsah krevních linií. To je první krok, druhý
znamená úspěšné složení výkonnostní zkoušky.
Ten nejdůležitější třetí krok přijde, když se hře-
bec osvědčí v chovu. To všechno si přejeme
a stavíme na tom, že vaše dobré klisny u nás na-
jdou vámi odborně vybraného plemeníka a při-
puštění přinese očekávaný úspěch.

Přirozeně, že doba strukturálních změn nene-
se sebou jen potěšující skutečnosti. Museli jsme
zrušit stanice a ze stanic se staly jen pobočky.
Buďte ujištění, že taková rozhodnutí nejsou leh-
ká. Naším cílem je stále zachovat si plošnou pů-
sobnost a zabezpečit pro vás obvyklý servis.
V té souvislosti chci zmínit roku 2012 zavedený
vlastní rozvozný systém, který činí čerstvé sper-
ma téměř všude denně dostupným.

Chovatelsky jsme byli roku 2012 s vynikající-
mi prvními ročníky našich mladých hřebců
úspěšní a po roce 2011 jsme podruhé získali ví-
těze výkonnostních zkoušek (podle chovatelské
hodnoty) v drezuře (QUATERHALL), ve skákání
(SANDOKAN LGST) a v součtu drezurní i sko-
kové hodnoty (VISCOUNT). Jsme na to hrdí,
stejně jako na skutečnost, že STAKKATO po ro-
ce 2011 opakovaně dosáhl na první místo v po-
souzení chovatelské hodnoty ve skákání na
úrovni spolkové republiky, druhý se umístil náš
COMTE a třetí opět náš PERIGEUX. Navíc se
i další hřebci z Celle (VALENTINO, SALITO)

Zemský hřebčinec v Písku

tohoto snažení, ale musíme situaci přijmout a ně-
jak se s ní vypořádat.

Vraťme se k těžišti chovu koní. Myslíte si,
že je v dnešní době možné, aby zemské hřeb-
čince sehrály nějakou roli v chovu českého
teplokrevníka? 

Jakkoliv si to možná mnozí neuvědomují, tak
Zemské hřebčince stále sehrávají důležitou úlo-
hu v chovu ČT. Spatřuji ji především v testaci hří-
bat a hřebců. Souhlasím s vámi, že v oblasti při-
pouštění a plemenitby jsou dnes na trhu s ple-
mennými hřebci daleko silnější hráči. Proto jsem
přesvědčen, že bychom se měli soustředit ne na
špičkový sport, ale na zajištění nabídky běžné
plemenitby s kvalitními a prověřenými hřebci,
která bude dostupná široké veřejnosti.

Myslíte si, že o takovou službu bude zá-
jem? Máte zmapováno kolik soukromých ma-
jitelů využilo nabídky státních teplokrevných
hřebců?

O testaci hříbat a hřebců bezesporu zájem bu-
de. Lákadlem je nejenom dotační politika státu,
kterou doufám bude stát schopen naplnit ales-
poň na úrovni minulých let, ale prospěšná pro
kvalitu výsledků je i sjednocená příprava v tes-

tačních centrech. Jak se nám podaří prezentovat
státní hřebce v budoucnu uvidíme. V současnos-
ti má ZH Písek v majetku cca 60 hřebců všech
plemen. Ti v sezóně 2012 připustili celkem 112
klisen pomocí inseminace a 163 klisen přiroze-
nou plemenitbou. Z nich pak 11 klisen přímo
v ZH v Písku a 152 klisen na stanicích. V každém
případě jsem přesvědčen, že stát by měl dokázat
udržet a podporovat linie, jejichž kvalita a stálost
je prověřena staletou hipologickou odborností
a nejenom momentálním komerčním zájmem.
Ten se z dlouhodobého hlediska nemusí ukázat
jako nosný. Bezesporu je proto důležité uplatňo-
vat vliv i směrem k výběru odborníků, kteří mají
respekt chovatelské veřejnosti a současně si
jsou vědomi dlouhodobých chovatelských kon-
cepcí. Děkujeme za rozhovor.
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umístili v první dvacítce. I v drezuře máme
s hřebci LONDONTIME, FÜRST NYMPHEN-
BURG a DANCIER tři své zástupce ve špičkové
skupině.

Sportovně byli naši zaměstnanci úspěšní po
celé zemi. Jako mimořádný výsledek lze hodno-
tit třetí místo a tedy bronzovou medaili na spol-
kovém šampionátu našeho ošetřovatele Mike
Habermanna na koni DON DARIUS.

Při jezdeckých dnech jsme dokázali udržet
návštěvnost minulých let a jsme šťastni, že má-
me tolik věrných návštěvníků. Také dětský jez-
decký den, na který zveme děti z města i okresu
Celle, se mezitím stal tradicí a mateřské školy,
základní školy i školy pro handicapované děti jej
hojně navštěvují.

Podobně pořádají zaměstnanci a přátelé
hřebčince už tradiční vánoční trhy. Dobrovolné
pracovní hodiny přinesly tím způsobem od nás
v posledních třech letech 30 000 Euro na chari-
tativní účely pro město i spolkovou zemi. Sociál-
ní angažovanost našich pracovníků zmínil v jed-
né své řeči i bývalý spolkový prezident Roman
Herzog, i na to jsem pyšný.

