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Svět se setká 
v Lyonu

Kompletní seznam
účastníků i rozbor favoritů
před finále Světového
poháru ve francouzském
Lyonu

Bude Národní
hřebčín v UNESCO?

Rozhovor s vedoucí
oddělení ochrany kulturních
památek Ministerstva kultury
Mgr. Petrou Ulbrichovou
nejen o Národním hřebčíně
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Inzerce

Jenom tři hvězdy
Sezóna 2014 na otevřených kolbištích je

pro české reprezentanty především ve zna-
mení plnění kvalifikačních limitů na Světové
jezdecké hry v Normandii. Pro jezdce vše-
strannosti i pro skokany jsou proto důležité
pouze obtížnostní úrovně tři hvězdy. Militaristé
musí na takových závodech absolvovat
bezchybně překážky krosu, skokané pak na
vybraných CSI3* čistě Grand Prix.

Důvod k oslavě mají po 13. dubnu pře-
devším Aleš Opatrný a Ondřej Zvára, kteří na
CSI3* v San Giovanni udělali první krok do
Normandie. Oba zvládli kvalifikační Grand
Prix (150 cm) bezchybně.  V rozeskakování
byl Ondřej Zvára na CENTO LANO byl čistý
a skončil na 3. místě, Aleš Opatrný s VDL
FAKIR jednou chyboval a umístil se devátý.
První kvalifikace je tedy v suchu.

Další jezdci soutěží v Arezzu. Zde vý-
bornými výkony potvrzuje splněnou kvalifikaci
Emma Augier de Moussac. Spokojeny jsou
ovšem i úspěšné juniorky Kolowrat-Kra-
kowská a Tina Šalková, pro které je Arezzo
důležité jako dějiště letošního ME.

Jaroslav Hatla a WESTVINDS EL DIVO si
spravili 6. dubna náladu vítězstvím na CNC2*
ve Strzegomi, ale nyní je náročnější soutěž.
Pokusí se o první splnění kvalifikace při
CIC3* v italském Montelibretti (24. - 27.
dubna).

Tříhvězdovou soutěž má za sebou i Eliška
Opravilová, která s KALIF 3 startovala 6. - 9.
března na CIC3* v portugalském v Barroca
d´Alva. Dokončila na 12. místě. Na skocích
krossu byla bezchybná, ale inkasovala přes
20 bodů za čas. Zda je takový výkon
kvalifikací není zatím potvrzeno. Kritéria
hovoří o čistém absolvování pře-
kážek krosu. Zda bude tolerová-
no překročení času, není zatím 
zcela zřejmé.
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Jak to vidí Theo Timmerman
Jak jsme vás informovali v jezdci č. 5, reprezentačním trenérem jezdců spřežení v roce

Světových jezdeckých her 2014 v Normandii se stal holandský reprezentant a úřadující mistr
Evropy Theo Timmerman. Zastihli jsme ho v Národním hřebčíně při již letošním druhém
soustředění adeptů na nominaci do Normandie. Ve dnech 4. - 6. dubna pracovali pod jeho
vedením Jiří sen., Jiří jun. a Radek Nesvačilové. Poslední ze čtveřice jezdců, který připadá
v úvahu pro nominaci, Josef Hrouda, se tentokrát omluvil. Společně  s Theo Timmermanem na
otázky Jezdce odpovídal i člen komise spřežení Jaroslav Pavel.

Pane Pavel kdy a koho napadla myšlenka
angažovat Theo Timmermana?

S panem Timmermanem jsme se několikrát
potkali při soutěžích a líbil se nám pro vlídné a
příjemné jednání. Po konzultacích s jezdci, kteří
byli jednotně pro, jsme pana Timmermana oslovili
a on neodmítl. Říkám to záměrně, protože to
neznamenalo, že by nabídku přijal. Za prvé chce
v Normandii sám soutěžit, a protože je lídrem
holandského družstva, má řadu povinností doma.
A za druhé chtěl naše jezdce nejprve vidět, aby si
udělal o oprávněnosti jejich ambicí úsudek.

Čeští reprezentanti sice jezdí hodně na
zahraniční soutěže a Jiří Nesvačil st. se již jednou
probojoval i do halového Světového poháru, ale i
tak Theo Timmerman neměl o našich jezdcích
hlubší povědomí.

Prvním úspěchem tedy bylo, že po vstupním
kontrolním seznámení nabídku přijal. To bylo pro
nás všechny významným povzbuzením.
Vnímáme to tak, že vidí šance českého týmu na
kvalitní reprezentaci a nebojí se, že by mu čeští
jezdci si ve světové společnosti udělali ostudu.

V minulosti občas zaznělo, že staroklad-
rubští koně jsou pro současné soutěže příliš
robusní a pomalí. Nediskutovali jste toto
téma?

Na to vůbec nepřišla řeč. Naopak Theo
Timmerman vnímá možnosti našich spřežení
velmi optimisticky. Noblesa starokladrubských
koní je v drezurní zkoušce předností. V maratonu,
ale nakonec i v parkuru, jsou stavěny stále tech-
ničtější kursy a zde nehraje ani tolik důležitou roli
rychlost spřežení, ale jeho obratnost a pro-
ježděnost.

Jak bude vypadat nominační postup?
V současné době počítáme se čtyřmi uchazeči

o Normandii. Do Francie může odcestovat trojice
jezdců a tak na někoho zbyde Černý Petr.

