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Bude rozhodovat ČOV?
Ten, kdo se domníval, že dopingový pří-

pad Aleše Opatrného rozhodnutím Zvláštní
odvolací komise (ZOK) ze dne 14. ledna
2009 skončil, se hluboce mýlil. Ve středu
28. ledna dorazila do redakce JEZDCE
zpráva. Členy disciplinární komise (ing.
Milan Theimer, Jiří Kuška a MVDr. Josef
Živníček) rozhodnutí ZOK natolik pobouřilo,
že se rozhodli obhájit svůj původní verdikt.
Na jednání 22. ledna v Hradci nad Moravicí
rozhodli, že požádají o rozřešení celého
případu nadřízenou instanci, kterou je Čes-
ký olympijský výbor. Proto podali proti
rozhodnutí ZOK ČJF odvolání k rozhod-
čí komisi ČOV. Disciplinární komise (DiK)
své rozhodnutí rozsáhle zdůvodňuje.
Z dokumentu vyjímáme:

DiK ČJF, jako nezávislý orgán ČJF, po
rozhodnutí Zvláštní odvolací komise dospěl
k názoru, že v jejím rozhodnutí ze 14. ledna
2009 v případu Aleš Opatrný - odmítnutí
dopingové zkoušky při finále Českého sko-
kového poháru došlo k několika pochybením: 

1) nedodržení Disciplinárního řádu ČJF
čl. 9 odst. 3, kde se praví: Odvolání podává
oprávněná osoba disciplinárnímu orgánu,
který věc rozhodl v prvním stupni prostřed-
nictvím příslušného sekretáře. Disciplinární
orgán, který věc rozhodl v prvním stupni
může odvolání sám vyhovět. Nevyhoví-li
disciplinární orgán podanému odvolání,

postoupí jej instančně nadřazenému dis-
ciplinárnímu orgánu k projednání a rozhod-
nutí.

DiK  ČJF přijala odvolání Aleše Opatrné-
ho a vyhověla jeho odvolání, kdy snížila
finanční pokutu na 20 000,- Kč a specifiko-
vala zastavení činnosti pouze na závodní
činnost

2) v čl. 1.10, kde se praví: Člen discipli-
nárního orgánu je vyloučen z projednávání
a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na
jeho poměr k věci, k účastníkům řízení
nebo k jejich zástupcům lze mít pochyb-
nost o jeho nepodjatosti. 

Členem Zvláštní odvolací komise byl
vylosován pan Václav Drbal, který jako
manažer skokové komise byl při losování
Zvláštní odvolací komise přítomen, a proto-
že se v kampani proti rozhodnutí DiK ČJF
ve věci Aleš Opatrný - doping, již dříve
veřejně angažoval, měl se jako vylosovaný
člen okamžitě vzdát svého mandátu v této
komisi. Jelikož tak neučinil, považujeme
tuto osobu za podjatou, která svým vystu-
pováním ovlivnila i další členy komise. 

3) DiK ČJF ve svém jednání při řešení
odmítnutého odběru vycházela z veterinár-
ních pravidel čl. 1006.3, kde se praví:
Odpovědná osoba musí znát Všeobecná
a Veterinární pravidla a pravidla příslušné
disciplíny.

Aleš Opatrný ve své výpovědi a ve svém
odvolání doznal, že tato pravidla neovládá.

(Pokračování na str. 2)

České jezdectví má svoji aféru Water-
gate. Stížností Disciplinární komise ČJF
u Českého olympijského výboru, překro-
čil případ odmítnutí antidopingové
zkoušky ve Frenštátě hranice naší orga-
nizace. Tím začíná celá kauza žít svým
samostatným životem. Bude pro nás
poučné, jak s případem naloží zkušeněj-
ší a nepochybně nezaujatí odborníci.

Celý dosavadní průběh dokázal, že jej
ČJF není schopna sama vyřešit. Všichni
zúčastnění deklarují svůj odpor k dopo-
vání koní. V čem jejich zásadovost spo-
čívá se nedozvíme, protože vzápětí
zahalí celý případ do pláště dalších okol-
ností. 

Při obhajobě všech proti všem, která
je spíše vzájemným osočováním, vychá-
zejí najevo ostudné věci. Čtenář si pak
může vybrat. Při nejlepším jsou zúčast-
nění lehkomyslní diletanti, při nejhorším
hlupáci a intrikáni. Je proto zřejmé, že
bez pohledu zvenčí se již neobejdeme. 

Až dosud mohl celý případ našemu
sportu prospět vcelku bezbolestně. Nyní
je jisté, že daň, kterou zaplatíme, bude
vyšší než jsme si původně mysleli.
Téměř jisté však je, že při bezbolestném
řešení by byla šance k ozdravnému pro-
cesu opět promarněna. Cyril Neumann

Frenštátgate

Spřežení zahájila sezó-
nu 2009 v sobotu
31. ledna v hale stře-
diska Equus Kinský
v Hradištku. Uvnitř bylo
dobře, ale opracování
venku bylo zcela zimní,
jak dokládá fotografie
s t a r o k l a d r u b s k é h o
ROMKE CAPRIOLINA
VII (Jan Exnar, Hřebčín
Favory). Více na str. 5.

4) v čl. 1018.2: se říká: Odmítnutí, nebo
úmyslné bránění jakoukoli osobou předat
koně k odběru vzorků, nebo podepsat
odběrový formulář, je porušením těchto
pravidel a musí být bezodkladně hlášeno
Odvolací komisi. Pokud Odvolací komise
rozhodne, že pro takové odmítnutí nebo
bránění nejsou důvody a odpovědná osoba
na něm trvá, kůň musí být diskvalifikován
z celých závodů.

Aleš Opatrný se v důsledku odmítnutí
odběru stal dopingově pozitivním. Na
národních závodech pořádaných v rámci
ČJF se Odvolací komise neustanovuje. 

5) Aleš Opatrný nabádal k odmítnutí
odběru a nepodepsání protokolu o odběru
další účastníky závodů.