O spolupráci rozhodujete vy. My nabízíme od-
povídající plemeníky a velmi dobře proškolený
angažovaný personál. Soukromí držitelé mají
podobně jako my své pevné a důležité místo na
chovatelském terénu. Ale u hřebčinců jde daleko
víc než jen o nabídku hřebců či jejich semene.
Jde o živé udržování kulturního statku. Všechna
státní zařízení jako muzea, divadla, opery a také
takový živý kulturní statek jakým jsou hřebčince,
vyžadují finanční podporu. Podporu, která je dů-
ležitá i proto, abychom svým dětem mohli po-
zději ukázat, jak mnohovrstevné a cenné jsou je-
jich kořeny. Vy to máte v rukou, milé chovatelky
a milí chovatelé, když nás podpoříte volbou na-
šich hřebců a návštěvou našich akcí.

V tomto smyslu doufáme i pro budoucnost
v dobrou spolupráci s našimi chovateli a všem
přejeme i nadále mnoho radosti s koňmi. Vydrž-
te, stojí to za to a je s tím i mnoho zábavy!

Váš Dr. Axel Brockmann
zemský štolba

Je pochopitelně těžké srovnávat zemský
hřebčinec chovatelsky nejúspěšnějšího
státu světa, se zemským hřebčincem ze-
mě, kde chovatelé musí občas obhajovat
vůbec svoji existenci. Na druhé straně
mnohé tóny, které zaznívají od Dr. Axela
Brockmanna, svědčí o skutečnosti, že
i v Německu, či právě v něm, je státní hřeb-
činec vystaven nemilosrdné konkurenci
a musí o své postavení velmi pečovat.
Možná, že některé z iniciativ, které zmiňu-
je ve své úvodní řeči ředitel Zemského
hřebčince v Celle, tak mohou být inspirací
i pro současný management našich stá-
tem řízených chovatelských ústavů. Platí
to i o dokonalých webových stránkách, kte-
rá dokládá především vysokou hipologic-
kou úroveň dolnosaského hřebčince
(http://landgestuetcelle.de).

ing. Cyril Neumann

Světová extratřída v Praze
Zimní období je tradičně dobou vhodnou pro růz-

né společné práce pod vedením uznávaných od-
borníků. Pokud je takový trenér ze zahraničí a na-
víc ověnčen řadou úspěchů, bývá zájem zaručen.
Přesně to se podařilo organizátorům celkem tří
zimních soustředění s belgickým skokovým repre-
zentantem Niels Bruynseelsem (29), který v Praze
v hale společnosti In Expo Group na Trojském ost-
rově, dohlížel na práci téměř 30 koní a 20 jezdců.

Soustředění organizuje z iniciativy Markéty
Šveňkové OV ČJF Praha. Ten také pražským jezd-
cům finančně přispívá na pokrytí nákladů.

Niels Bruynseels je od juniorských let výrazným
talentem belgického jezdectví. V roce 2003 získal ti-
tul Talent roku a mnozí si ho možná pamatujete
z CSIO v Bratislavě, kdy jako 20letý přispěl k vítěz-

ství Belgie v Poháru národů. V roce 2004 pak získal
týmové stříbro na ME v portugalském Vilamoure
a v roce 2010 se stal seniorským mistrem Belgie.

K jeho nejsenzačnějším úspěchům ale patří dru-
hé místo ve Velké ceně na Světových jezdeckých
hrách v Calgary, které získal na NASA (foto). Pře-
konat ho se podařilo až po rozeskakování pouze
tehdejší světové jedničce Erichu Lamazovi na dnes
již legendárním HICKSTEAD. Vše o jezdci nalez-
nete na: www.stal-bruynseels.be

První setkání s tímto jezdce proběhlo 1.- 3. úno-
ra. Druhé se koná tento víkend 22. - 24. února a zá-
věrečná práce je plánována na 8. - 10. března.

Pořadatelé koňařského plesu Jezdci v gala vy-
užili přitomnosti slavného jezdce v Praze a Niels
Bruynseels za asistence Markéty Šveňkové pře-
dával v pražském Radiopaláci jednu z cen

Jezdecká ročenka 2012
Vážený čtenáři, jako každoročně nás těší zájem,

který projevujete o 16. edici Jezdecké ročenky. Stej-
ně jako uplynulé roky Vás v dnešním čísle ještě žá-
dáme o chvilku strpení. Jezdecká ročenka je téměř
hotova, ale její odevzdání do tiskárny ještě vyčkává
na závěr rozhovorů s několika inzerenty, kteří jsou
pro její vznik zcela nezbytní.

Situace s ekonomickým zajištěním připomínky
právě uplynulé sezóny je stále komplikovanější, ale
přesto jsme nechtěli přerušit tuto unikátní sérii, ma-
pující vývoj jezdeckého sportu v ČR. Doufejme, že
vše dopadne co nejrychleji tak, aby byly uspokojeny
jak zájmy inzerentů, tak ekonomická náročnost Ro-
čenky a v pořadí již 16 sezóna bude souhrnně ucho-
vána pro budoucí čtenáře, stejně jako těch 
patnáct předcházejících.



CHICAGO (Chambertin). Bylo
znát, že tato úroveň je nad je-
ho síly a nová zkušenost ho
stála dvanáct bodů. To Henrik
von Eckermann s hannove-
ránkou GOTHA FRH (Goldfe-
ver) dokázal skvěle prodat
schopnosti exBeerbaumovy
klisny a po brilantní jízdě do-
stal své konkurenty pod tlak.

Doplatil na to Američan Ri-
chard Spooner se 14letým
CRISTALLO (Mezcalaro), kte-
rý z velkého tempa shodil dru-
hý skok. Vyhrát v domácím
prostředí moc chtěla Pénélope
Leprevost s 12letou hnědkou
NAYANA (Royal Feu) a s pod-
porou publika už to tak i vypa-
dalo, jenže v cíli jí patnáct se-
tin přebývalo.

