
a potom bude následovat volná
zábava a tanec, ke kterému
bude hrát živá hudba
a v pozdějších hodinách bude
i diskotéka.“

Jaké kategorie budou
vyhlašeny?

„Pochopitelně ty nejdůležitěj-
ší což je Kůň a Jezdec roku ve
skákání a drezúře (Pro úplnost
jen opakujeme, že v drezúře
byl zvolen Koněm roku 2003
BLACORO K a Jezdcem roku
H. Pelikánová, ve skákání to
pak bude A. Opatrný a SILVIO
pozn. redakce). Protože si dre-
zúrní komise zvolila Jezdce
a Koně roku i v dalších věko-
vých kategoriích, rozhodli jsme
se díky žebříčkům časopisu
Jezdectví vyhlásit i další oceně-
né ve skákání. Pochopitelně
budeme vyhlašovat i naše nej-
lepší jezdce v Poháru časopisu
Jezdectví, nejlepší koně v KMK
a vedle nich i vítěze z Podzim-
ního šampionátu mladých koní,
který pořádal Svaz chovatelů
slovenského teplokrevníka.
Nezapomeneme ani sponzory
a ve spolupráci s ČJF bude
vyhlášen i Sponzor roku 2003

a můžeme prozradit, že se jím stala
firma Orling.

Zcela nová bude i kategorie Nej-
větší počin roku. Ta je iniciativou
časopisu Jezdectví, ale zde si oce-
něný počin necháme pro sebe
a ten bude pro návštěvníky na Žofí-
ně překvapením.“

V Litomyšli jsme se setkávali
i s koňmi. Vejdou se do Vašeho
programu i na Žofíně?

„Žofín byl pro galavečer vybrán
hlavně proto, aby koně mohli být
fyzicky přítomni. Sice je technicky
nemožné přivést je až do sálu, ale
park Slovanského ostrova před his-
torickou budovou Žofína je dost pro-
storný a reprezentativní, aby majite-
lé BLACORA K manželé Koblížkovi
a majitel SILVIA Z. Tenkrát, svá
ocenění přejímali společně se svými
koňmi. Návštěvníci večera pak
budou moci vyjít buď před budovu,
a nebo alespoň na balkon sousedící
přímo se sálem v prvním patře.“

Konû na Îofínû
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PROSTĚJOV

Skokový Kůň a Jezdec roku 2003 Aleš Opatrný a SILVIO

Drezúrní Jezdec roku 2003 Hana Pelikánová

Zdá se, že Galavečer jezdeckého sportu
věnovaný drezúrnímu a skokovému jez-
dectví roku 2003 bude obzvláště slavný.
Pořadatelství se tentokrát ujal časopis Jez-
dectví a je definitivně potvrzeno, že mís-
tem konání bude pražský Žofín. Sám tento
překrásný sál slibuje setkání příznivců koní
na té nejvyšší úrovni. Požádali jsme tedy
hlavní pořadatele večera, redaktorku
Zdenu Motyginovou a šéfredaktora Jiří-
ho Plačka, o sdělení podrobností k chy-
stané akci.

Pražský Žofín je místo, kde probíhají
skutečně největší akce. Předpokládám,
že proslulost místa zvyšuje patřičně
i jeho cenu. Je časopis Jezdectví jedi-
ným organizátorem večera nebo máte
i partnery?

„Podařilo se nám získat dva generální
sponzory, Hipodrom Most a společnost
M a K. Máte pravdu, že taková akce je
velmi nákladná a bylo třeba více sponzorů,
ale místo je exkluzivní, a tak přilákalo
i jejich zájem. Chtěli bychom jim moc podě-
kovat a doufáme, že jejich důvěru nezkla-
meme.“

Jak bude vypadat program večera?
„Celý večer se bude opět podobat dřívěj-

ším večerům v Litomyšli. Tzn. že úvodem
bude cca dvouhodinový program, při kte-
rém proběhnou slavnostní ceremoniály

Máte již jasno, kdo bude celý večer
moderovat?

„O odborný komentář se postará zkuše-
ný hlasatel a také rozhodčí Radovan Šalek
z Ostravy a rozhodně nebude na jevišti
sám. Pomocníkem by mu měla být nějaká
půvabná partnerka z řad známých osob-
ností, která večer oživí i dalším uměleckým
vystoupením. Zatím jednáme s několika
adeptkami a přesné jméno budeme znát
v nejbližších dnech. Veškeré zcela čerstvé
podrobnosti se stále aktualizují na naší
webové adrese, a tak každý může nahléd-
nout na stránku www.jezdectvi.cz, kde se
vše dozví. Po internetu si také může každý
objednat vstupenky a k tomu je určena
adresa galavečer@jezdectvi.cz“