Pochopitelně prvním krokem je splnit kva-
lifikační limity FEI, ale to doufám nebude pro
české jezdce nepřekonatelnou překážkou. Navíc
mají výhodu čtyř domácích CAI a k další soutěži
budou naši jezdci cestovat do Rakouska. Za

Theo Timmerman a Jiří Nesvačil jun.
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Jak to vidí Theo ...

zcela zásadní pak bude komise všestrannosti
počítat výkony v Kladrubech, Altenfeldenu a Ne-
banicích. Po CAI v Nebanicích by již mělo být
jasno a měla by být určena reprezentační trojice.
Po nominaci chce reprezentační trojice, jako
potvrzení výkonnosti, absolvovat CAI v Riesen-
becku, které se koná na přelomu července
a srpna.

Spřežení mají letos ještě jednu vrcholnou
akci a tou je MS jednospřeží v maďarském
Iszák (24. - 28. září). Jak bude vypadat
nominace pro jedničky?

Máte pravdu, již nyní se rozhořel i souboj o no-
minaci na letošní MS jednospřeží v Maďarsku.
Komisi se přihlásila dvanáctka adeptů, kteří by se
chtěli o nominaci tři + jeden utkat. Zde běží vše
souběžně se čtyřkami a v podstatě po soustředění
čtyřspřeží pokračují soustředění jednospřeží.
Reprezentačním trenérem byl určen Jiří Nesvačil st.

Jednospřeží budou mít nominaci později, ale již
v průběhu sezóny počítáme s jistou redukcí
uchazečů. Myslím, že do užší nominace již po
domácích jarních závodech a maximálně
Altenfeldenu, postoupí zhruba tak polovina
spřežení.

A nyní otázka na Theo Timmermana. Máte

za sebou druhé setkání s našimi
jezdci. Jak odhadujete nyní na po-
čátku dubna jejich možnosti uspět na
MS v Normandii?

Dovolte mi odpovědět řečnickou otáz-
kou: Co vnímáte pod pojmem uspět? Já
osobně si myslím, že velmi reálné je, aby
se český tým umístil v první desítce.
Zatím se jasně nejlepší jeví Jiří Nesvačil
ml. a jeho starokladrubští bělouši. Pokud
bude na jeho straně stát i sportovní štěs-
tí, troufám si pomýšlet na nejlepší svě-
tovou patnáctku. Ale víte, že sportovní
štěstěna dokáže být vrtkavá. Rozhodně
je toto spřežení velmi kvalitní.

Co chystáte pro naše reprezentanty
v průběhu sezóny, která je na samém
začátku?

Bohužel nemohu se zúčastnit závodů
zde v Kladrubech, ale dohodli jsme se, že
se přijedu podívat do Němčic a poté bu-
dou ještě následovat pravidelná soustře-
dění. Tak budeme až do léta v kontaktu
a pro nominovanou trojici jsem zajistil
týden před Normandií tréninkový pobyt
u mě doma v Holandsku. Částečně to
bude závěrečná příprava a částečně akli-
matizace na západoevropské pobřeží.

Díky za rozhovor a doufejme, že se
Vaše předpovědi naplní.  

Cyril Neumann

Ve Zduchovicích otevíral Channel Star
Soutěžní zahájení na otevřeném kolbišti ve

zduchovickém areálu se konalo ve dnech
5. – 6. dubna. Připraveny byly skokové
soutěže pro koně i pony v rámci seriálu
Channel Star. Ten bude v roce 2014 hodnocen
na styl. Všechny soutěže byly zároveň ote-
vřené. 

Seriál Channel Star je přístupný jezdcům na
pony (Pony younger/older) a dále dětem a ju-
niorům na koních.

Po jednání komise pony by se mělo MČR
po-ny konat letos opět ve Zduchovicích.
Definitivní rozhodnutí padne 16. dubna na
VV ČJF.

Během dvou soutěžních dní se v pony sou-
těžích podařilo nasbírat nejvíce bodů Barboře
Vídeňské a Anně Lani Novak (JK Kamenický
Dvůr). Zatímco druhá zmíněná si v mladší
kategorii dojela s pony MID NIGHT SUN pro
dvě nedělní vítězství, Barbora Vídeňská vede
díky startům a několika umístěním do pátého
místa.

V kategorii dětí vede po prvním kole Anna
Julie Skřivánková (FLOW 1), která ale v neděli
nestačila na Petra Matušku (GLEN HONEY).

Mezi juniory (-L* + L**-) byl souboj také velmi
vyrovnaný. Po prvním kole se ujal vedení v so-
botu vítězný Petr Dajbych na POCTA 1 (Petr

Daj-bych), který vede
s odstupem 8 bodů
před nedělním vítězem
Alexandrem Baral-
dim na LOS ANGE-
LES 1 (JS Opatrný
Hořovice).  

Ve Zduchovicích se
opět soutěží 19. – 20.
dubna. Další kolo
Channel Star se koná
7. – 8. června v rámci
Ceny sv. Norberta. 

Theo Timmerman

Radek Nesvačil a čtyřspřeží starokladrubských vraníků

Vedle úspěchu v za-
hajovacím kole junior-
ského Channel Star
na POCTA, startoval
Petr Dajbych ve Zdu-
chovicích i na pony
TOP DEJA VUE.
Úspěšný byl v sobotu,
kdy zvítězil v pony-
handicapu -LP- sou-
částí Big Tour série. 

Foto K. Návojová



sezóny 2014. Ve dnech 5. – 6. dubna zvítě-
zila v hlavní soutěž ve Zduchovicích (-S**-)
a o týden později se jí dařilo i v rámci
martinické Mercedes Spring Tour 2014. Zde,
po rozeskakování sedmi dvojic, vyhrála hlavní
nedělní soutěži -ST**-. 