DiK posoudila jednání Aleše Opatrného
jako sportovně a společensky nebezpečné.
Reprezentant A. Opatrný je vzorem všem
začínajícím jezdcům i ostatní jezdecké
společnosti. Jeho chování musí být proto
naprosto korektní a v duchu fair play.

Foto R. Němcová
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Ještě není konec
Podle DiK A. Opatrný porušil závažným

způsobem Veterinární pravidla, zejména
čl.1018, Všeobecná pravidla ČJF o.s.
2008, kap.VII, Řád ČJF na ochranu zvířat
při veřejném vystoupení nebo svodu č.j.
9795/2007-10001 ze dne 3. 4. 2007
a zákon 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů.

DiK ČJF s odkazem na vyjmenované
předpisy a jejich porušení jednoznačně
uznala Aleše Opatrného vinným z porušení
DŘ ČJF.

Rozhodnutí DiK bylo podle pravidel
ČJF konečné. Přesto Výkonný výbor
označil členy DiK ČJF za podjaté,
s úmyslem, aby celá kauza byla předána
Výkonnému výboru. Tímto zasáhl do
pravomoci nezávislé DiK ČJF.

DiK chce nezávislé rozhodnutí
Postup DiK je

natolik neobvy-
klý, že jsme
požádali  členy
komise - MVDr.
Josefa Živníčka,
ing. Milana Thei-
mera a Jiřího
Kušku o několik
odpovědí:

V y s v ě t l e n í
Vašeho postupu
máme.Jste pře-
svědčeni, že je
to nezbytné?

ZOK  dle naše-
ho mínění  pod-

cenila společenskou  nebezpečnost chová-
ní Aleše Opatrného. V rozhodnutí ZOK se
praví: „trest by měl korespondovat se sank-
cemi udělenými v obdobných případech
v rámci ČJF i mimo ni.”

Dik si uvědomovala, že za tak závažné
provinění jakým je odmítnutí antidopingové
zkoušky většinou odchází viník se záka-
zem sportovní činnosti na 24 měsíců.
Vzhledem k tomu, že se jedná o reprezen-
tanta a tento prohřešek byl na poli dopingu
první, udělila Dik trest 12 měsíců.

Pokud bychom chtěli výši trestu ještě
více a adresněji specifikovat, tak třetina
byla za doping (odmítnutí kontroly se rov-
ná pozitivnímu nálezu), třetina za nabádá-
ní ostatních jezdců ke „vzpouře" a další
osoby k odmítnutí podpisu, a třetina za
arogantní jednání při závodech samých
i při prvním jednání DiK. 

Členové DiK byli několikrát v médiích
označeni za nezpůsobilé k výkonu funkce
DiK, za amatéry a diletanty. Členové DiK
se dle svého nejlepšího přesvědčení snaži-
li dodržet platný DŘ, pravidla ČJF a další
platné předpisy. Proto budeme rádi, když
rozhodne opravdu nezávislý orgán.

Nebojíte se
poškození jmé-
na jezdectví
v širších souvis-
lostech?

DiK dobré jmé-
no ČJF a jezdec-
tví nepoškodila,
ba naopak se
snaží o čistotu
jezdeckého spor-
tu. Všechny pří-
padné následky,
které mohou
nastat v souvis-
losti s řešením

kauzy před Čes-
kým olympijským
výborem nutno
připsat A. Opatr-
nému a dalším,
kteří jednání
jezdce svými
aktivitami podpo-
rují (B. Starnov-
ský, V. Czabi, M.
Ohnheiser -
v y h r o ž o v á n í
právníky atd.).
Bohužel do této
skupiny patří
i významní čle-

nové vedení ČJF (V. Drbal). Dále pak
všichni, kteří podepsali petici a svým pod-
pisem tak vyslovili souhlas s používáním
zakázaných látek a nedovolených pro-
středků u koní.

Blíží se Konference ČJF a všichni členo-
vé mohou dle Stanov vyjádřit svoji vůli ke
změně Stanov DŘ, pravidel atd. Musí ale
chtít a s využitím oblastních Konferencí
projevit svůj názor a podat podněty ke
změnám.

Tolik členové disciplinární komise-

Milan Theimer

Josef Živníček

Jiří Kuška

To, že se DiK nesmířila s rozhodnu-
tím ZOK ukazuje především na ztrátu
vnitřní autority ČJF. Členové DiK mají
pravdu v tom, že odebráním kauzy
z jejich kompetence došlo k hrubému
zásahu do pravomoci Komise. I když
se tento zásah snažil VV ospravedlnit
rozdílem slov vyhovět a snížit, nikde
v DŘ nenalezneme, že by Komise měla
vyhovět odvolání jako celku. C.N.

Co na to ostatní?
Padlo jméno

manažera skoko-
vé komise. Co na
to Václav Drbal:

V jezdecké
společnosti bylo
vytvořeno klima,
které je nepří-
jemné a špatně
se v něm dýchá.
Válka, která hro-
zí, nebude mít
vítěze.

Myslím že DiK
především vadí,
že jsem byl na
jednání ZOK při-
praven. Snažil jsem si udělat ucelený
obraz. Mám v sobě mnoho pokory a nechci
se vzdát toho, že i přes různorodost názo-
rů můžeme být stále korektními partnery
a přáteli.

Aleš Opatrný udělal chybu a dnes to
již dobře ví. Celým dosavadním průbě-
hem kauzy byl již potrestán. Nemohu
mu však upřít mnoho polehčujících okol-
ností:

1) Organizačně nebyla ve Frenštátě
zvládnuta dopingová kontrola. Důkaz: tres-
ty jak pro hl. rozhodčího i pro veterináře,
který jako člen ČJF určitě zná pravidla a ví,
co je střet zájmů dle PJS. (Zde V. Drbal
naráží na skutečnost, že MVDr. Vaverka
se v pátek a sobotu zúčastnil závodů jako
soutěžící, což pravidla  oficiálním funkcio-
nářům zakazují pozn. red.)