Kolik budou vstupenky stát?
„K dispozici jsou tři cenové kategorie

400,-, 500,- a 600,- Kč a jsou odstupňová-
ny podle kvality míst. V ceně každé vstu-
penky je však i večeře. Diváci budou sedět
u stolů, a tak i v průběhu programu bude
možný pohyb. Lístky jsou již v prodeji

(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)

a zatím je zájem velký. Kapacita sálu je
téměř 800 osob, ale lístků je méně, protože
cca 150 lístků je určeno pozvaným hostům.
I proto by případní zájemci neměli s objed-
návkou příliš váhat.“

Bude součástí večera i videoprojekce?
„Ano, zcela v duchu minulých večerů

budou nejlepší okamžiky roku 2003 připo-
menuty videozáznamy, a tak si některé
důležité chvíle roku 2003 znovu jasně při-
pomeneme. Jinak bude součástí večera
i předtančení, které uvede plesovou část.“

Jak plánujete večer časově?
„Oproti předchozím večerům začneme

poněkud dříve a začátek je stanoven na
18.00 hodin. Tzn. že program by měl skon-
čit tak okolo 20.00 hodin a na volnou zába-
vu tak zbude dost času.“

Děkujeme za rozhovor C. Neumann

Koně na Žofíně

SILVIO bude
odpočívat

Ti z vás, kteří již dostali Jezdeckou
ročenku jistě přečetli rozhovor s Alešem
Opatrným. Řeč se dostala i na SILVIA,
o kterém již dnes víme, že byl zvolen
Koněm roku 2003. A. Opatrný v rozhovoru
prozradil, že SILVIO tradičně tráví zimní
čas u svého majitele Z. Tenkráta nedaleko
Berouna v Tetíně. Zeptali jsme se přímo p.
Tenkráta jak se v zimě má SILVIO: „SILVIO
je v pořádku a zdá se že jsou doléčeny
všechny drobné šrámy, které na něm zane-
chala náročná sezóna. SILVIO je v nejtěžší
sportovní zátěži tři sezóny a s náročnými
soutěžemi začal již ve svých sedmi letech.
I proto jsem se rozhodnul naordinovat mu
v roce 2004 odpočinek a v podstatě se roz-
hoduji zda vůbec v letošní sezóně bude
závodit. Určitě to však nebude v první půlce
roku. Myslím si, že si SILVIO tuto přestávku
určitě zaslouží.“

Doležalovci
už začali

P. Doležal a jeho partneři R. Chelberg
a V. Macánová již zahájili soutěžní sezónu.
Ve dnech 21.-25. ledna se zúčastnili halo-
vých závodů v bavorském Kreuthu, kde
byly vypsány soutěže od 120 cm až do 150
cm. Vedle starších koní zde bylo tedy i dost
příležitostí pro mladší koně a tak česká
výprava vezla celkem devět koní.

Od počátku sbírali naši jezdci umístění.
V. Macánová byla úspěšná ve skákání do
130cm na L’AMIE, P. Doležal s LAMORE
a ROCKINA byl ve stejné obtížnosti dva-
krát druhý a dvakrát pátý, R. Chelberg ve
skákání do 140 cm získal jednou třetí místo
a na AKTIV dokonce zvítězil.

Naši jezdci se však nevyhýbali ani nej-
těžším soutěžím. V. Macánová se s LISET-
TE i PRINCESS zúčastnila všech tří těž-
kých skákání a tak na jejím kontě roku
2004 již je šest parkurů stupně -T-. Premié-
ru na této obtížnosti prodělala POWER
PLAY (P. Doležal). Ta byla nejprve jednou
pátá ve skákání do 140 cm a potom absol-
vovala i dvě skákání do 150 cm, vždy se
dvěma chybami.

V závěrečném -T- byl z našich nejúspěš-
nější P. Doležal a POMPÖS, kteří skončili
po bezchybném výkonu na 8. místě.

Soutěžní aktivita svinčické stáje pokra-
čuje tento víkend (5.-8. února), kdy se tato
trojice jezdců s šesti koňmi zúčastní závo-
dů v Küpsu.

Hatla už je v Anglii
Tak jak bylo oznámeno, Jaroslav Hatla

odcestoval do Británie, aby se pod vede-
ním trenéra Kennetha Clawsona pokusil
úspěšně dokončit kvalifikaci na olympijské
hry do Atén.

V průběhu ledna se v domácím prostředí
v Radimovicích věnoval především drezúrní
přípravě a pomocnicí mu byla Karolina Chel-
bergová. Poslední lednový den odcestoval
s koňmi KYRENALAJAS BOY a KARLA do
střediska South Leicestershire Riding Center.