V Martinicích se soutěžilo od čtvrtka 10.
dubna. Vedle otevřených soutěží byly
vypsány oddělení pro mladé koně, děti a ju-
niory.

Pěti a šestiletí koně soutěžili nejprve v kva-
lifikacích a pro nejlepší třicítku bylo připra-
veno nedělní finále (115/120 cm). Zde
vítězství získal Jiří Luža na RIVERDI-S (JS
Schneider).

Děti a junioři sou-
těžili na styl jezdce a v
obou kategoriích před-
vedla nejstylovější vý-
kon Kristýna Hofmeis-
terová s koňmi ZIAN-
TUS M a JASNĚNKA 6
(Pavel Zahoř).

Páteční dvoufázové
skákání 135/140 cm
vyhrál Vladimír Tretera
a QUENTIN (Sportovní
stáj Tretera). V sobotu
ovládl závěrečnou sou-
těž dne (135 cm) Lud-
vík Jandourek s BALA-
DIUM (SK Gestüt Mur-
hof Melichar).
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Dvakrát Chotěbuz
V Chotěbuzi 11. dubna odstartoval letošní

ročník Moravského šampionátu mladých koní.
V kategorii čtyřletých (-Z-) bylo z 23 startujících
bylo sedm bezchybných. Mezi 16 pětiletými
(-ZL-) pak jedenáct čistých a ve startovním poli
18 dvojic nejstarších koní (-L**-) byly nuly čtyři.
Zde po rozeskakování zvítězil domácí Zdeněk
Žíla na DOMINIKA B před Janem Zwinge-
rem s DAYTILA a AL GRANA (Stáj Zwinger) na
2. a 3. místě.

Společně se MŠMK se na kolbišti v Chotěbuzi
konala i první kvalifikace Meridian-Szary Tour,
což je nový seriál  mezinárodních závodů, při
kterém jezdci absolvují dvě soutěže v Polsku
a dvě soutěže a finále v JK Chotěbuz. Vedle
českých jezdců starovali také jezdci Slovenska
a Polska. V hlavní soutěži Gold tour (-S**-)
startovalo 39 dvojic a do finále (140 cm)
postoupilo deset nejlepších. Zvítězil Jiří Hruška
na MR.VOX Agromarket H+B (JK Opava
Kateřinky, foto) před Markem Hentšelem se
SAURON Fitmin (JK Baník Ostrava) a Lucií
Strnadlovou na ATLANTA 12 (Stáj SKL Troja-
novice). -jge-Zdeněk Žíla - DOMINIKA B

Foto J. GebauerFoto J. Gebauer

Jiří Hruška - MR. VOX Agromarket

Mercedes-Benz Spring Tour 2014
Michaela Šínová s hřebcem CASIDI (JK

EKO Centrum Orlov) vstoupila úspěšně do

První pohárová kola za dveřmi
Před námi je zahájení 13. ročníku Skokového poháru, který se rozeběhne

ve čtvrtek 24. dubna v Martinicích. 
Na první kolo zvou i drezurní jezdci a Český drezurní pohár zahajuje ve

dnech 3. - 4. května. Poprvé v areálu Stráň - Sadov u Karlových Varů,
Májovým pohárem Karlovarského kraje. Info o pořadateli 1. kola ČDP na
www.gabrielka.net nebo na www.stran.cz

Rudolfův pohár zahajuje
Tradičně zahajovací mezinárodní soutěží spřežení je v Evropě CAI3*

v Kladrubech nad Labem. To se koná ve dnech 24. - 27. dubna. Ve stejném
termínu pak proběhne i CAI v nizozemském Horstu.

Přes probíhající rekonstrukci historického areálu jsou přípravy na CAI
v plném proudu. Chybět nebudou ani oficiální hosté a do Kladrub se chystá jak
ministr zemědělství ing. Marián Jurečka, tak ministr kultury Mgr. Daniel
Herman, kteří závodům poskytli záštitu. Třetím předním politikem pak bude
hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický. 

Přihlášeni jsou účastníci z Dánska, Švédska, Finska, Litvy, Francie, Itálie,
Polska, Maďarska, Slovenska, Švýcarska a pochopitelně ČR. Ozdobou
budou Jihoameričané z Chile. Pro soutěž čtyřspřeží je přihlášeno
16 účastníků. Novinkou terénní zkoušky bude nová překážka. Navrhl ji člen
týmu výcviku remont Jakub Hlávka a je tvořena číslicemi letopočtu založení
hřebčína 1579.

Carambol Zuzany
Jarní Champions Tour v Hradištku vy-

vrcholil ve neděli 13. dubna soutěží -ST*-. Na
startu bylo 20 dvojic včetně reprezentantky
Zuzany Zelinkové z Bratislavy. Ta postoupila
s oběma svými koňmi do šestice roze-
skakujících se. Zatímco její CARAMBOL RS
naplnil své jméno a v rozeskakování měl
kolizi, která vedla k vyloučení, na CALIPPA-T
již nedala Zuzana nikomu šanci a jistě
zvítězila. Na druhém místě skončil Martin
Matějka na TRM KAR KAR (JK Roudníky)
před Terezou Mückovou s LA CHARLOTTE
(Kuzďas).