Nejrychlejší ze všech byl
Denis Lynch s mohutným hně-
dákem ABBERVAIL VAN HET
DINGESHOF (Nonstop). Do-
kázal ukrojit z vedoucího času
osm desetin, ale bohužel jen
za cenu shozené poslední ba-
riéry na závěrečném oxeru.

Rybník všem vypálil Hans-
Dieter Dreher s rychlým
a hlavně opatrným 12letým ar-
gentinským hřebcem MAG-
NUS ROMEO (Royal Feu). Po
úchvatném představení prolétl
cílem o padesát dvě setiny
vteřiny rychleji než doposud vedoucí von Ecker-
mann.

Zkusil to ještě Pius Schwizer s perspektivním
ryzákem PICSOU DU CHENE (Le Tot de Semil-
ly), ale v cíli byl o dvě vteřiny pomalejší.

London něco viděl
Neobvyklou situaci na startu zažil stříbrný

olympionik Gerco Schröder s ryzákem LONDON
(Nabab de Reve). Všeobecně se čekalo, že prá-
vě tato dvojice zaútočí z výhodné pozice posled-
ního startujícího na vítězství. Jenže těsně před
startem se 11letému hřebci cosi znelíbilo v kou-
tě arény, těsně před fotobuňkou udělal kruh
a následně ještě chvíli dával najevo výraznou
nechuť dopředu. Než ho Gerco přesvědčil, časo-
míra se rozeběhla. Při průjezdu startem už uka-
zovala dvanáct vteřin a i když všechno pozorně
přeskákali, na tabuli se rozsvítilo šest bodů za
překročení časového limitu.

Dárek k narozeninám
Svůj největší dosavadní úspěch tak zazname-

nal v předvečer svých jednačtyřicátých naroze-
nin Hans-Dieter Dreher. Ke svému koni pozna-
menal: „Mám ho dva a půl roku a mnohdy je

Druhý únorový ví-
kend byl ve znamení
velkolepého konkuru
v jihofrancouzském
Bordeaux. O tuto tra-
diční podívanou je
vždycky velký zájem
a podle sdělení pořa-
datelů byly již vstu-
penky tři neděle pře-
dem prakticky vypro-
dané. Mnozí návštěv-
níci si už s předsti-
hem rezervovali lístky
i na rok 2014.

O body do Světo-
vého poháru se soutěžilo ve skoku a voltiži a vo-
zatajové zde měli dokonce finále. V prostorné
hale stavěl parkury respektovaný Ital Uliano Vez-
zani.

Náročnost kurzu odpovídala vrcholící halové
sezóně. I když čas hrál tentokrát podružnou roli,
pro mnohé byl parkur hodně obtížný.Týkalo se to
i některých renomovaných jezdců. Kupříkladu
Michel Robert vzdal, když už měl čtyři chyby na
kontě. Nedokončil ani vítěz norské kvalifikace
Jeroen Dubbeldam, když povětšinou spolehlivá
UTASCHA SFN shodila dva skoky a navíc za-
stavila před trojskokem.

Na témže místě stál i světový muž č. 1 Chris-
tian Ahlmann s hannoveránem CODEX ONE,
který sice cíle dosáhl, ale s třinácti body na kon-
tě. Dvanáct si odvezl Ludger Beerbaum s hřeb-
cem CHAMAN a stejně dopadl i týmový olympij-
ský vítěz Scott Brash s hnědákem HALLO
SANCTOS. Dvě chyby utrpěla Edwina Tops-Ale-
xander s fenomenálním CEVO ITOT DU CHA-
TEAU a stejně dopadli se svými špičkovými koň-
mi Kevin Staut, Michael Whitaker, vítězka minu-
lého kola Luciana Diniz i Sergio Alvarez Moya.

Sedm v rozeskakování
Do rozeskakování se probojovalo sedm jezd-

ců. Zahajoval ten nejméně zkušený, italský kara-
biniér Emanuele Gaudiano s 11letým holštýnem
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Světové poháry v Bordeaux

Před finále je
Klouda druhý

Díky nepřítomnosti Lukáše Kloudy ovládl vol-
tižní soutěž v Bordeaux podle očekávání mistr
světa a místní hrdina 28letý Nicolas Andreani.
Po započtení bodů za vítězství tak sesadil na-
šeho Kloudu z průběžné vedoucí pozice SP.

K potěše diváků se i na druhé příčce soutěže
v Bordeaux umístil domácí reprezentant Yvan
Nousse a třetí byl Holanďan Koen Akkerman.

Do finále, které bude od 14. do 17. března
v německém Braunschweigu, se tak kvalifikova-
li: Nicolas Andreani (FRA) - 45 bodů; Lukáš
Klouda (CZE) - 43; Yvan Nousse (FRA) - 35;
Torben Jacobs (GER) - 33; Gabe Aniello (USA)
- 27; a Koen Akkerman (Ned) - 23. Divokou kar-
tu dostal osmnáctiletý Thomas Brüsewitz (GER)

V soutěži žen zvítězila Švýcarka Simone Jäi-
ser před Carolou Sneekes z Holandska a třetí
domácí Manon Noel.