Zde bude probíhat příprava až do 6.
března, kdy J. Hatla odcestuje do portugal-
ského Barroca d’Alva. Zde se ve dnech
11.-14. března zúčastní CIC***. Po skonče-
ní závodů se celá výprava přesune do fran-
couzského centra drezurního trenéra Maria
Lurachi, odkud je 23. března plánován
výjezd na CIC*** Fontainebleau. To se
koná ve dnech 26.-28. března.

Poté bude následovat opět trenink na
britských ostrovech a další CIC*** je
v plánu na 9.-11. dubna a bude se konat
v Římě. Konec dubna by pak měl již zastih-
nou v soutěžní aktivitě i koně AMICUS K,
který doplní kolekci koní a měl by stihnout
spolu s ostatními poslední kvalifikaci výcho-
doevropské ligy v rumunském Targu Mures
(CIC***), které se koná 23.-25. dubna.

CSI***** Zürich
Skutečnou událostí přelomu ledna

a února bylo curyšské CSI. To velkolepými
dotacemi převálcovalo v zájmu soutěžících
Amsterodam a dokládá to skutečně hvězd-
ná sestava na startovních listinách.

Začalo se ostře hned ve čtvrtek
29. ledna a v první kvalifikaci pro soutěž
Mercedes Swiss Masters vyhrál opět sen-
začním způsobem FOR PLEASURE a
M. Ehning. V pátek 30. ledna se z vítězství
ve druhé kvalifikaci radoval R. Pessoa na
GANDINI BIANCA D’AMAURY.

Událostí soboty pak byla soutěž Swiss
Life Challenge, která byla finále čtyř nejlé-
pe kvalifikovaných jezdců se střídáním
koní. Do čtveřice se probojovali úřadující
vítěz Světového poháru M. Ehning -
GELHA’S JUNIOR, mistr Evropy 2003
Ch. Ahlmann - ALDO 44 a těmto dvěma
zástupcům SRN sekundovali Ir D. Lennon -
LAREINA 2 a Švýcar S. Guerdat - FORTU-
NA DE BEUVRY. Ze soutěže si prvenství
odnesl M. Ehning, který chyboval jen jed-
nou a právě v sedle svého koně. Druhý
skončil Ch. Ahlmann (8 bodů) před D. Len-
nonem (12) a S. Guerdatem (20).

V závěrečných dvou soutěžích slavil
návrat skvělé formy L. Beerbaum na
GOLDFEVER. Nejprve si v sobotu večer
z curišské haly odvezl nejnovější mercedes
za vítězství v Mercedes Swiss Masters.
Zde se za ním umístili Ch. Ahlmann (CÖS-
TER) a M. Ehning (NOBEL SAVAGE H)
a v neděli získal i trofej nejcennější, prven-
ství ve Swiss Life Classic.

V této dvoukolové soutěži viděli diváci
šest dvojic, které absolvovaly obě kola bez
chyb. Nejrychlejším časem zvítězil L. Beer-
baum před R. Pessoou (BALOUBET DE
ROUET), J. Whitakerem (LORD Z),
M. Hecartem (QUILANO DE KALVARIE),
E. Couperie (WANAHORSE FLASH
VARENNES) a L. Philippaertsem (VERE-
LST GOLIATH). V boji o prvenství nechy-
běl FOR PLEASURE ani tentokrát, ale po
jediné lehké chybě skončil na 7. místě.

Otice v Albertovci
První jezdecké halové závody na severní

Moravě byly odstartovány v sobotu 24.
ledna v hale Hřebčína Albertovec. Jejich
pořadatelem byl JK Agrostyl Otice. Přes
pravé zimní počasí a velký mráz se závodů
zúčastnili jezdci 12 oddílů. Startovali jezdci
zejména těch oddílů, kteří mají možnost
zimní přípravy v krytých halách. Závody
byly vypsány jako Zimní cena Agrostylu CZ
s.r.o. a budou probíhat ještě ve dvou termí-
nech. Druhé soutěžní kolo probíhá tuto
sobotu 7. února a poslední je plánováno na
21. února.

Při prvních závodech zahájili děti a junio-
ři stupňovanou obtížností do 100 cm. Nej-
lepší výkon předvedla L. Košnarová
na LEON z JK Havránek. Ve stejné kate-
gorii dospělých zvítězil R. Hlaušek s OME-
GOU ze stáje Vondráček-Albertovec.
V soutěži -ZL- (110 cm) startovalo dvacet
dvojic. Bezchybným výkonem v rozeskako-
vání sedmi dvojic si vítězství zajistila
J. Kučerová na SWING ze stáje Swing
Havířov před J. Kinclem s DOMINOU
(Horymasu Horní Město) a J. Repperem na
ANABEL LEE (Eliot Ostrava). Hlavní soutěž
-L- absolvovalo jedenáct soutěžících. I tady
se čtyři dvojice po bezchybném výkonu
v základním kole rozeskakovaly. V rozeska-
kování předvedla výkon bez penalizace jen
vítězka L. Kavanová - UNITA z Milostovic
na Opavsku. Druhý skončil J. Kincl - BANK-
ROFT (Horymas) a třetí V. Holý na CHA-
RISMA z Hřebčína Amona. (jge)