Foto O. Procházková

Vítězkou jarního kola Mercedes Spring Tour
se v Martinicích stala Michaela Šínová na
CASIDI 
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Od 17. dubna pro-
bíhá ve francouz-
ském Lyonu závěr
halové sezóny. Sko-
kové finále Světové-
ho poháru je už tři-
cáté šesté a fran-
couzští jezdci jistě
udělají všechno pro-
to, aby nedělní Svě-
tový pohár ve ská-
kání zůstal doma.

Doposud se jim to
podařilo jen jednou,
v roce 2004 v Miláně,

kde tehdy zvítězil poněkud podceňovaný Bruno
Broucqsault  se skvělým hnědákem DILEME
DE CEPHE.

Svět se setká v Lyonu

V polovině 80. let byl fenoménem Američan Conrad Homfeld a bělouš ABDULLAH

Francie do třetice?
Pro Francouze mluví nejen sebevědomí,

které získali titulem R.-Y. Bosta na sklonku
minulého léta na ME v Herningu, ale také triumf
ve finále Furusiyya FEI Nations Cup v září v Bar-
celoně. Především Patrice Delaveau s báječ-
ným hnědákem LACRIMOSO bude patřit do nej-
užšího okruhu favoritů.

USA a Německo devětkrát
Nejvíce titulů zatím získali ve Světovém

poháru Američané a Němci, kterým se podařilo
zvítězit devětkrát. Reprezentanti USA ovládli
sedm z prvních devíti ročníků. Dvakrát vyhrál
Conrad Homfeld v roce 1980 na BALBUCO a po
pěti letech to dokázal znovu s nádherným
běloušem ABDULLAH (1985). Dalšími vítězi byli
Michael Matz - JET RUN (1981), Melanie Smith
- CALYPSO (1982), Norman dello Joio - I LOVE
YOU (1983), Leslie Burr-Lenehan - MCLAIN
(1986) a Katherine Burdsall - THE NATURAL
(1987).  

Potom se Američané na čtvrt století odmlčeli.
Jejich ambice znovu potvrdil v roce 2012 v ho-
landském ' s- Hertogenbosch Rich Fellers s im-
pozantním irským ryzákem FLEXIBLE. A navá-
zali v loňském ročníku, kdy titul v göteborské
hale Scandinavium získala Elizabeth Madden
s holandským valachem SIMON.

Pod německými tituly je podepsán Ludger
Beerbaum z Göteborgu 1994, kdy zvítězil
s nezapomenutelnou hnědkou RATINA Z, stejně
jako současný spolkový trenér Otto Becker
v Lipsku 2002 s impozantním běloušem
CENTO. Trojnásobnou vítězkou je Meredith
Michaels-Beerbaum s magickým hannove-

ránem SHUTTERFLY a třikrát triumfoval
i Marcus Ehning (ANNKA, SANDRO BOY
a NOLTES KÜCHENGIRL / PLOT BLUE). Před
třemi lety v Lipsku 2011 vyhrál Christian
Ahlmann s hřebcem TALOUBET Z. 

Kdo další?
K neopomenutelným vítězům patřil Kanaďan

Ian Millar s úžasným BIG BEN, který ovládl
ročníky 1988 a 1989, přestože měl takové
soupeře, jako byl Francouz Pierre Durand
s vraníkem JAPPELOUP a druhý rok Angličan
John Whitaker s impozantním běloušem
MILTON.

Dvojice John Whitaker - MILTON dominovala
v roce 1990 a 1991 a utvrdila svoji celo-
světovou popularitu. Třikrát za sebou zvítězil
fenomén přelomu století Rodrigo Pessoa
s vynikajícím hřebcem BALOUBET DU ROUET
v letech 1998 až 2000. Trojnásobným vítězem je
i Rakušan Hugo Simon, který vyhrál s hřebcem
GLADSTONE hned první ročník 1979 a po
sedmnácti letech to v sedle ryzáka E. T. FRH
dvakrát zopakoval v letech 1996 a 1997.

Favoritů je řada
V letošním finále má s jedenácti repre-

zentanty největší zastoupení USA a pětičlenná
ekipa přijede z Německa. Největšími favority
vedle Patrice Delaveau bude jistě i Marcus
Ehning s běloušem CORNADO NRW. Ale
ukázat se určitě bude chtít i nejčastější účastník
finále Michael Whitaker, stejně jako Ir Billy
Twomey nebo vítěz poslední kvalifikace 20letý
Nicola Philippaerts. Můžeme se těšit co
předvedou vyhlášené bojovnice Edwina Tops-
Alexandr a Luciana Diniz. Silné zastoupení
v podobě Steve Guerdata a Piuse Schwizera
mají Švýcaři. Vedle několika nadějných jezdců
z USA přiletěli i velezkušení Kent Farrington,
McLain Ward a obhájkyně titulu Elizabeth
Madden.