Ve finále se tak střetnou: Anna Cavallaro
(ITA) - 45 bodů; Simone Jäiser (SUI) - 39; Caro-
la Sneekes (Ned) - 37; Regina Burgmayr (GER)
- 29; Pascale Wagner (SUI) - 23; a Kristina Boe
(GER) - 13. Divokou karta získala Jennifer
Braun (GER).

s ním těžká domluva. Je to hřebec a má svoji
hlavu, ale když se daří jako třeba dnes, tak je
fantastický!" S úsměvem ještě dodal: „Mám rád
kurzy, které staví  Uliano Vezzani. Mým dosa-
vadním největším triumfem bylo vítězství ve Vel-
ké ceně Global Champions Tour v Chantilly, kte-
rou také stavěl. Uliano bude autorem parkurů
i ve finále v Göteborgu, takže věřím, že budu mít
reálnou šanci. Dnes jsem se tam definitivně kva-
lifikoval! Jak to vypadá, pro mé sportovní úspě-
chy je nejlepší Francie!".

Foto Christoph Bricot/FEI

Foto Christoph Bricot/FEI

Foto Daniel Kaiser/FEI

Vítězem kvalifikace SP v Bordeaux se stal
Hans-Dieter Dreher na MAGNUM ROMEO

Podle očekávání závěrečnou kvalifikaci SP ve
voltiži vyhrál v Bordeaux úřadující mistr světa
Nicolas Andreani

Klisna GOTHA i pod Švédem Henrik von Eckermannem neztrácí
nic ze své proslulosti
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Třetí se umístila Pénélope Leprevost, jejíž
osmiletá dcera ve stejný den vyhrála Velkou ce-
nu Bordeaux pro shetland ponny.
Kompletní výsledky naleznete na
www.jumping-bordeaux.com

Poslední kvalifikace bude v neděli 17. března
v holandském 's-Hertogenbosch.

Zahraniční rubriku připravuje 
Václav K. Dvořák

Výsledky finále spřežení CAI-W
Bordeaux 9. února 2013

1. Koos de Ronde (Ned) 244,26
2. Boyd Exell (AUS) 246,54
3. IJsbrand Chardon (Ned) 284,27
4. Jozsef Dobrovitz (HUN) 135,34
5. Theo Timmerman (Ned) 148,78
6. Thibault Coudry (bratr) 155,50
7. Tomas Eriksson (SWE) 168,46

Prvním finálovým vítězem je Koos de Ronde
V Bordeaux se také konalo první letošní

finále SP, které měla na programu spřežení.
V napínavém vyvrcholení halové sezóny za-
jel holandský vozataj dvě bezchybná kola
a dokázal po čtyřleté nadvládě odsunout
Australana Boyd Exella na druhou příčku.
Ten měl sice v obou kolech nejlepší čas, ale
po každé jednou chyboval a to rozhodlo.
Třetí skončil další z Holanďanů IJsbrand
Chardon, který se snažil divokou jízdou ve
druhém kole dohnat ztrátu z prvního.
Z rychlého tempa ale udělal šest chyb.
Čtvrtý Jozsef Dobrovitz doplatil na uvolněný

postroj u předního náručního koně a do dru-
hého kola se nekvalifikoval.

Pořadí SP po předposledním kvalifikač-
ním kole: 1. Kristina Sprehe GER - 68; 2. Va-
lentina Truppa ITA - 67, 3. Helen Langehanen-
berg GER - 66, 4. Tinne Vilhelmson Silfven
SWE - 63, 5. Edward Gal NED - 55, 6. Patrick
Kittel SWE a Marcela Krinke Susmelj SUI -
50, 8. Minna Telde SWE a Isabell Werth GER
- 49, 10. Sidsel Johansen DEN - 46, 11. Anna
Kasprzak DEN - 43, 12. Marlies van Baalen
NED a Imke Schellekens-Bartels NED - 36,
14. Pia Fortmuller CAN - 31, 15. Patrick van
der Meer NED - 30, 16. Anabel Balkenhol
GER - 29, 17. Kristian von Krusenstierna
SWE - 27, 18. Lyndal Oatley AUS a Silvia Riz-
zo ITA - 23, 20. Karin Kosak AUT - 22.

Výsledek drezurního SP v Neumünsteru:
1. Helen Langehanenberg - DAMON HILL
NRW (GER) 87.800, 2. Kristina Sprehe - DE-
SPERADOS FRH (GER) 84.425, 3, Isabell
Werth - DON JOHNSON FRH (GER) 83.000,
4. Anna Kasprzak - DONNPERIGNON (DEN)
81.075, 5. Sidsel Johansen - SCHIANTO
(DEN) 80.050, 6. Patrick van der Meer - UZZO
(NED) 76.425, 7. Marcela Krinke-Susmelj -
SMEYERS MOLBERG (SUI) 73.875, 8. Marli-
es van Baalen - BMC MICIANO (NED)
73.850, 9. Kristian von Krusenstierna BIGG-
LES (SWE) 73.850, 10. Anabel Balkenhol -
RUBINS ROYAL (GER) 72.900, 11. Terhi Ste-
gars - AXIS TSF (FIN) 71.150, 12. Emma Ka-
nerva - HEIMLICHE LIEBE (FIN) 71.000, 13.
Sarah Millis - HP FRONTIER (GBR) 70.000,
14. Pia Fortmueller - ORION (CAN) 69.500,
15. Sofie Lexner - CHARMING BOY (SWE)
67.625.

CDI-W Neumünster
Sedmnáctého února jezdili drezuristé předpo-

slední sedmou kvalifikaci Světového poháru ve
věhlasné Holsteinhalle v severoněmeckém Neu-
münsteru. Bohužel do arény proslavené mnoha
aukcemi skvělých holštýnských cracků se tak
tak vejde drezurní obdélník, a proto zde sedí di-
váci v jeho bezprostřední blízkosti.