2) Odvolací komise nebyla ustanove-
na. Pokud by pracovala, bylo by možné
řešit vše na místě a případ okamžitě
uzavřít.

3) Trest 12 měsíců zákazu činnosti je
neúměrně vysoký. Neposkytnutí vzorku pro
dopingovou kontrolu je posuzováno jako
pozitivní nález.

V souběžně řešených případech pozitiv-
ních nálezů dostali obvinění 3-4 měsíce. Ve
zdůvodnění tak vysokého trestu pro Aleše
Opatrného se praví i to, že  jezdec neproje-
vil lítost. O poměru lítosti a výše trestu však
pravidla nehovoří. A o přiměřenosti trestu
uděleného ZOK vypovídá, že pětiměsíční
distanc je na  horní hranici trestu za pozitiv-
ní dopingový nález.

A nyní ke Zvláštní odvolací komisi. Její
složení je losováno. Losováni byli i dva
členové ze skokové komise. Vedle mně
padl los ještě na ing. Zdeňka Goščíka.
Moje argumentace byla pro zmírnění trestu
a měla oporu i v dalších členech skokové
komise. Kolega Goščík byl proti. Minimál-
ně tedy za skokovou komisi byly síly
vyrovnány. Nebo by snad měl členem
ZOK být pouze ten, kdo bude přitakávat
a bezvýhradně souhlasit s exemplárním
trestem?

Podle mě je celá kauza díky rozhodnutí
ZOK ukončena a vše ostatní je již pouze
velmi nebezpečná hra.

Na otázku, proč tak urputně bojuji za
Aleše odpovídám - zastal bych se každého
jezdce, který by se dostal díky sérii pochy-
bení do nesnází, již jenom z důvodu, že
nesnáším křivdu. Pro Aleše pak hovoří vel-
mi mnoho okolností.

Osobně jsem ho zažil před ME
J/Y v Praze a hlavně při soustředění v Ptý-
rově. Aleš se zde projevil jako obětavý
pomocník všem, kteří o to měli zájem. Jako
manažer skokové komise se na něho
mohu kdykoliv obrátit a vždy ochotně
pomůže. Ve všech svých jezdeckých
vystoupeních se vždy choval ke všem
svým kolegům fair.

Bylo toho již moc napsáno a řečeno.
Četl jsem vyjádření pořadatelů, vyjádření
hlavního rozhodčího či veterináře, který byl
pověřen k odběru vzorků.

Doposud však nikdo nedal prostor
samotným účastníkům finále, případně
ostatním jezdcům. Údajně jsou nevěrohod-
ní. A jaký je tedy můj osobní závěr?

Pane Aleši Opatrný odsuzujeme Vás za
to, že jste úspěšný, že na Vaše starty se
chodí dívat stovky lidí. Za to, že jako jeden
z mála našich jezdců jste známý i ve světě
a za to, že jste naši zemi mnohokrát
úspěšně reprezentoval.

Odsuzujeme Vás za to, že jste nejžáda-
nějším jezdcem pro majitele koní.

Václav Drbal, manažer skokové komise

Václav Drbal
Ve prospěch Aleše Opatrného určitě

hovoří na národních závodech chybějí-
cí Odvolací komise. V tomto směru má
Václav Drbal pravdu. Ta jediná mohla
a hlavně měla důsledně a nezpochyb-
nitelně varovat Aleše Opatrného před
jeho jednáním. To, že mu bylo toto
varování odepřeno, je vážnou chybou
systému.

Argumentace Václava Drbala proti
obvinění jeho podjatosti však neobstojí.
Bezesporu podjatou osobou je. Stano-
vy ČJF si však s podjatostí tolik hlavu
nelámou a s účastí podjaté osoby pří-
mo počítají (členem ZOK je podle Sta-
nov i vylosovaný člen DiK). Problémem
našeho spolku je, že po tříměsíčním
trvání kauzy již nenalezneme ve svých
řadách nepodjatého soudce.

Závěrečná domněnka, že kauza má
důvod v oblibě viníka, je pouhá kon-
strukce. Důležitá je skutková podstata
celého případu. C.N.
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Proč tomu tak je?
Další DiK jmenovaný zastánce Aleše

Opatrného je chovatel a majitel koní
Vojtěch Csabi:

Po přečtení
posledního, čísla
JEZDCE a Jez-
dectví jsem zjistil,
že jsou mezi
námi l idé, kteří
problematice jez-
deckého práva
rozumějí a jsou
schopni i lidské-
ho pohledu na
něj. Navíc vše
dovedou převést
do písemné
podoby tak, aby
každý člen "naší
jezdecké rodiny",

problému opravdu porozuměl. Mám tím na
mysli oba články JUDr. Ing. Jaroslava
Staňka CSc., kterého si nyní ještě více
vážím.

V úvodu mé reakce na celou kauzu,
o kterou jsem byl požádán redakcí JEZD-
CE,  tedy musím ještě jednou opakovat
některé myšlenky z jeho článku, se kterými
se zcela ztotožňuji. (Zde Vojtěch Csabi
cituje mnohé pasáže ze zmíněného
Staňkova textu z JEZDCE č. 2)

I já si myslím, že v DiK by měli sedět lidé
s právním vzděláním, aby nedocházelo
k tomu, čeho jsme svědky nyní. Nejsem
zastáncem jakéhokoliv dopování koní, pro-
tože jsem přesvědčen, že je to týrání zví-
řat. Zároveň jsem ale přesvědčen, že první
vynesený trest v podobě jednoho roku
nepodmíněně, byl minimálně pro Aleše
Opatrného likvidační. Vezmeme-li v navíc
v úvahu, že to byl jeho první přestupek
tohoto charakteru, nezbývá mi nic než se
zamyslet, proč tomu tak bylo?!