Kdo je v Lyonu?
Na start se v Lyonu postavili: Ashlee Clarke

(USA) – AGROSTAR, CHELA LS , Saer Coulter
(USA) – CARMENA Z, SPRINGTIME , Lucy Davis
(USA) – BARRON, Katie Dinan (USA) – NOUGAT
DU VALLET, Kent Farrington (USA) – VOYEUR,
WILLOW, Leslie Howard (USA) – TIC TAC DU
SEIGNEUR, Charlie Jacobs (USA) – FLAMING
STAR, Charlie Jayne (USA) – CHILL R Z,
Elizabeth Madden (USA) – SIMON, Jenni Martin-
McAllister (USA) – CASSEUR DE PRIX, McLain
Ward (USA) – HH CARLOS Z, ROTHCHILD,
Christian Ahlmann (GER) – ARAGON Z, LITTLE
LADY Z, Ludger Beerbaum (GER) – CHIARA 222,

CHAMAN, Daniel Deusser (GER) – CORNET
D'AMOUR, Marcus Ehning (GER) – CORNADO
NRW, PLOT BLUE, Lars Nieberg (GER) –
CASALLORA, LEONIE W, Patrice Delaveau
(FRA) – LACRIMOSO HDC, Simon Delestre
(FRA) – NAPOLI DU RY, VALENTINO VELVET,
Kevin Staut (FRA) – OH D'EOLE, SILVANA HDC,
Scott Brash(GBR) - URSULA XII, Michael
Whitaker (GBR) – AMAI, VIKING, Pius Schwizer
(SUI) – TOULAGO, QUIDAM DU VIVIER, Steve
Guerdat (SUI) – NINO DES BUISSONNETS,
Edwina Tops – Alexander (AUS) – OLD CHAP
TAME, EGO VAN ORTI, Jamie Kermond  (AUS) –
QUITE CASSINI, Francois Mathy Jr. (BEL) –
POLINSKA DES ISLES, Nicola Philippaerts (BEL)
– DONATELLA N, Ljubov Kochetova (RUS) –
ASLAN, Natalia Simonia (RUS) – KILAR,
QUILATA, Billy Twomey (IRL) – TINKA'S
SERENADE, Maikel van der Vleuten (NED) –
VDL GROEP VERDI, Malin Baryard-Johnsson
(SWE) – H&M TORNESCH 1042, Luciana Diniz
(POR) – FIT FOR FUN 13, LENNOX 180, Hamad
Ali Mohammed A Al Attiyah (QAT) – L. B.
CASANOVA, Abdullah Waleed Sharbatly (KSA) –
UNIQUE, ANDREA, Nayel Nassar (EGY) –
LORDAN 5, Abdelkebir Ouaddar (MAR) –
QUICKLY DE KREISKER, Yuri Mansur Guerios
(BRA) – AMOR, FIRST DEVISION, Andres
Rodriguez (VEN) – CABALLITO, Kristaps
Neretnieks (LAT) – C,RAMSIN, CONTE
BELLLINI, Andrius Petrovas (LTU) – COM-
PLEMENTO, ARAGORN, Jamal Rahimov  (AZE)
– WARRIOR.

Kdo na obdélníku?
Na rozsáhlém lyonském výstavišti Euroexpo se

jede také 29. finále Světového poháru v drezuře.
Obhájkyní titulu je Helen Langehanenberg z Ně-
mecka s hřebcem DAMON Hill NRW. O Světový
pohár 2014 se bude ucházet osmnáct jezdců
z jedenácti zemí. Německo, Nizozemsko a Dán-
sko budou mít po třech zástupcích.

Rekordmany jsou Holanďané
Nejvíc titulů v dosavadní historii, celkem

dvanáct, získalo Holandsko. Především zásluhou
Anky van Grunsven, která sama v rozmezí třinácti
let zvítězila devětkrát. Svůj první titul slavila s bri-
lantním ryzákem BONFIRE v Los Angeles (USA)
v roce 1995 a ten poslední byl na domácí půdě
v 's-Hertogenbosch (NED) v roce 2008 s vraníkem
SALINERO.

Dánská smůla
Co do počtu vítězství se k Holanďanům

přibližují Němci, kteří zvítězili devětkrát. Smůlu má
sympatická Dánka Anna Kasprzak, která se mi-
nulý týden zranila při pádu. Ve finále ji na poslední
chvíli nahradila v USA působící 46letá Dánka
Mikala Gundersen, která získala své kvalifikační
body v Severoamerické lize. 

Charlotte Dujardin, přestože vyhrála obě kva-
lifikace kterých se zúčastnila, získala na postup do
finále málo bodů a britská federace pro ni musela
požádat o zelenou kartu. 

Nejmladšími účastníky budou pětadvacetiletá
Nanna Merrald Skodborg z Dánska, sedm-
advacetiletá Holanďanka Daniëlle Heijkoop a o rok
starší Charlotte Dujardin a Jessica von Bredow-
Werndl.

Nejmladším přihlášeným koněm je desetiletý
trakén MISTER X (ex. DARIY), kterého předvede
Ruska Inessa Merkulova. 

O titul budou bojovat především olympijská
a evropská vítězka Charlotte Dujardin s 12letým
hnědákem VALEGRO (Negro) a Helen Lan-
gehanenberg s vestfálským hřebcem DAMON Hill
NRW (Donnerhall). Papírové předpoklady spíše
hovoří ve prospěch držitelky všech světových
rekordů Charlotte Dujardin. Respekt budí pře-
devším její rekord 93,975% ve volné sestavě,
který získala loni v předvánočním Londýně. Ze
světových tabulek tam vymazala 92,300%, které
na stejném místě v roce 2009 získal Holanďan
Edward Gal s černým hřebcem TOTILAS
(Gribaldi).