L. Beerbaum v obležení reportérů

Jana Kučerová - SWING (Swing Havířov)

Foto J. Gebauer

Sportovní stáj Kubrický
pořádá 8. aukci

sportovních a hobby koní.
V sobotu 21. února 2004 v 11.00
hodin v Kuníně (okr. Nový Jičín).

Podrobnosti na tel./fax:
556 749 255, mob: 604 832 763.
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Světový pohár
v plném proudu

CSI-W Lipsko
I když v ČR je leden tradičně sportovně klidnější, v západní

Evropě naopak běží halová sezóna naplno. Pro české diváky se
již třetí rok nejblíže přiblíží kolotoč nejlepších světových soutěží
závody v Lipsku, které jsou pořádány společně s veletrhem jez-
deckého zboží Partner Pferd.

Letošní CSI-W Lipsko bylo na programu ve dnech 22-25.
ledna. Součástí závodů byl i Světový pohár čtyřspřeží CAI-W a tak
se bylo na co dívat. Spokojeni mohli být především pořadatelé,
protože výstaviště v centru saské metropole si rozhodně na
nezájem diváků nemohlo stěžovat a všechny soutěžní dny byly
zcela vyprodány. Celkem se prodalo přes 45 000 vstupenek.

V Lipsku se představila elitní jezdecká skupina. Již v průběhu
kvalifikací na sebe upozornili R. Tebbel, M. Ehning či O. Becker.
Ten na GRANDILOT zvítězil v první kvalifikaci ke Světovému
poháru. Šampionát Lipska patřil W. Schrödrovi na EUROCOM-
MERCE MONTREAL, který se na tiskové konferenci netajil svými
olympijskými ambicemi. Druhý v této soutěži skončil R. Tebbel na
FARINA před J. M. Nicolas s JPC MODESTO.

Závěrečná Velká cena však byla skutečným vyvrcholením. Sta-
vitel F. Rothenberger rozhodně jezdce nešetřil a obtížnost soutě-
že byla na té nejvyšší příčce. Největší zážitek nakonec připravil
divákům nestárnoucí 18letý FOR PLEASURE a M. Ehning. Dvoji-
ce zvítězila před druhým v rozeskakování bezchybným J. M.
Nicolas s JPC MODESTO. Jediná rychlejší než M. Ehning byla
Meredith Michaels-Beerbaum na SHUTTERFLY, která však chy-
bovala a musela se spokojit se třetím místem.

Soutěže halového světového poháru čtyřspřeží patřily opět
fenoménu posledních let M. Freundovi, který si připsal v sezóně
již třetí vítězství a zatím celý seriál suverénně vede. Na druhém
místě skončil Švéd T. Eriksson před dalším Němcem Ch. Sand-
mannem. V průběžném pořadí Světového poháru je za M. Freun-
dem G. Schrijvers (BEL) a Ch. Sandmann (GER). Další kolo FEI
WC Driving se koná 14.-15. února ve španělském Vigo.

CSI-W Amsterodam
Světový pohár pak pokračoval o týden později v Amsterodamu.

Zde se sešli především jezdci sbírající body ke kvalifikaci do Milána
a využili tak poněkud roztříštěnějšího zájmu, protože ve stejném ter-
mínu probíhalo velmi dobře dotované pětihvězdičkové CSI Zürich.

Kvalifikace na Světový pohár zahájil nejlépe N. Skelton (GB),
který zvítězil v páteční 1. kvalifikaci na ARKO po rozeskakování 13
dvojic.

Sobota 31. ledna patřila především Velké ceně Amsterodamu.
Zde viděli diváci pět bezchybných výkonů a vítězství domácího jezd-
ce G. Schrödera na EUROCOMMERCE MONAKO, před dalším
domácím P. Raymakersem s VAN SCHIJDELS NOW OR NEVER.

Další kolo kvalifikace Světového poháru bylo na pořadu v neděli 1.
února a opět se o vítězství rozeskakovalo pět dvojic. Tentokrát byla
nejúspěšnější M. Michaels Beerbaum na SHUTTERFLY před N. Skel-
tonem - ARCO a W. Schröderem s EUROCOMMERCE MONTREAL.

Další kolo Světového poháru západní Evropy je na programu
tento víkend 6.-8. února ve francouzském Bordeaux.