Nebudu o tom spekulovat, ale nejsou mi
lhostejné všechny důsledky tohoto případu.
Určitě to ještě více zkomplikuje spolupráci
s doposud příznivě nakloněnými  sponzory.
Vojtěch Csabi

Vojtěch Csabi

Příspěvek Vojtěcha Csabiho jen
dokládá, že ČJF již dávno přestala být
přátelským spolkem milovníků koní, ale
stala se fabrikou s obrovským obratem.

To, že v takových továrnách již často
nezbývá místo na etiku, dokazuje sku-
tečnost, že diskutující shodně zdůraz-
ňují důsledky kauzy pro jezdeckou spo-
lečnost. Důsledky hrozící koním, se
nenápadně vytrácejí. C.N.

Své oficiální prohlášení vydal za pořadate-
le Finále ČSP, TJ Slovan Frenštát pod Rad-
hoštěm předseda TJ a ředitel závodů Old-
řich Kubáň. Z jeho stanoviska vybíráme:

S podivem
a značným roz-
čarováním jsem
si v JEZDCI
2/2009 přečetl
vyjádření ředitele
ČSP PhDr.
Tomáše Krůty.
Sám se jako ofi-
ciální činovník
závodů nepře-
svědčil o skuteč-
ném stavu věci.
Články, vycháze-
jící pouze ze
zprostředkova-

ných informací, nás znepokojují a zároveň
poškozují. Jsem si jist, že ze strany pořa-
datele nedošlo k žádnému pochybení.

Oldřich Kubáň

Dne 21. srpna (týden před závody) jsme
obdrželi oznámení Generálního sekretáře
ČJF Ing. Františka Lomského o plánované
antidopingové kontrole při Finále ČSP
2008. Součástí oznámení byla také specifi-
kace požadavků, které musí zabezpečit
pořadatel. Podle původního plánu měla
odběr vzorku provádět MVDr. Helena
Pokorná. Ta nakonec pověřila odběrem
vzorku oficiálního veterináře závodu MVDr.
Stanislava Vaverku. O skutečnosti, že
MVDr. Vaverka se těchto závodů, v rámco-
vých soutěžích v pátek a sobotu účastní
také jako aktivní jezdec (v době jeho spor-
tovního výkonu byla zajištěna plnohodnot-
ná náhrada), jsme dne 24. září informovali
generálního sekretáře.   

Podle požadavků byly připraveny všechny
nezbytné náležitosti tak, aby se mohla anti-
dopingová kontrola bez potíží uskutečnit.
Hlídání všech boxů účastníků mezi tyto
povinnosti, jak se mnozí nesprávně domní-
vají, nepatří. Před zahájením závodů provedl
hlavní rozhodčí Jaroslav Jindra kontrolu veš-
keré připravenosti a neshledal nedostatky. 

Tuto možnost kontroly také měli i oba
vysocí představitelé ČJF a ČSP přítomní
na závodech Václav Drbal a Jiří Skřivan.

Samotný odběr dopingových vzorků je
již potom naprosto mimo kompetence
pořadatele a je v pravomoci pověřeného
veterinárního lékaře a sboru rozhodčích.

Nehodláme se vyjadřovat k nyní již celo-
národní „jezdecké" dopingové kauze, nic-
méně jsme přesvědčení, že by mělo defini-
t ivně skončit nesmyslné osočování.
Označeni by měli být skuteční viníci tohoto
smutného příběhu. Díky jim se opravdu
může naplnit obava, kterou vyslovila prezi-
dentka FEI jordánská princezna Haya. Jez-

decký sport bude nejen přicházet o vlivné
partnery, ale může také přijít o účast na
olympijských hrách. 

Tímto prohlášením považujeme celou
kauzu z pozice pořadatele za uzavřenou!

Oldřich Kubáň

Celý případ již dávno překročil veš-
keré meze únosnosti a stává se pro
českou jezdeckou společnost noční
můrou. Nyní již přetekl i za hranice ČJF
a daleko již není ani do bulvárních
médií. Míra znechucení stoupá, ale
zdaleka ještě není vyčerpána.

Z vyjádření pořadatele o tom, jak nic
nezanedbal, vyčnívá problém s veteriná-
řem. Kontaktní veterinář FEI MUDr. Hele-
na Pokorná buď nebyla informována,
o tom, že MVDr. Vaverka na závodech
i soutěží anebo celou záležitost podceni-
la. To, že byl k odběru vzorků delegován
soutěžící, je určitě fatální pochybení. Na
to nelze získat výjimku ČJF.

Na základě všech vyjádření vyplývá,
že se na mnoha stranách chovali
zúčastnění diletantsky. Obtížně lze
uvěřit, že jde všem jen o spravedlnost,
čistotu sportu a blaho koní. Z případu je
cítit i uražená ješitnost, ekonomický
nátlak, podnikatelský protekcionismus.
Nejčistším narovnáním situace by bylo
zrušit finále ČSP 2008 úplně.

Jezdectví nyní čekají souboje na
jiných kolbištích než bychom chtěli.
ČJF se doposud bránila vymezení sta-
tutu profesionál. Můžeme si být jistí, že
prostředí těchto kolbišť je přístupné
pouze profesionálům. C.N.
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Co bude dál?
a to zvláště ve stádu
klisen, kvůli kterým
bylo KMK zavedeno
prioritně.

Význam soutěží KMK
v disciplinách drezura
a všestrannost není pro
šlechtění tak zásadní
jako u discipliny skoky,
jsou však realizovány
pro srovnání 5 a 6-letých
ročníků, a to pro určitou
"nediskriminaci".

Zbytečné spory a svá-
ry se vedou  o to, zda
KMK je kontrolou užit-
kovosti, nebo kontrolou dědičnosti.  Zdá
se, že někdy to vychází z malé znalosti,
někdy snad i ze záměru.

Kontrola užitkovosti je pravidelné zjiš-
ťování a vyhodnocování údajů o užitkovosti
kontrolovaných  zvířat.