Helen Langehanenberg však jistě neprodá kůži
lacino, o čemž svědčí i její stále se lepšící osob-
ní rekordy. Loni v listopadu při kvalifikaci ve
Stuttgartu získala úctyhodných 89,775%
a následně v únoru v Neumünsteru se zlepšila
na 90,375%.
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Nizozemská bankovní skupina Rabobank uspořádala začátkem dubna
velmi úspěšnou dražbu třiceti pěti koní zkrachovalé stáje Eurocommerce.
Jejich vyvolávací cena byla od dvou set padesáti až po čtyři milióny EUR,
na které byl ohodnocen 12letý ryzák LONDON (Nabab de Reve), se kterým
Gerco Schröder získal pro Holandsko dvě stříbrné medaile na OH
v Londýně. Novým majitelem tohoto výjimečného hřebce za závratných 8,6
milionu EUR, se nakonec stal rakouský výrobce zbraní Gaston Glock.
Následně podepsali Gaston Glock a Gerco Schröder sponzorskou smlouvu,
která zajišťuje, že úspěšná dvojice nebude rozdělena ani v budoucnu.
Glockovo impérium, ve kterém doposud dominovali dva výborní holandští
drezuristé Edward Gal a Hans Peter Minderhoud, se tak výrazně rozrostlo. 

Hnědého 14letého valacha TOBALIO (Numer Uno), se kterým sklízel
úspěchy holandský matador Albert Vorn  (175 000,- EUR), Schröderova
11letého hannoverského hřebce CALLAHAN (Contendro) za 180 000,- EUR
a 14letého valacha SACRAMENTO (Leendert ), který stál „pouze“  38 000,-
EUR (v současné době je ale také zraněn), bude nyní jezdit saúdskoarabský
vicemistr světa Abdullah Al-Sharbatly. 

Dva koně, 11letého hnědáka CAPETOWN (Oklund), prodaného za 187
tisíc, a 13letého valacha SEOUL (Hunder van de Zuuthoeve) za 307 tisíc
EUR, bude jezdit nadále holandský rutinér Wout-Jan van der Schans.

Nového majitele má i impozantní bílý holštýnský plemeník BERLIN (dříve
Casper, otec Cassini I), se kterým se na WEG 2006 v Cáchách stal Gerco
Schröder týmovým mistrem světa. Skupina VDL ho za 122 000,- EUR
vydražila pro hřebčín Duyselshof.

LONDON za 8 600 000 Euro

Slavná doba Anky van Grunsven a hnědáka
BONFIRE (OH 2000 Sydney)

Naposledy v Herningu
Naposledy se střetly obě konkurentky koncem

minulého léta na ME v dánském Herningu.
V Grand Prix pomohla Helen Langehanenberg
impozantní jízdou svým krajanům získat
dvaadvacátý týmový mistrovský titul. Následující
den v Grand Prix Spécial, kde se všichni největší
favorité předháněli, kdo z nich dříve splete úlohu,
se však před svou současnou konkurentkou
Dujardin musela sklonit a spokojit se se stříbrnou
medailí. Stejné pořadí pak bylo i v závěrečné volné
sestavě.

Chybět v Lyonu nebude ani úřadující mistr světa
Edward Gal, stejně jako mnohonásobná
olympijská, evropská i světová medailistka Isabell
Werth. O své místo na slunci jistě budou bojovat i
outsideři jako v USA sídlící Korejec Dong Seon
Kim, Ruska Inessa Merkulova nebo Australanka
Mary Hanna.

Seznam účastníků:
Marc Boblet - NOBLE DREAM CONCEPT SOL

(FRA), Charlotte Dujardin - VALEGRO (GBR),
Edward Gal- GLOCK'S UNDERCOVER (NED),
Mikala Gundersen - MY LADY (DEN), Mary
Hanna - SANCETTE (AUS), Daniëlle  Heijkoop -
KINGSLEY SIRO (NED), Dong Seon Kim -
BUKOWSKI (KOR), Tina Konyot - CALECTO V
(USA), Marcela Krinke-Susmelj-  SMEYERS
LAZANDER (SUI), Helen Langehanenberg -
DAMON HILL NRW (GER), Inessa Merkulova
(Poturaeva) - MISTER X (RUS), Nanna Merrald
Skodborg - MILLIBAR (DEN), Hans Peter
Minderhoud -  JOHNSON (NED), Cesar Parra -
VAN THE MAN (USA), Lars Petersen - MARIETT
(DEN), Tinne Vilhelmson Silfvén - DON
AURIELLO (SWE), Jessica von Bredow-Werndl -
UNEE BB (GER), Isabell Werth - DON JOHNSON
FRH nebo EL SANTO NRW (GER).

Balindenisk pro Británii
Ve druhém letošním pokračování FEI Nations

Cup ve všestrannosti, které se konalo 11. - 14.
dubna v irském Balindenisk, zvítězilo těsně
družstvo Velké Británie před Francií a Irskem.

Francie je sice po dvou kolech stále v
průběžném vedení, ale Británie za ní zaostává o
jediný bod. Francie byla po drezuře a parkuru na
čele, ale o prvenství ji připravilo zaváhání
posledního člena týmu Maxime Livio (PICA
D´OR) na předposlední překážce v krosu.
Naopak žádný z Britů v krosu na překážkách
nechyboval.

O převaze Angličanů svědčí, že mezi jednotlivci
zvítězil Oliver Townend na COOLEY MASTER
CLASS, který nebyl členem týmu soutěže FEI
Nations Cup. Kompletní výsledky naleznete na
www.ballindenisk.org

Další kolo FEI Nations Cup se jede 22. - 25.
května v britském Houghton Hall.

Vítězný tým Velké Británie v Balindenisk ve
složení: šéf tým Philip Surl  a jezdci Nicky
Roncoroni, Lucy Wiegersma, Rosalind Canter
a Izzy Taylor

Foto EquusPix/FEI



Paní Ulbrichová, rekon-
strukce hřebčína se tedy
skutečně za minutu dva-
náct rozeběhla. V nejcit-
livějším období se však
konstituovala nová vláda.
Jak vnímá současná re-
prezentace ministerstva
a i samotný pan ministr
kladrubský hřebčín?