Kdo je v čele?
Po Amsterodamu, který byl devátým kolem západoevropské ligy

je průběžné pořadí na místech, která slibují postup do Milána, násle-
dující: Jos Lansink - 57, Helena Weinberg - 53, Thomas Velin - 52 ,
Eric Van der Vleuten - 51, Marco Kutscher - 50, Michael Whitaker -
45 , Meredith Michaels-Beerbaum - 44, Ludo Philippaerts - 42,
Peter Wylde - 38, Marcus Ehning - 37, Bruno Broucqsault, Christop-
he Barbeau, Hubert Bourdy, Malin Baryard - 36, Lars Nieberg, Wim
Schroder - 35, Rolf-Goran Bengtsson - 34, Otto Becker - 30 a Jero-
en Dubbeldam, Pia Luise Aufrecht - 29.

Boj o účast v Milánském finále (21.-25. dubna) bude mít ještě pět
kol, ale již nyní můžete všechny podrobnosti získat na 

www.worldcupmilano2004.com a vstupenky lze objednávat na
internetové adrese: ticket@worldcupmilano2004.com

FEI Gandini World Jumping Riders Rankings
Počátek roku 2004 znamenal také přesuny na čele světového

žebříčku skokových jezdců, který bude mít především v olympijském
roce značnou důležitost. V čele je zatím M. Fuchs, ale dá se před-
pokládat, že bude po lednových úspěších vystřídán L. Beerbau-
mem. Ten je v lednovém žebříčku na druhém místě, následován
M. Ehningem. V elitní desítce jsou dále O. Becker, L. Nieberg,
J. Lansink, R. Pessoa, B. Madden-Patton, M. Whitaker a M. Baryard.Vítězem Světového poháru v Lipsku se stal M. Ehning a FOR PLEASURE

Momentálně nepřekonatelnou jedničkou ve čtyřspřeží je M. Freund



vaše, je to soutěž pro všechny koně stejné-
ho ročníků Od soutěže KMK se liší přede-
vším tím, že je otevřená pro všechny koně
hřebce, klisny i valachy. Potřebu této sou-
těže vyvolala právě určitá uzavřenost sou-
těží KMK, ze kterých jsou vyloučeni valaši
a část hřebců, případně i klisen. Pokud by
v tomto smyslu došlo k úpravě pravidel
soutěží KMK, potřeba speciálního šampio-
nátu mladých koní by zřejmě nebyla.

Prvý ročník šampionátu se i přes neú-
čast nejlepších koní z KMK, kteří se připra-
vovali na světový šampionát v Lanakenu
a nedůvěru některých chovatelů vydařil.
Velkou zásluhu na tom jistě má i vzorná
organizace pod vedením Pavla Hudečka.
Sportovní výkony byly velmi dobré, spoko-
jen byl jistě i Vojtěch Csabi, jehož koně
vyhráli co se dalo. Pro letošní rok plánuje-
me samozřejmě pokračování, zdá se. že
vedle našeho svazu bude organizátorem

rovněž svaz chovatelů českého
teplokrevníka.

Jaké hlavní rozdíly vidíte
mezi koncepčním pojetím
práce Svazu chovatelů Slo-
venského teplokrevníka cho-
vaného v Čechách a Svazu
chovatelů Českého teplokrev-
níka?

Teplokrevnou populaci koní
v České republice šlechtí dvě
plemenné knihy, které v podsta-
tě z velké části pracují s totož-
ným plemenným materiálem.
Plemenná kniha není však jen
statistickým souborem zvířat, je
především programem s určitou
logikou, koncepcí a cílem. Chov
koní je většinou považován za
jakéhosi hybrida mezi zeměděl-
skou a zájmovou činností. Pokud
něco dělám ze svého zájmu, pro
svoje potěšení, jsem do určité
míry i srozuměn s tím, že na tuto
činnost budu i doplácet. Tak se
v některých případech, nechci
říci v mnohých, chov koní prová-
dí. Domnívám se, že v našich
podmínkách, zejména v podmín-
kách které nás čekají, má chov
koní jako odvětví zemědělské
výroby dobrou perspektivu. Je
však nezbytné změnit pohled na
chov koní jako takový. Chov
koní, ačkoliv využití jeho produk-
tů je prioritně v oblasti zájmová,
je klasickou zemědělskou pro-
dukcí stejně jako chov jiných
hospodářských zvířat. Pokud se
tedy tímto má skutečně stát,
musí být prováděn tak, aby
dosáhl rentability. Jak tohoto cíle
dosáhnout a převést chov koní
ze sféry převážně zájmové do
sféry řekněme profesionální je
složitá věc při jejímž řešení není
nikdo dost chytrý.