Kontrola dědičnosti je systematické
zjišťování a vyhodnocování plemenné hod-
noty jedince na základě užitkovosti jeho
potomstva.

Kontrola dědičnosti (otců) se v ČR
systematicky zjišťuje od roku 1984 (viz kaž-
doroční Ročenky ČJF). Zjišťuje se na zákla-
dě výsledků veškerého potomstva ve spor-
tovních soutěžích, tzn.na základě výsledků,
které zobrazují ten finální cíl ( v trestných
bodech, či v % dosažených bodů. Všichni
4-6-letí hřebci a klisny mají do tohoto
systému započteny své výsledky ze startů
v kolech KMK (v tr. bodech, nebo %). Jed-
ná se tedy o skutečnou kontrolu dědič-
nosti (zjišťování plemenné hodnoty
otců) na základě zjištěné výkonnosti
všech jejich potomků a to i v desetiletém
horizontu. Vyjadřuje se buď v absolutním
vyjádření pro daného otce (nakolik se
výsledky jeho potomstva přibližují ideálnímu
výsledku), nebo v relativním vyjádření
v rámci celé sledované populace (obdoba
indexových vyjádření v jiných zemích), vždy
však dle výsledků, dosažených na kolbišti,
nikoliv dle sum vyhraných finančních cen
(meziročníkově kolísá jejich celkový objem). 

KMK zjišťuje formou kontroly užitko-
vosti jeden soubor vlastností (skokový
styl koně odlišně bodově vyjadřovaný)
u pouhé malé výseče potomstva daného
otce (chybí nejen 4-6-letí valaši, ale též
stejně staří hřebci a klisny, kteří se KMK
nezúčastňují a ve stejné sezoně startující
7-letí a starší koně v jiném soutěžním reži-
mu). Jaký význam tedy kdo přikládá zjiš-
ťování takto zúženému vyjadřování ple-
menné hodnoty otce u stylového
ukazatele a ne u celkového vyjádření
polyfaktoriálního znaku celková sportovní
výkonnost? Je smutné a hovoří to i o jed-
nom z nejnegativnějších vlivů popřevrato-
vého období. Málokdo si uvědomuje, že
ne nutná likvidace výzkumu v odvětví cho-
vu koní přináší své trpké plody. 

Po tomto nutném osvětlení celé záleži-
tosti se již pouze pokud možno telegraficky
vyjádřím k dalším bodům všelijakých různic. 

Účast koní nečeského původu - jsou-li
české plemenné knihy (PK) otevřené, tzn.
zapisují klisny a hřebce definovaných
zušlechťujících plemen, nemůže jim být brá-
něno v přístupu ke KMK. Navíc jde o pocti-
vé nastavení si zrcadla  pro dosaženou úro-
veň PK ČT, CS, KK a MT.

Motivace českých koní se dělá jinak (viz
níže).

Účast 4 - 6-letých valachů v KMK -

O příspěvek do diskuse o budoucnosti
KMK jsme požádali duchovního otce celé-
ho systému a současného ředitele Zem-
ského hřebčince v Písku ing. Jana Pellara.

Jen nerad se chápu pera, abych po již
nesčetném vysvětlování úlohy KMK v tep-
lokrevném chovu tak musel učinit opět.
Naposledy.

Diskuse na stránkách  JEZDCE byla
uvozena tím, že zde existuje názorový boj
jakýchsi "dvou táborů". Rád bych následu-
jícím příspěvkem dokázal, že KMK nemá
s nějakými "tábory" vůbec co do činění. 

V prvé řadě je nutné zainteresovanou
veřejnost upozornit na to, že plný název
předmětu diskuzí je Chovatelské soutěže
KMK. Chovatelské soutěže jsou vždy sou-
částí šlechtitelských a plemenářských
snah v určité  populaci koní  s cílem
záměrně přetvářet a využívat genofondu
těchto zvířat (soubor genů v populaci).
Právě to, že chovatelské soutěže (tedy
i KMK) jsou součástí šlechtitelského pro-
cesu jim dává velkou výsadu, že jsou pod-
porovány z veřejných prostředků v rámci
národních podpůrných programů MZe
(velký dík za to).

Chovatelských soutěží je využíváno
v mnoha chovatelsky vyspělých zemích,
které pro ně mají různé modely. Různost
modelů vyplývá z toho, že různé popula-
ce plemen mají v daném čase různé
priority v tandemovém selekčním tlaku na
určité druhy vlastností v dané fázi šlech-
tění (rozvedu později). Co však mají vždy
společné je ročníkové srovnávání - zpravi-
dla ve stáří 4 - 7 let, aby informace o pře-
zkušovaných jedincích přišla co nejdříve
v jejich reprodukčním věku.

Naše KMK vzniklo v roce 1991 a bylo
nástupcem tzv. testačních závodů pro
koně Šlechtitelských chovů a Státních
hřebčinců (od roku 1984). Vzniklo tedy dří-
ve, než např. v některých s povzdechy
obdivovaných chovatelských oblastech
(Hannover), ale bohužel mnohem později,
než např. ve Francii (1939). KMK  bylo do
roku 2005 vypisováno z pověření MZE,
které také na KMK dohlíželo, Českou jez-
deckou federací . Po vstupu ČR do EU
bylo nutné dle unijních nařízení (aby bylo
možné zachovat podporu z národních
dotací), převést kompetence ke KMK na
příslušné chovatelské svazy. 

KMK je jednoznačně součástí proce-
su šlechtění v celém jeho řetězci (od
zápisu  klisen do plemenných knih, zkouš-
ky výkonnosti klisen, přes hodnocení hří-
bat, ranou testaci hřebečků, staniční testy
a výběry plemeníků, přehlídky potomstev,
evidenci sportovních výsledků populace
až po komplexní kontrolu dědičnosti. KMK
je svým postavením v tomto řetězci
nadstavbovou kontrolou vlastní užitko-
vosti (výkonnosti), po přezkušování koní
ve věku 3 let se specifickým zaměřením.