Nevím, jak přímo nový pan
ministr, ale jsem přesvěd-
čena, že ministerstvo je
o všem v Kladrubech velmi
dobře informováno a pečlivě
vše sleduje. Dokládá to na-
konec skutečnost, že pan
ministr poskytl i záštitu letoš-
ním mezinárodním závodům
Rudolfův pohár a bude
v Kladrubech i osobně příto-
men. 

Překvapilo vás něco na
zahajovacích pracích rekonstrukce NH?

Nedá se říci, že překvapilo, ale pochopitelně
je nepříjemné, když v samotném začátku rekon-
strukce se ukazuje, že například rekonstrukce
krovů historických budov bude výrazně roz-
sáhlejší, než předpokládal průzkum stavu. To
ale musí vyřešit společnost, která konkurs na
zhotovení vyhrála.

Naopak příjemné byly historické nálezy na
které se při vyklízení hřebčína narazilo. Jedním
je pamětní deska věnovaná císařovně a krá-
lovně Alžbětě zvané Sisi, která byla na půdě pod
zbytky starého sena. Tam byla uložena
pravděpodobně po vzniku československého
státu v roce 1918 a zapomnělo se na ni. Stejně

tak příjemný byl nález
kovové tabulky se jménem
plemeníka Generale XXXIV,
která dokumentujem, jak
označení plemeníků v dří-
vějších dobách vypadalo.

Nedílnou součástí pro-
jektu IOP jsou i výstupy
a cíle projektu a pře-
devším tzv. aktivity v do-
bě udržitelnosti. Ty jsou
jakýmsi závazkem, který
musí po určenou dobu
příjemce evropské dotace
splňovat, aby splnil do-
tační podmínky. Přiznám
se Vám, že mě nejvíce
zneklidňuje část zava-
zující se ke zvýšení
turismu v NH a věty jako
např. jízdy v kočáře, vy-
jížďky v sedle s do-
provodem či ukázky his-

torického ježdění. Neobáváte se, že bude
z řad neodborných dohlížitelů vyvíjen tlak na
bulvarizaci hřebčína?

Bohužel tato část projektu je uzavřena, byla
jednou z podmínek zisku dotace a nesmí být
nijak zpochybněna. Z některých formulací
vyplývá, že na ni pracovali i odborně méně znalí
tvůrci. Bude na současném vedení, aby závazky
splnilo, ale současně se nezpronevěřilo míře
odborné profesionality.

V posledních měsících kladrubské patrioty
zaměstnávala plánovaná zelená barva, která
se má na stěny hřebčína vrátit. Už jste viděla
nějaké barevné návrhy?

Tak daleko zatím nejsme, ale mohu ujistit
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Bude Národní hřebčín v UNESCO?
V úterý 8. dubna se v Kladrubech nad Labem konala první veřejná prezentace zahájené

rekonstrukce areálu Národního hřebčína. V úvodu setkání, při kterém zájemci z řad veřejnosti
zcela zaplnili renovovaný sál bývalého kina, připomněl ředitel ing. Jiří Machek vše, co rekonstrukci
předcházelo.

Samotný projekt pak přiblížila koordinátorka projektu Mgr. Lenka Dudová. Zdůraznila především
cíl celé akce, kterým je zapsání Národního hřebčína do seznamu kulturního dědictví světa
UNESCO. Celou zprávu naleznete na stránkách www.nhkladruby.cz

Čtenáři Jezdce jsou v průběhu měsíců zevrubně o všech událostech v NH informováni.
O informaci nejenom o samotné rekonstrukci NH, ale i o dalších záměrech v oblasti prezentace
důležitých hipologicky kulturních objektů, jsme oslovili vedoucí oddělení ochrany kulturních
památek Ministerstva kultury Mgr. Petru Ulbrichovou. Na ni můžeme prozradit, že je bývalá
jezdkyně a v sedmdesátých letech 20. století byla pravou rukou našeho tehdejšího drezurního
jezdce Františka Jandy. Pochopitelně paní Petra Ulbrichová byla v 90. letech přítomna celému
procesu uznávání hřebčína v Kladrubech n. L. jako Kulturní a později i Národní kulturní památky.

Klasicistní zeleň na Stavovském divadle
v Praze

Mgr. Petra Ulbrichová

Méně známé vyobrazení budov hřebčína v Kladrubech nad Labem z doby hřebčinského působení rodiny Trauttmansdorffů (zámek Horšovský Týn)

všechny příznivce hřebčína, že speciálně v ba-
revnosti postupují památkáři velmi citlivě. Z toho
co známe rozhodně nevyplývá, že budou do
zelena všechny budovy hřebčína. Týkat se to
bude pravděpodobně hospodářských a stájo-
vých budov. Pokud by někdo chtěl zelenou
fasádu z tereziánského období v reálu vidět, tak
v centru Prahy je tak nabarveno např. Sta-
vovské divadlo.

Myslím, že hipology by ale mělo více zajímat
vnitřní vybavení stájí. Předpokládá se, že drtivá
většina koní bude ustájena v prostorných
boxech. Zmizí tak tradiční, ale v současných
chovech již dávno opuštěné vazné ustájení. To
bude zachováno jen ve velmi malé míře v pro-
hlídkovém okruhu pro turistické návštěvníky,
aby byla demonstrována historická souvislost.