Soutěže se zúčastnilo patnáct jezdců z osmi
zemí. Silní byli především hostitelé, kteří snad až
na TOTILASE předvedli všechny své největší
naděje. Z Anglie tu byla jen jedna jezdkyně a ta
přijela především sbírat zkušenosti a i nejlepší
Holanďané zůstali doma. Tak jedinou vážnější
konkurenci domácí špičce představovaly dvě
dobré dánské reprezentantky.

Bezkonkurečně nejlepší sestavu předvedla
třicetiletá Helen Langehanenberg, která s 13le-
tým westfálským hřebcem DAMON HILL NRW
(Donnerhall) předvedla stejně oslnivý výkon jako
před čtyřmi týdny v Amsterodamu. Tam na horké
holandské půdě dokázala porazit svou velkou ri-
valku Adelinde Cornelissen. Diváci odměnili její
jízdu bouřlivým potleskem a ohodnocení
87,800% uvítali vestoje.

Nejblíže se k ní dostala její šestadvacetiletá ko-
legyně Kristina Sprehe s černým hannoveránem
DESPERADOS FRH (De Niro). Přes znatelný po-
čáteční neklid byla i její úloha velkým zážitkem.
Diváci ocenili především klusovou sekvenci - tra-
verzály, předpisovou piaffu a piruetu v piaffě.
Drobný výpadek měla ve cvalové piruetě vlevo.

Třetí skončila nejzkušenější z německých re-
prezentantek, 43letá Isabell Werth s hannover-
ským valachem DON JOHNSON FRH (Don Fre-
derico). Isabell převedla technicky náročnou se-
stavu. Rozhodčím se líbil plynulý přechod z cva-
lové piruety do piruety v piaffě, která pokračova-
la střídavě vlevo a vpravo.

Na dvě procenta se k ní přiblížila mladá 23le-
tá Dánka Anna Kasprzak s dobře udělaným fin-
ským tmavým ryzákem DONNPERIGNON
(Donnerhall). Ta o procento porazila svoji zkuše-
nější souputnici  Sidsel Johansen se 14letým
hřebcem SCHIANTO (Gribaldi).

Diplomatická Langehanenberg
Helen Langehanenberg po závodě novinářům

řekla: „DAMON HILL NRW je vyrovnaný a sou-
středěně spolupracuje všude. Ať doma v přípra-

vě nebo při soutěži. Jezdit ho je opravdová ra-
dost!". Na otázku, jak je obtížné předvést koně
v tak stísněném prostředí, diplomaticky odpově-
děla: „Diváci jsou tady skvělí a oslavují každého
jezdce. To i v případě, že jeho test není tak do-
brý. Téměř všichni jezdci tak zde zažijí ovace." 

Další informace získáte z webové stránky:
http://pst-marketing.de/index.php/home-vr-clas-
sics.html 

Závěrečné kvalifikace ve skoku i v drezuře bu-
dou 15. - 17. března v nizozemském 's-Herto-
genbosch.

Tabulka západoevropské ligy SP po 11.
kole v Bordeaux: 1. Sergio Alvarez Moya
ESP - 75, 2. Christian Ahlmann GER - 72, 3.
Pius Schwizer SUI - 70, 4. Kevin Staut FRA -
69, 5. Luciana Diniz POR - 61, 6. Denis Lynch
IRL - 53, 7. Henrik von Eckermann SWE - 50,
8. Jens Fredricson SWE - 48, 9. Pénélope
Leprevost FRA - 48, 10. Roger-Yves Bost
FRA - 47, 11. Hans-Dieter Dreher GER a Me-
redith Michaels-Beerbaum GER - 46, 13. Mar-
cus Ehning GER a Steve Guerdat SUI - 44,
15. Rolf-Goran Bengtsson SWE - 43, 16. Marc
Houtzager NED - 41, 17. Malin Baryard-
Johnsson SWE - 40, 18. Edwina Tops-Alexan-
der AUS - 37, 19. Gerco Schröder NED - 36,
20. Jeroen Dubbeldam NED - 35

Výsledek z Boredaux: 1. Hans-Dieter Dre-
her - MAGNUS ROMEO (GER) 0/0 34.25, 2.
Henrik von Eckermann - GOTHA FRH (SWE)
0/0 34.77, 3. Pénélope Leprevost - NAYANA
(FRA) 0/0 34.92, 4. Pius Schwizer - PICSOU
DU CHENE (SUI) 0/0 36.30, 5. Denis Lynch -
ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF (IRL) 0/4
33.97, 6. Richard Spooner - CRISTALLO (USA)
0/4 34.94, 7. Gerco Schröder - LONDON (NED)
0/6 50.04, 8. Emanuele Gaudiano - CHICAGO
(ITA) 0/12 36.04, 9. Steve Guerdat - NINO DES
BUISSONNETS (SUI) 4/69.67, 10. Simon De-
lestre - VALENTINO VELVET (FRA) 4/70.33,
11. Rolf-Goran Bengtsson - CASALL LA SILLA
(SWE) 4/70.57, 12. Roger-Yves Bost - CASTLE
FORBES MYRTILLE PAULOIS (FRA) 4/71.68,
13. Marcus Ehning - CORNADO NRW (GER)
4/72.24, 14. Marco Kutscher - SPARTACUS TN
(GER) 4/73.47, 15. Beat Mandli - LOUIS (SUI)
4/73.83, 16. Eugenie Angot - OLD CHAP TAME
(FRA) 4/74.00, 17. Ludo Philippaerts - CHAL-
LENGE VD BEGIJNAKKER (BEL) 8/70.11, 18.
Sergio Alvarez Moya - CARLO (ESP) 8/70.67,
19. Philippe Rozier - AKITA (FRA) 8/70.88, 20.
Luciana Diniz - LACONTINO (POR) 8/71.59.