Právě ze snahy řešit tento
problém a z pocitu určité stagna-

ce v procesu šlechtění a organizace chova-
telství vznikla plemenná kniha slovenský
teplokrevník. Existence druhé plemenné
knihy, respektive druhého programu dává
chovateli alternativu, vede k soutěživosti,
podporuje motivaci chovatelů a zanáší do
této oblasti prospěšný prvek konkurence.
Již toto je v současné době pro rozvoj
chovu velkým přínosem. Podmínkou je
ovšem, že setrváme opravdu v pozici sou-
těžení a spolupráce v potřebných oblastech
a nesklouzneme ke vzájemné řevnivosti,
nevraživosti a napadání. Všichni chovatelé
hledáme cestu vpřed. Kdo hledá může
nalézt, kdo nehledá nenalezne nic.

ZAJÍMAVOSTI TERMÍNY
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V dnešním čísle Jezdce dostáváte i další
souhrnný materiál o nabídce plemenných
hřebců, které jsou k dispozici v reprodukč-
ním centru Zdeňka Müllera ERC v Mněti-
cích u Pardubic. Protože toto středisko stojí
j iž řadu let na čele české odbornosti
v oblasti reprodukce, požádali jsme Zdeň-
ka Müllera o rozhovor.

Dnešní příloha Jezdce nabízí některé
zcela nové hřebce, řekněte nám něco
o tom jak se je společnosti ERC podaři-
lo získat?

Pro letošní připouštěcí sezónu se nám
podařilo zajistit opravdu kvalitní plemeníky.
Je to vedle známých hřebců LATINUS,
VENEUR DU LUC a CORSÁR staronový
PALISCO a noví holandský
EDMINTON a holštýnský COR-
RADO II.

Získat nebo pronajmout
opravdu kvalitního plemenného
hřebce je nejen otázkou vysoké
finanční částky, ale především
otázkou důvěry a určité pozice,
kterou je třeba si dlouhodobě
budovat.  My si tuto pozici budu-
jeme již deset let a dnes jsme
v naprosto j iné situaci než
v době našich počátků. Proná-
jem takových hřebců jako je
CORRADO II a EDMINTON,
kteří představují jádro holštýn-
ského respektive holandského
chovu je odrazem dosavadní
smysluplné spolupráce, založe-
né na solidnosti, cílevědomosti,
dosažených výsledcích a další
perspektivě.

Velmi důležitým momentem
je rovněž cílevědomý výběr ple-
meníka. Dobrá volba a koncepč-
nost ve výběru plemeníků posi-
luje prestiž a přináší další mož-
nosti. To ale samozřejmě před-
stavuje mnoho práce, sledování
výsledků a cestování. K provo-
zování reprodukčního centra
však i výběr plemeníka a návaz-
nost jednotlivých plemeníků
patří. Výsledek vždy ukáže
budoucnost.

Na poli inseminace požívá
firma ERC značné prestiže,
jaká je úspěšnost vaší práce?

Úspěšnost inseminace závisí
na více faktorech, a to vedle
kvalitního a kvalitně zpracova-
ného spermatu hřebce přede-
vším na způsobu provedení
inseminace. V tomto směru je
zásadní stanovení optimální
doby inseminace. Značný vliv
má rovněž i zdravotní stav klis-
ny. Výsledky inseminace proto
mohou vlivem těchto faktorů
značně kolísat. Loňského roku jednotliví
inseminační technici a veterináři insemino-
vali spermatem našich hřebců více než
700 klisen z nich bylo zhruba 70 % vyšet-
řeno březích. Více než 100 klisen jsme
inseminovali v našem středisku v Nemoši-
cích, kde se zaměřujeme především na pří-
pady, kdy inseminace v terénu nebyla
úspěšná, a na inseminace zmraženým
spermatem s výsledkem o nějaké procento
vyšším.

Jak daleko se dostala technika
embryotransferu a jaká úspěšnost je
u této reprodukční metody?

Transfer koňských embryí není zdaleka
tak rutinní záležitostí jako je embryotransfer

u skotu. I když některé komerční firmy pro-
vedení transferu koňského embrya nabíze-
jí, je tato reprodukční metoda stále ještě
spíše ve fázi vývoje a výzkumu.  Přesto je
to především v chovu sportovních koní
velmi perspektivní metoda, která jistě spolu
s dalšími spojenými manipulačními meto-
dami v budoucnu šlechtění koní významně
ovlivní. Dnes je to metoda poměrně
nákladná, náročná a nepříliš spolehlivá,
přesto je ale za určitých podmínek již
v praxi využitelná.