Další novinkou pak bude zřízení historické
kočárovny. V ní by měly být muzejním způ-
sobem vystaveny nejcennější historické kočáry
a vedle nich pak i ty, které se budou standardně
používat. Vše by mělo demonstrovat obrovskou
historickou cennost hřebčína, ale současně jeho
živou přítomnost.

Zde bych chtěla všechny příznivce spřežení
upozornit i na připravovanou výstavu „Zapřa-
žená krása”, kterou na letošní léto připravuje
správa Pražského hradu v Jízdárně Pražského
hradu. Zahájení výstavy pak bude příležitostí
pro starokladrubské koně, kteří by se měli na
Hradě také prezentovat.

A co další objekty v majetku NH?
Součástí celé budoucí práce je propojení

všech objektů Národního hřebčína tak, aby
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jeden vybízel k návštěvě druhého. Do tohoto řetězce by tak mělo být
zapojeno nejenom výcvikové středisko v Heřmanově Městci, ale pře-
devším objekty ve Slatiňanech.

Tady mám dobrou zprávu pro příznivce hipologického muzea ve státním
zámku Slatiňany. Nová hipologická expozice je právě instalována a defi-
nitivně by měla být dokončena v roce 2015. Rozhodně tak tradice
hipologického muzea nezanikne, ale bude lépe respektovat zámecký
interiér a především sbírky budou odborně lépe sestaveny. Vedle
historické sedlovny a postrojovny pak ve Slatiňanech bude i rozsáhlá
expozice historie podkovářského řemesla. Chybět nebude ani Hamiltonův
kabinet. Jednáme se zámkem v Horšovském Týně o zápůjčce méně
známých obrazů kladrubského hřebčína, které vznikly za dob hřeb-
činského působení rodiny Trauttmansdorffů. Johan Nepomuk Trautt-
mansdorf byl v Kladrubech nejvyšším štolbou ve službách císaře Františka
I. na počátku 19. století.

A na závěr. Jak to vidíte se zápisem kladrubského hřebčína do
UNESCO?

Zápis na seznam UNESCO je náročná práce, trvající řadu let. Nejprve
je nutná prezentace NH k nominační přihlášce a tu má hřebčín již úspěšně
za sebou.

Druhým krokem je Management plán rozvoje a ten je již také hotov
a jeho autorem je architekt Tomáš Jiránek, který byl ředitelem hřebčína na
setkání v Kladrubech označen za největšího znalce všech současných
i historických souvislostí.

Dalším krokem je pak materiál s názvem Krajinná památková zóna -
ochranná zóna a ten je momentálně na Ministerstvu kultury vytvářen. No
a konečně posledním krokem bude Nominační dokumentace. Tu je ještě
nezbytné vytvořit. Nesmí se nic opomenout, protože každý nominovaný
objekt má jen jedinou příležitost uspět. Pokud je návrh odmítnut, již není
žádný další pokus. Věřím ale, že Národní hřebčín v Kladrubech nad La-
bem nakonec tuto nejcennější známku své historické kvality získá.

Na závěr pak snad ještě jeden úkol, který před současným mana-
gementem stojí. Pro prezentaci hřebčína, a především starokladrubských
koní, jsou zcela nepostradatelné historické plemenné knihy, které byly
v minulosti zcela zbytečně převedeny do státního archivu. Jsou dokladem
historických hodnot starokladrubáků a žádné současné technické pro-
vedení je nemůže nahradit. Bylo by vhodné, kdyby se tyto důležité
dokumenty, které jsou svědectvím historické kontinuity do hřebčína opět
vrátily. K tomu bude nezbytné vytvořit v Kladrubech nejenom příslušné
podmínky, ale na vedení hřebčína to bude klást i značné diplomatické
nároky při jednání ve státním archivu.

Děkuji za rozhovor. ing. Cyril Neumann

Národní hřebčín po zahájení rekonstrukčních prací v dubnu 2014

Czech Pony Team vyrazil s pony i koňmi ve dnech 5. - 6. dubna k prvním
závodům na otevřeném kolbišti do Ebreichsdorfu (Outdor Opening 2014
CSN-B). Team tvořili Sofie Najmanová (HOPPE VAN´T KRUIS, TAZ
TIMES A STARDANO), Sára Finsterle (REVITA, EURA) a Tomáš Plšek
(VENDELÍN, SAMARA). Trojice jezdců Czech Pony Teamu se vrátila
domů spokojena, protože přivezla řadu umístění a všichni jezdci získali
i vítězství. 
Oblibu střediska Magna Racino dokazuje, že se zde sešlo přes 530
koní. Z ČR zde soutěžili ještě Alžběta Malcová, Gabriela Hájková,
Kateřina Málková, Kamil Papoušek, Karel Polák, Ondřej Málek, Rudolf
Doležal, Martin Ohnheiser, Daniela Hrůzková, Kateřina Mesten-
hauserová. 
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Foto Š. Bělohlavová

Dámský den 
se konal ve Slatiňanech 5. dubna. Na programu bylo pro jezdkyně
v dámských sedlech šest soutěží. Vítězkou drezurní soutěže se stala
Pavla Kašparová s FAVORY ROMA XXI-27 z NH Kladruby nad Labem.
Spolu s ředitelem NH Ing. Jiřím Machkem v porotě zasedli senátorka
Mgr. Miluše Horská, Ing. Šárka Vintrová (ředitelka odboru zakladatelské
činnosti MZČR) a Ing. Jiří Jehlička (správce HN).