Foto Karl-Heinz Frieler/FEI

Foto Rinaldo de Craen/FEI

Sedmou kvalifikaci SP v drezuře ovládla Helen
Langehanenberg - DAMON HILL NRW (GER)
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků, 

parkurových překážek,
kotců pro psy, nově 

i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

Třikrát Albertovec
V sobotu 16. února se v kulturním domě v Bolaticích

konalo slavnostní vyhlášení Voltižního poháru, Jezdce
a Koně roku 2012 a dalších cen disciplíny voltiž.

Jezdcem roku se stal podle očekávání Lukáš Klou-
da, který se dlouhodobě připravuje v Kolíně nad Rý-
nem a byl proto omluven. Koněm roku 2012 je
LAUDATIO z TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm

Voltižní pohár je rozdělen do několika kategorií. Nej-
lepší skupinou „D" byli vyhlášeni voltižéři z JK Voltiž
Albertovec. Albertovská skupina byla nejlepší i v žebříč-
ku skupin juniorů. A do třetice do albertovského JK puto-
valo i dětské ocenění, které získala Kristýna Kupcová.

Mezi juniorkami vystoupala ve voltižním poháru
nejvýše Eliška Kociánová (TJ Slovan Frenštát pod
Radhoštěm) a prvenství v kategorii žen patřilo Janě
Bartoňkové (TJJ Lucky Drásov). Drásovští si převzali
i trofeje za první dvě příčky kategorie Pas-de-Deux.

Juniorským vítězem se stal Denis Balaštík (JK
Azavero) a mezi seniory nasbíral nejvíce bodů Josef
Zelinka (TJ Orion Praha). Ten je vedle Lukáše Kloudy
druhým účastníkem loňského mistrovství světa i sou-
časného Světového poháru.

Pořadatelé si připravili i překvapení, kterým byly ce-
ny pro Andreu Vídeňkovou a Adélu Svobodovou za
vynikající přípravu svých svěřenců a vedení Sportovní-
ho centra mládeže.

Ještě dvakrát
Slavnostní udílení cen za sezónu 2012 je v plném

proudu, ale ještě nám zbývají dvě nejdůležitější set-
kání. Již tento víkend v sobotu 23. února se sejdou
příznivci spřežení a všestrannosti v Humpolci, aby
vyhodnotili další Jezdce a Koně roku a slavnostně vy-
hlásili další držitele Českých pohárů spřežení.

Vyvrcholení všech setkání připadne opět Žofínu.
Zde se jezdecký galavečer koná 2. března a Koně
a Jezdce roku vyhlásí skoková a drezurní komise.
Tradiční Koně na Žofíně zahajují v 18.00 hodin.

Scripta Equestrica
No. 5

Již celkem pět pokračování mají v knižní po-
době texty MVDr. Norberta Záliše. Po reprintu
script s pořadovými čísly 1 a 2 Hovory o dre-
zuře a Jezdectví pro vzdělance, které vyšly již
v roce 2000 v Národním hřebčíně v Kladru-
bech nad Labem, vydalo naše nakladatelství
i tři díly statí a autorských textů MVDr. Norber-
ta Záliše O jezdeckém umění. První vydání by-
lo určeno speciálně pro Jezdeckou akademii
v Mariánských Lázních, která si učebnice ob-
jednala pro své studenty. Druhá vydání pak
definitivně naplňují podtitulek Scripta Eque-
strica, protože jsou určena studentům Země-
dělské univerzity v Praze - Suchdole jako
učební texty pro nově vzniklý předmět Jez-
decká hipologie.

Pochopitelně všechny tituly si mohou ob-
jednat i čtenáři časopisu Jezdec. Cena Hovo-
rů o drezuře byla po úpravě DPH stanovena
na 320,- Kč, Jezdectví pro vzdělance stojí
350,- Kč a každý díl O jezdeckém umění zís-
káte za 390,- Kč. Scripta jsou vydávána malo-
tiskem na objednávku a svázána kroužkovou
vazbou. Poštovné ke každé učebnici je
20,- Kč. Učebnice lze objednat na 
jezdec@jezdec.cz

Foto Petr Vídeňka

Foto Béla Fialová

Foto Kateřina Návojová

Jezdeckou sezónu otevřela v sobotu 2. února v Hradištku u Sadské tradičně spřežení. Ke čtyřem soutě-
žím nastoupilo 35 účastníků. Nejvíce bylo jednospřeží, kterých dorazilo 15. Soutěž čtyřspřeží ovládl Jiří
Nesvačil st. (JK Moravský Krumlov - foto), který o čtyři body porazil svého syna Radka (NH Kladruby n.L.).

V sobotu 2. února se v pražském Radiopaláci uskutečnil jezdecký ples, v jehož rámci se poprvé udí-
lely Výroční ceny ČJF. Sportovcem roku v rámci oficiálních jezdeckých disciplín vyhlásil Výkonný vý-
bor voltižního reprezentanta Lukáše Kloudu. Oceněním Vycházející hvězda byla dekorována Barbo-
ra Kamírová, Jezdcem „navzdory všemu" Lukáš Hnát a Cenu za rozvoj jezdectví si odnesl dlouho-
letý pořadatel mezinárodních závodů spřežení v Nebanicích Ing. Miloslav Šimáček.