Český model KMK vznikl pro  potře-
by českého chovu koní . Pro stav,
v jakém se teplokrevná  populace nachá-
zela (a myslím, že stále ještě nachází),
byla s geneticko-šlechtitelskou profesiona-
litou stanovena jako hlavní přezkušovaná
vlastnost skokový styl koně. Skokový styl
koně není konečným cílem, ale nesmír-
ně účinným prostředkem k dosažení
hlavního cíle - celkové sportovní
výkonnosti. V současné fázi šlechtění
české teplokrevné populace ke kontrole
užitkovosti na tuto vlastnost, nejen dle
mého názoru, je stále vysoce potřebná

dokud naše Uznaná
chovatelská sdružení
(UCHS) pro výše uve-
dená plemena ráda
a ochotně využívají
dotační prostředky od
MZe, musí si uvědo-
mit, že čerpají z podti-
tulu národních dotací
Udržování a rozvíje-
ní genetického
potenciálu  hospo-
dářských zvířat .
Valach žádný genetic-
ký potenciál nemá.

Význam rozdělení
účastníků na klisny
a hřebce - lze jej jen
jednoznačně podporo-
vat. To, že jej nebylo
možné zavést již dří-

ve, bylo způsobeno tím, že celkový objem
finančních prostředků na KMK byl navý-
šen až v časové souvislosti se vstupem
do EU.

Účast špičkových jezdců a stájí
v KMK - bylo velmi potěšitelné, když
krátce po zavedení KMK (1991) se do
něj zapojili přední čeští jezdci a stalo se
i prestižní záležitostí pro některé
významné stáje. Je nutno vidět, že má-li
kontrolované zvíře demonstrovat své
skokové a stylové vlohy, není žádoucí,
aby mu v tom zabraňovala jezdecká
nekvalita v sedle. Není však rovněž
žádoucí, aby toto šlechtitelské opatření
bylo narušováno negativními „bussine-
sovými" manýrami.

Způsob stanovování prémií - odhléd-
nuto od původu finančního zdroje je nutné
si uvědomit, že se zde nejedná o finanč-
ní ceny na běžných jezdeckých závo-
dech, nýbrž o motivační prémie.  Jejich
vyváženost je nyní v rukách volených
vedení uznaných chovatelských sdružení
(UCHS). Česká UCHS by tedy měla plně
využívat nástroje, který byl zaveden již
dávno předtím - příplatky za umístění
koní českého chovu.

Způsob hodnocení koní v KMK - byl
stanoven na odborné úrovni ve třech uka-
zatelích s vyjmenováním z nich se skláda-
jících znaků. Nestalo se tak náhodně,
nýbrž na základě bedlivého studia
a porovnávání ukazatelů  z domácích tes-
tačních závodů a ze zahraničních zkušeb-
ních systémů. Rovněž další požadavky,
jako odstupňování soutěží, uzdění a další
měly kladné vedlejší účinky (vedení a styl
jezdců, starty dřívějších absolventů KMK
v těžkých mezinárodních soutěžích na
stihlech apod.).

Návrhy změn v propozicích KMK -
k tomuto tématu by šlo obsáhle hovořit,
ale zvolím raději stručnost. K podstatným
změnám ve způsobu KMK může dojít teh-
dy, když ve světle výše popsaného dojde
k odborné analýze ze strany zodpověd-
ných UCHS teplokrevných plemen, že
se dostáváme již do další fáze šlechtění,
kdy rozhodující vlastností na kterou chce-
me šlechtit je něco jiného (snad rychlost,
akrobacie a jistota v riskování - to vše
v rozeskakování?). Nebo snad jenom
jeden, či dva ze čtyř UCHS již tak pokročil
v záměrném přetváření a využívání geno-
fondu svých koní? Zatím jsem si toho
v soutěžích vyšší a nejvyšší obtížnosti
nějak nevšiml. Urputná snaha o novátor-
ství za každou cenu může vést až
k následkům, které  slušné, zainteresova-
né chovatele a majitele odrazují, místo,
aby je ještě více motivovaly - viz případ
dvou semifinále (nejsme kopaná).  
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Stoupající počet přispěvatelů
nás nutí příspěvky redakčně krá-
tit. Omlouváme se autorovi i čte-
nářům. Příspěvky nemusejí být
názorem redakce.

Co závěrem ?
KMK je důležitým šlechtitelským opat-

řením, které přinese svoje ovoce dlouho-
dobým, nepřerušovaným působením.
Formule KMK z roku 2006 byla dle mého
názoru optimem.

Odhlížím od faktu, že již nejsem komisa-
řem KMK (byl jsem jím 15 let), ale velmi mě
mrzí,  že za celá poslední léta, kdy kompe-
tence za KMK přešly na UCHS, se mě nikdy
nikdo na nic nezeptal.  Nemusel bych psát
tento článek, píši nerad, nejsem grafoman.

Obávám se, že tato jakási pseudoce-
lonárodní diskuse o KMK nevznikla
z časově nejbližších příspěvků. Určité
signály vnímám již asi tři léta,  (srovnejte
prosím s výše uvedenou historií KMK).
Velmi mě znepokojuje, že se dopustilo,
aby jakousi "rozbuškou" pro tyto zvláštní
vývody byl dosti nemilý kokteil skládající
se asi z malé znalosti podstaty věci,
možná i lobbismu, možná i z obyčejné
závisti, či malé morální síly. Pokud by
hloupé nesváry způsobily, že KMK by se
jen jeden jediný ročník nekonalo, již by
nebylo nikdy vzkříšeno. Kdo si to troufá
vzít na svědomí?

Mějte prosím na pamětí, že jen odbor-
nost, kompetentnost, objektivita, zod-
povědnost ke všem chovatelům dané-
ho plemene,  nesobectví a vize
správného cíle, jsou dobří rádci při
rozhodování. ing. Jan Pellar

Jan Pellar zdůrazňuje, že již není komi-
sařem KMK a přechodem kompetencí na
chovatelské svazy již nemá v systému
KMK takové slovo. Jako významný tvůrce
systému je ale jeho názor kompletní výpo-
vědí o filosofii KMK. Díky za ni.