My jsme loňského roku přenášeli pouze
10 embryí, z nichž zůstalo 6 klisen březích.
Problematika přenosu embryí koní se stále
řeší, zabývá se jí několik laboratoří jak
v Americe - USA, Brazilie, Mexiko, tak

i v Evropě, kde tuto činnost určitým způso-
bem koordinuje sdružení EEGG European
Equine Gammette Group, jejíž poslední
zasedání bylo v říjnu loňského roku v Par-
dubicích.

Po letech jednání o změnu systému
soutěží KMK jste v roce 2003 vstoupili
i na pole organizátora soutěží a není
neznámou věcí, že Podzimní šampionát
mladých koní je především Vaše idea.
Řekněte nám v čem jsou hlavní rozdíly
Vaší soutěže od soutěží KMK?

Podzimní šampionát mladých koní orga-
nizoval Svaz chovatelů slovenského teplo-
krevníka, kterého jsem v současné době
předsedou. Tato soutěž není ani naše ani

Novými akvizicemi společnosti ERC jsou hřebci CORRADO II
a EDMINTON (dole)

Plemenná kniha není statistika

(Dokončení na str. 5)
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Inzerce
●● Opravy jezdeckých potřeb, sedel, ruční šití uzdeček

a jiných kožených výrobků. Sedlářství Frolíková tel.:
602 837 274

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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. +420-354 623 153, 608 979 982, fax +420-354 626 559
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 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 07/81 52 30
fax: 566 631 085

Jezdecké potřeby

Zveme Vás na
pohodlný nákup
tel./fax: 466 401 369

e-mail:
pavel.vachutka@seznam.cz

Hradiště na Písku 5
533 52

Severočeská oblast oznamuje 
novou adresu kanceláře OV ČJF:

V Pískovně 14, 400 01 Ústí nad Labem, 
sekretářka Irena Dörrová, e-mail: iren@seznam.cz, 

tel.: 608 210 421, fax: 475 200 594.
Při této příležitosti Svč OV ČJF děkuje Ivě, Majdě a

Bořkovi Zatloukalovým za jejich práci pro severočeskou
jezdeckou veřejnost.

Seminář
o stylu

ČJF a komise pony ve spo-
lupráci s JK Heroutice pořá-
dají seminář určený rozhod-
čím a stavitelům parkuru na
téma Skokové soutěže na
styl, hodnocené dle polského
modelu - rozhodování, speci-
fika parkuru.

Seminář se koná v neděli
22. února 2004 od 9:30
v areálu Farmy Heroutice
u Neveklova, okres Benešov
u Prahy.

Cílem semináře je přiblíže-
ní specifik rozhodování sko-
kových soutěží na styl dle
polského modelu a praktický
nácvik tohoto rozhodování.
Lektory budou Miloslav Perní-
ček a Michael Moudrý. Účast-
níci budou moci sledovat
práci polských rozhodčích na
videonahrávkách a nácvik
posuzování bude prováděn
i při sledování cvičných par-
kurů. Pořadatelé srdečně
zvou všechny rozhodčí a sta-
vitele parkurů, bez ohledu na
to, zda posuzují soutěže pony
či velkých koní.

Podrobnosti získáte u. Jany
Perníčkové, 604 232 834,
heroutice@heroutice.cz nebo
u Dagmar Heřmánkové, 
605 256 319, 
dasa@equichannel.cz

Pozor na alkohol
Pozorní čtenáři denního

tisku se v MF Dnes 28. ledna
dočetli o navrhované Novele
zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích. Ta pamatu-
je i na jezdce na koních
a výslovně je v ní uváděno, že
pokutou až do 50 000,- Kč či
zákazem činnosti může být
sankcionován nezpůsobilý
účastník silničního provozu
a novela vyhlášky výslovně
uvádí::

- řízení vozidla, nebo dokon-
ce i jízda na zvířeti ve stavu
vylučujícím způsobilost,
zaviněnou požitím alkoholické-
ho nápoje nebo užitím jiné
návykové látky

- odmítnutí při řízení vozidla
nebo jízdě na zviřeti podrobit
se dechové zkoušce a lékař-
skému vyšetření. -jge-

Nejlepší je Malina
Světový žebříček FEI Gandi-

ni World Jumping Riders Ran-
kings je také podkladem pro
vyhodnocení nejlepší dvojice
roku 2003. Podle získaných
bodů v tomto bodování byla v
minulém roce nejlepší švédská
dvojice Malina Baryard a BUT-
TERFLY FLIP, kteří získali
1224 bodů. Druhé místo získali
L. Beerbaum a GOLDFEVER
(1003) a jen o jeden bod horší
je M. Fuchs a GRANIE.