Cenu pro voltižního Koně roku LAUDATIO převzal
od ing. Milana Theimera lonžér Ondřej Svoboda
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Equitana 2013
Matka všech koňských výstav,

světoznámá  Equitana se blíží. Na
výstavišti v Essenu se ve dnech
16. do 24. března představí v 17
halách 900 vystavovatelů.

Návštěvníky opět čekají bezkon-
kurenční nákupní možnosti, ukáz-
ky jezdeckého sportu a večerní
Hop Top Show. Ta se bude v hale
č. 6 konat celkem čtyřikrát a to ve
dnech 16., 20., 22. a 23. března.

Veškeré informace o výstavě
i o cenách vstupenek naleznete na
http://equitana.tickets.de

V Linzi zahajují
Zimní sezóna v rakouském Lin-

zi, která se stala důležitou i pro
české jezdce, zahajuje.

První závody (CSNB*) se zde
konají tento víkend 23. - 24. února
a na ně naváží dvoje závody
v březnu (2. - 3. 3. - CSNB*, 28. -
31. 3. - CSNA*, CSNP-B).

Halovou sezónu pak uzavřou
dvě CSI** (11. - 14. a 18. - 21. dub-
na), na které naváže tradiční ra-
kouské CSIO. To je plánováno na
2. - 5. května. Kompletní kalendář
roku 2013 na 
www.linzerpferdefestival.at

Sprehe nabízí
Již třetí rok organizuje hřebčín

Sprehe prezentační zájezd pro
české chovatele do centra chovu
oldenburských koní severoněmec-
ké Vechty. V sobotu 2. února se ho
zúčastnila skupina českých chova-
telů, pro které hřebčín zorganizoval
zájezd na prezentaci plemeníků
pro připouštěcí sezónu 2013.

K dispozici českým chovatelům
je celá škála nabízených plemeníků
hřebčína Sprehe. Stejně jako
v předcházejících letech je sedm
plemeníků určeno pro PK ČT a tito
hřebci jsou českým chovatelům na-
bízeni za příznivější ceny. Jsou to
plemeníci Cashmoaker (2006, Cali-
do I - Laffite), Chico#s Boy (2000,
Carpaccio - Silbersee A.N.), Fürst
Wilhelm (2006, Fürst Heindrich -
Sandro Hit), Julio (1996, Julio Mari-
ner A1/1 - Calato), Quidamo (2003,

Quidam#S Rubin - Lafontaine)
a Swarovski (Sandro Hit - Don Gre-
gory). Tito hřebci jsou nabízeni se
slevou 35% pro klisny ČT. V Če-
chách již oblíbený Lyjanero (2008,
Landos - Casall - foto) má sle-
vu 20%.

Podrobnosti na:
www. gestuet-sprehe.de, kontakt
pro ČR je pak Karel Lacina -
728 436 100, k.lacina@sprehe.de

Pohár národů
Furusiyya FEI 
V Laussane byly 15. února ozná-

meny podrobnosti nové organizace
soutěže o Pohár národů (Furusiyya
FEI Nations Cup), které byly před-
běžně prezentovány na Valném
shromáždění v Istanbulu.

Ekonomickou záštitu nad seriá-
lem skokové soutěže národních tý-
mů přebírá Saudský jezdecký fond,
který pro první čtyřleté období vy-
členil 16 milionů Euro. Oficiální ča-
somíru zajistí firma Longines, která
uzavřela smlouvu na 10 let.

Podle nových pravidel bude svět
rozdělen do šesti oblastí, ze kterých
se budou týmy kvalifikovat do světo-
vého finále. Evropa pak bude rozdě-
lena do dvou divizí. Vrcholem zůstá-
vá evropská divize 1 - FEI Nations
Cup Top League se soutěžemi v La
Baule (FRA), Římě (ITA), St. Gallen
(SUI), Aachen (GER), Falsterbo
(SWE), Rotterdamu (NED), Hickste-
adu  (GBR) a Dublinu (IRL).

Dalšími regiony jsou: Severní,
Střední Amerika a Karibské ostrovy,
Jižní Amerika, Střední východ, Asie-
Oceánie a Afrika.

V první sezóně bude uskutečně-
no v rámci Furusiyya FEI Nations
Cup celkem 22 akcí. Finále se bude
konat v září a jeho místo dosud ne-
bylo určeno.

Pozvánku k finále obdrží celkem
18 národních celků podle následují-
cího klíče: devět států Evropy, po
dvou z oblastí Severní, Střední
Amerika, Karibik, Jižní Amerika,
Střední východ a Asie-Oceánie a je-
den tým z Afriky.

Ve finále zahajují všechny celky
s nulou a čtyřčlenné týmy budou
soutěžit v jediném finálovém kole.
Pokud nebude rozhodnuto o vítězi
(shodnost trestných bodů) proběh-
ne rozeskakování tříčlenných druž-
stev na body a čas.

Světový seriál byl zahájen první
soutěží na Blízkém východě, která
se odehrála ve čtvrtek 21. února při
CSIO5* v Al Ain (Spojené arabské
emiráty). Pokračovat pak bude
1. března při CSIO4* ve Welingtonu
(USA). V Evropě zahajují PN pro
státy divize 2 při CSIO4* v belgic-
kém Lummen 1. května a v rakous-
kém Linzi 5. května. Divize 1 pak tra-
dičně při CSIO5* v La Baule
17. května.

Ahlmann v čele
Světový žebříček skokových

jezdců sponzoruje od letošního ro-
ku společnost Longines. V prosinci
2012 došlo na prvním místě ke
střídání a Švýcara Steve Guerdata
vystřídal ne čele skových jezdců
Christian Ahlmann. Třetí pozice
patří nyní aktuálně Nick Skeltonovi
(GBR) a na čtvrtou pozici postou-
pila momentálně nejúspěšnější že-
na světa Edwina Tops.Alexander
(AUS).