K zamyšlení vybízí jeho poznání, že ani
po 17. ročnících KMK nedošlo ke zlepšení
šlechtitelského cíle, který by se projevil
zvýšenou výkonností populace. Proč tomu
tak je? Jaká je tedy celková bilance uply-
nulých let?

Burcující je přiznání, že KMK ve vše-
strannosti a drezuře není pro šlechtění
zásadní a je vedeno snahou o „nediskrimi-
naci” discipliny. Znamenalo by to zbytečně
vynakládané státní peníze. Podobná argu-
mentace by jistě neobstála na druhé stra-
ně naší hranice při německých drezurních
šampionátech.

Zajímavá je i pasáž, která vítá rozdělení
ročníků na hřebce a klisny. Nepřímo tak
dokládá, že systémovou změnu lze udělat
průběžně. Důležité je zjistit, jak se systém
vypořádal se znehodnocením výsledků
předchozích společných ročníků.

Jan Pellar vítá vstup předních špičko-
vých jezdců a je rád, že koně neomezuje v
sedle jezdecká nekvalita. Oponenti ale jis-
tě namítnou, že právě jednou negativní
bussinesovou manýrou, je zvýhodňování
špatných koní špičkovými jezdci. To vede
právě ke kritizovanému toku státních dota-
cí pouze do několika stájí. Motivační pré-
mie se tak právě stávají běžnou finanč-
ní cenou.

Diskutovat by se dalo i s přivlastněním
si „slušných a zainteresovaných chovate-
lů“ k úvaze, že snaha o novátorství právě
je odrazuje.

A na závěr. Ne každý pisatel je grafo-
man. Korektně přispět k odborné diskusi,
musí být i oponenty vítáno. C.N.

Moravský šampionát
mladých koní 2009
V minulém čísle jsme uveřejnili podmín-

ky Českého šampionátu mladých koní.
Dnes přinášíme podobný materiál o Morav-
ském šampionátu. Ten je společným pro-
jektem jezdeckých klubů, pořádajících jed-
notlivá kola a finále, a Svazů chovatelů
koní. Vyhlašovatelem letošního ročníku je
pořadatel finále Stáj SKL Trojanovice.

Protože Český šampionát vychází
z Moravského systém obou je totožný (viz.
JEZDEC č. 2). Oproti pěti českým kolům
se na Moravě pojede sedm kvalifikačních
kol, z toho poslední dvě budou na parku-
rech o stupeň vyšších.

Termíny MŠMK 2009
3.4.          JK Opava Kateřinky

17.4.         JK Baník Ostrava
8.5. JO Slovan Frenštát p/R

22.5. JK Baník Ostrava
9.6. Stáj SKL Trojanovice

30.6. JO Dubicko
10.7. Stáj SKL Trojanovice
Finále:
25.-26.7. Stáj SKL Trojanovice

Rozdílná je i výše dotací. při MŠMK
garantují jednotliví pořadatelé tyto dotace:

4-letí  Ceny: 10 000,-Kč bude rozděleno
mezi koně umístěné na prvním místě.

5-letí Ceny: 10 500,- Kč (3 500, 2 500,
2 000, 1 500, 1 000)

6-letí Ceny: 10 500,- Kč (3 500, 2 500,
2 000, 1 500, 1 000)

Do finále čtyřletých se kvalifikuje 35
koní, do finále pětiletých 30 koní a do finále
šestiletých 25 koní. Ve finále MŠMK stejně
jako v Čechách mají pořadatelé připravenu
dotaci 15 000,- Kč pro každou kategorii.

Superliga končí
a bude Meydan

FEI oznámila, že sponzorem letošní
Superligy se stává společnost Meydan
Group LLC. Nejprestižnější skokový seriál
osmi soutěží pro deset elitních národních
týmů, budeme v této sezóně sledovat pod
označením Meydan FEI Nations Cup.
Dosud největším projektem budovaným
touto arabskou devenloperskou společnos-
tí, je rozsáhlá rekreační a sportovní oblast
v hlavním městě Sjednocených arabských
emirátů v Dubaji. V jejím centru je velkole-
pé dostihové závodiště a vznikají tam další
areály s rysy jezdeckého letoviska. Ambicí
projektu je stát se "plícemi Dubaje" ale
i centrem významných obchodů a konfe-
rencí. Velkolepá premiéra je plánovaná
k termínu jednoho z nejbohatších světových
dostihů Dubaj World Cup 2010. - dvoř-

Chovatelské prémie
Při obou šampionátech vstoupili pořada-

telé do jednání s příslušnými Svazy ohled-
ně vyplácení chovatelských prémií. Zámě-
rem je vyplácet prémie za umístění, které
pak pořadateli uhradí příslušný chovatelský
svaz. Předběžně bylo dohodnuto, že všich-
ni bezchybní čtyřletí (ex equo 1.) získají od
svého svazu prémii 200,- Kč. V ročnících
pěti a šestiletých pak budou vypláceny pré-
mie 1000,- Kč za umístění na prvních pěti
místech. Na refundaci této prémie pořada-
teli již přistoupil Svaz CS (slovenský teplo-
krevník) a Svaz KK (Kinský). Svaz ČT se
k této iniciativě nepřipojil. Pořadatelé proto
hledají k pokrytí těchto prémií sponzora,
aby nebyli koně plemenné knihy ČT při
Šampionátu diskriminování. Osloveni
budou i další chovatelské svazy působící
v ČR (např. Oldenburský svaz).