Zrají jako víno
Celý sportovní svět udivují

špičkové výkony 18 letého ryzá-
ka FOR PLEASURE, který je ve
světovém sportu oprav-dovou
stálicí. V živé paměti máme i
dalšího špičkového koně E.T.
H. Simona. I když ten se na
nějaký čas z nejtěžších soutěží
vytratil a už se zdálo, že jeho
kariéra je u konce, není tomu
tak. Nejen že se tento 17 letý
matador na kolbiště vrátil, ale
opět jde od úspěchu k úspěchu.
Po  vítězstvích na sklonku roku
získal E.T. a H. Simon prvenství
při Velké ceně Maastrichtu,
která se konala 18. ledna. 

CSI v Egyptě
Od 10.-16. ledna se 61 jezd-

ců z 18 států světa přijelo ohřát
do egyptského hlavního města,
kde se konalo CSI Káhira.
Hostitelé nezůstali dlužni
pověsti turisticky atraktivní
země. Nejenže umožnili účast-
níkům výlet do turistického
centra Sharm El Sheikh, ale i
slavnostní večer uspořádala
egyptská jezdecká federace na
parníku při plavbě po Nilu.

Vítězství v Grand Prix, kte-
rou stavěl Hauke Schmidt, zís-
kal domácí Karim Zohair El
Sobky na LE GATTE před Bel-
gičanem F. Mathy na DARIOS.

Že bylo CSI Cairo prvořadou
událostí, dokládá i to, že jej
přenášelo všech pět egypt-
ských televizních stanic.

Junioři do Říma
Bylo rozhodnuto o pořadatel-

ství letošního evropského šam-
pionátu juniorů ve všestrannos-
ti. Nejlepší junioři Evropy se
letos sejdou na proslulém řím-
ském závodišti v Pratoni del
Vivaro ve dnech 9.-12. září.

Ulla na čele
Rok 2003 zakončila prven-

stvím v žebříčku FEI Ulla Salz-
geber. Její pozice je relativně
velmi pevná, protože vede
před druhou Američankou
L. Wilcox o téměř 4 body. Zato
na dalších místech je tlačenice.
Druhá L. Wilcox má 76,824
bodů, třetí H. Kemmer (GER)
76,736, čtvrtá B. Ferrer - Salat
(ESP) 76,715 a na pátém
místě je další Američanka
D. McDonald se 76,305 body.

Cílem programu plemenné
knihy slovenský teplokrevník
v ČR je dosažení rentability
chovu koní, jako plnohodnotné-
ho odvětví zemědělské výroby.
K tomuto cíli je nutné vzájemně
sladit všechny oblasti chovu -
rozšíření kvalitního genofondu
v populaci, odchov narozených
zvířat, výcvik mladých koní
a odbyt produktů chovu. Toto
však předpokládá spolupráci
všech zainteresovaných ple-
menných knih, chovatelů i stát-
ních orgánů.  Prioritou šlechti-
telského programu plemenné
knihy slovenský teplokrevník
v tomto období je především
rychlé zlepšení genové skladby
populace našich koní vytváře-
ním podmínek pro import kvalit-
ního, v zahraničí prověřeného
genofondu. Prostředkem
k tomu je především podpora
využití intenzivních reprodukč-
ních metod inseminace čer-
stvým i zmraženým spermatem
a transfer embryí. Další priori-
tou je včasná a efektivní kon-
trola dědičnosti plemeníků,
která vyžaduje mimo j iné
i změnu systému testace mla-
dých koní - KMK, výchova
odborníků pro výcvik mladých
koní a propagace produktů
chovu.

Děkujeme za rozhovor.
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Velkoobchod - maloobchod s jezdeckými potřebami

Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 568 820 577, mobil. tel.: 602 723 325, 

e-mail: equisport@tiscali.cz
nejširší sortiment veškerých potřeb pro koně a jezdce v České republice

Výhradní dovozce švýcarské firmy STÜBBEN a holandské
firmy HORKA INTERNATIONEL WEAR na našem trhu

prodejna: Equisport - jezdecké potřeby, Žižkova 505, 674 01 Třebíč 
Tel./Fax: 568 840 427, e-mail: equisport@tiscali.cz www.equisport.cz

Jezdecké potřeby
Ivan Kovalčík

Českobrodská 3/17
Praha 9

● parkování v areálu
● výměna zboží
● zasílání na dobírku
● komisní prodej
● opravy sedlářské

tel.: 721 233 629
fax: 284 812 246

e-mail: 
jezdeckepotreby@atlas.cz

Rolnická 120
747 05  Opava

e-mail:
stajsupreme@volny.cz

N a b í z í m e :
● mladé koně od dvou do
šesti let, dovoz SRN a
Švýcarsko
● zajištění výcviku a tré-
ninku ve spolupráci s Davi-
dem Fialkou

David Fialka: 
604 242 641, 

Martin Ohnheiser: 
602 730 001

Zimní výprodej 
bude zahájen 

1. dubna