Z českých jezdců figuruje aktuál-
ně nejvýše Aleš Opatrný na 230.
pozici. Kompletní světový žebříček
skokových jezdců naleznete na
www.horsesport.org

JK Stará Boleslav
nabízí možnost 

ustájení.
Informace na:

www.jkstaraboleslav.cz
nebo na tel. 777 180 535

V sobotu a neděli 2. - 3. února se v zámeckém areálu ve Ctěnicích
konalo dvoudenní školení s americkým chovatelem koní plemene mi-
nihorse Johnem Eberthem o chovu, porodu, genetice a dědičnosti
barev. Seminář zorganizoval Klub chovatelů miniaturních koní. Na
snímku s lektorem hlavní organizátorky (zleva) Marcela Filip, Jarmi-
la Podzemská a Lucie Kynclová.
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Nová kolekce plemenn˘ch hfiebcÛ  
pro rok 2013

Inseminaãní stanice hfiebcÛ Písek

Dal‰í hfiebce v nabídce najdete na
www.zemskyhrebcinecpisek.cz
nebo Vám kompletní katalog
hfiebcÛ v inseminaci za‰leme 

na poÏádání.

Zemsk˘ hfiebãinec Písek 
státní podnik

U hfiebãince 479 397 01 Písek
Tel.: 382 214 121, 734 741 651

e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz

1. 1477 FLYINGE GARIBALDI 901, Robin Z x Swift, Hnûdák, nar. 1991, SWB, PK - âT, CS
2. 1558 GALANDRO ZH, 1053 Quidam Sohn x 536 Lopéz - 17, Ryzák, nar. 2007, âT, PK - âT
3. 1345 HEARTBREAK ZH, Heartbreaker x Darco, Hnûdák, nar. 2005, BWP, PK - âT, CS
4. 1154 QUICK LAURO Z - Akceleraãní program, Quick Star x Lauriston, Hnûdák, nar. 1994, ZANG, PK - âT, CS
5. 1859 QUINTERO S’CASSINY - CS, Quintero x Cassini I, Tm. Hnûdák, nar. 2010, HOLST, PK - CS
6. 1603 PRZEDSWIT CHAMÍR - KK, 472 Przedswit XVI - 64 x Mehari (FR) xx, Prkvt. Ryz., nar. 1998, âT, PK - KK
7. 1437 MARAL - GZ - âMB, 2670 Mazur x 2471 Sural, Tm. Ryzák, nar. 2007, âMB, PK - âMB
8. 1583 ANDIAMO - AP - HAFLING, Liz. Amadeus HBIA x Winterstein HBIA, sv. Ryzák, nar. 1997, HFLG, PK - HFLG

❶

❷

❸

❹ ❺ ❻

❼

❽ Zveme Vás na pfiehlídku plemenn˘ch koní 2. 3. 2013 od 10 hod v areálu Zemského hfiebãince Písek.

Zemsk˘ hfiebãinec Písek státní podnik si Vás také dovoluje pozvat na nové webové stránky www.zemskyhrebcinecpisek.cz

Nová výstavní hala v Lysé n. L.
Společnost Výstaviště Lysá nad Labem zahájila pozemní práce nezbyt-

né pro výstavbu další haly. K areálu byly přikoupeny pozemky sousedící se
zadní částí výstaviště a na místě staré tovární zástavby vznikne moderní
výstavní hala o rozměrech 84,5 x 48 m.Tato hala bude krytými vstupy spo-
jena se stávajícím výstavním prostorem. Kolaudace stavby je plánována
v letních měsících a oficiální představení veřejnosti proběhne při 20. roční-
ku výstavy Kůň. Pořadatelé plánují, že při této výstavě bude hala promě-
něna na kryté předvadiště, které nejenom zvýší komfort návštěvníků a ko-
ní, ale umožní i organizaci večerního představení.

Galavečer endurance
V sobotu 9. února proběhlo slavnostní zhodnocení sezony 2012 ve vytrva-

losti. Konalo se v hotelu Clarion v Praze. Vyhlašovalo se šest kategorií. Mezi
jezdci hobby (vyhlášena poprvé) si trofej odnesla Veronika Deutscharová. Stá-
jí roku se již podruhé stala Stáj Karolína ze Zbraslavi u Brna. Titul Jezdec roku
- junior získal Miroslav Jadlovský. Jezdcem roku mezi seniory se stal opět Pe-
tr Jadlovský. Rodina Jadlovských si tak odvezla oba tituly. V kategorii Kůň roku
zvítězil osmiletý shagya arab DEAN, v majetku Petra Hladiše, který roce 2012
úspěšně dokončil všechny soutěže dohromady překonal soutěžních 843 km.
Ve světovém žebříčku FEI v kategorii koní se umístil na 2. místě ze 4 538 koní
celého světa. Ještě lepšího výsledku dosáhl ve světovém žebříčku FEI v kate-
gorii kombinací, kterou s jezdkyní Danou Hladišovou vyhrál.

Předány byly i Výroční ceny ČJF. Sportovcem roku se stala Helena Terbero-
vá, Vycházející hvězdou Luise Kopecká, Cenu za rozvoj jezdectví si odnesli
manželé Litovovi a cenu určenou jezdci překonávající zvláštní překážky (Na-
vzdory všemu) získala handicapovaná Veronika Janegová.

Michaela Litovová

Foto Libor Makrlik