EQUITANA ESSEN 
světová show pro milovníky koní

Letos v březnu se německý Essen stane hlavním městem
koní celého světa. Veletrh EQUITANA nabídne po dobu devíti
dní, od 14. do 22. 3., světovou přehlídku produktů všeho

z koňského a jezdeckého oboru. Výrobci  a prodejci představí nejnovější vývoj
a inovativní produkty. Plemenářské organizace, hřebčíny, jezdecké spolky,
chovatelé a cvičitelé budou prezentovat nabídku svých služeb. Součástí vele-
trhu je více než 700 hodinový program v manéžích, mimo jiné  budete mít jedi-
nečnou možnost zhlédnout nejžádanějšího muže současnosti - Honzu Bláhu.

Každý den veletrhu bude mít svůj tématický program: sobota 14. 3. - Dět-
ský den, neděle 15. 3. - Plemenářský den, pondělí 16. 3. - Vzdělávací den,
úterý 17. 3. -  Vozatajský den, středa 18. 3. - Den chladnokrevníků a plno-
krevníků,  čtvrtek 19. 3. - Westernový den, pátek 20. 3. - Den poníků, sobota
21. 3. - Den barokních koní. Ve dnech 14., 18., 20. a 21. 3. se můžete
zúčastnit večerního představení - světově nejlepší jezdecké show HOP TOP
Show - Viamondo 2009. 

Více informací naleznete na www.equitana.com
Oficiální zástupce veletrhu EQUITANA pro Českou a Slovenskou 

republiku je společnost Progres Partners Advertising. 
Přes tuto agenturu je možné získat zvýhodněné vstupenky. 

Kontakt: tel. 221 602 324, mail equitana@ppa.cz



Součástí pěti
hvězd i čkového
CSI v Curychu
byla poprvé také
kvalifikace Světo-
vého poháru
a premiéra to byla

velkolepá. Není až tolik hal, které by
mohly té Curyšské konkurovat svojí
výstavností, velikostí a vybavenosti tech-
nikou. Pořadatelům se podařilo zajistit
do soutěží i atraktivní dotace a ve spojení
s příslovečnou švýcarskou precizností
nasadili hned napoprvé laťku hodně
vysoko. Autorem parkurů byl renomova-
ný domácí stavitel Rolf Lüdi a jeho nápa-
dité kurzy velmi dobře využily možnosti
rozsáhlé arény. Kvalitní byla i jezdecká
konkurence, a tak se publikum ve stále
vyprodané hale dobře bavilo. 

Parkur Světového poháru byl asi o pozná-
ní jednodušší, když bez chyby zůstalo pat-
náct jezdců a to ještě další tři inkasovali jen
za časovou penalizaci. Rozeskakování se

ale stalo nemilosrdnou bitvou a většina
startujících ve snaze o co nejrychlejší čas
dělala chyby. Svoji pověstnou jízdu zde
stejně jako před týdnem v Lipsku, znovu
předvedla Irka Jessica Kürten, s famózní
klisnou CASTLE FORBES LIBERTINA
(Libero). Nejenže získává v obratech, ale
její finálový finiš k závěrečnému skoku je
nedostižný. O půldruhé vteřiny byl poma-
lejší na druhém místě mladý Fin Mikael
Forsten s 13letým tmavým hnědákem
ISAC DU JONQUET (Laeken) a třetí skon-
čil elegantní Marcus Ehning s 12letým
hřebcem PLOT BLUE (Mr. Blue). Čtvrtá
příčka patřila úřadujícímu mistru světa Jos
Lansinkovi na 11leté VALENTINA VAN
T HEIKE (Nabab de Reve) a o to, že páté
místo zůstalo doma, se zasloužila švýcar-
ská naděje Clarissa Crotta s 10letým
WESTSIDE V. MEERPUTHOEVE (Balubet
du Rouet). 

Obdivuhodný je 66letý Hugo Simon, který
stále prohání své o polovinu mladší konku-
renty. Znovu zde ve velkém stylu předvedl

v rozeskakování 12letou klisnu UKINDA
(Emilion) a jen jedna lehká chyba, ho odsu-
nula na konečnou desátou příčku. 

Jessica Kürten s Libertinou tak během
jednoho týdne vyhrála dvě kvalifikace
a zajistila si letenku do finále.

Pořadí Word Cup před třemi
závěrečnými koly:

1) Edwina Alexander (AUS) 56, 2) Steve
Guerdat (SUI) 51, 3) Gerco Schröder
(NED) 47, 4) Daniel Etter (SUI) 45, 5)
Marcus Ehning (GER) 44, 6) Ludo Philip-
paerts (BEL) 41, 7) Jessica Kürten (IRE)
40, 8) Thomas Velin (DEN) 39, 9) Ben
Maher (GBR) 39, 10) Geir Gull iksen
(NOR) 39, 11) Meredith Michaels-Beer-
baum (GER) 35, 12) Max Kühner (GER)
34, 13) Rutherford Latham (ESP) 33, 14)
Mikael Forsten (FIN) 33, 15) Jos Lansink
(BEL) 33, 16) Helena Lundbäck (SWE)
30, 17) Albert Zoer (NED) 30, 18) Lars
Nieberg (GER) 29.

Získat další body do Světového poháru
bude možné už 7.2. v Bordeaux, potom 22.
února v Göteborgu a kvalifikace vyvrcholí
22.března v holandském s’Hertogenbosh. 

Václav Dvořák

ZE ZAHRANIČÍ ZPRÁVY

-6-

Opět Jessica

Na fotografiích Romany Němcové představujeme vítěze dvoukolových soutěží všech tří kategorií spřežení v Hradištku u Sadské. Mezi 20
jednospřežími to byl Pavel Drbohlav (JK Pamela Bylany). Z deseti dvojspřeží byl nejlepší Jiří Nesvačil ml. z NH Kladruby n.L. a v pěti čtyř-
kách si nejlépe vedl Libor Kůrka (JK Přední Lhota). Kompletní výsledky naleznete na www.sprezeni-cjf.cz



Vzpomínka na ANKERA
Dne 30. ledna byl pro vleklé zdravotní problemy ve dvaceti letech
uspán můj dlouholetý parťák ANKER. Jaroslav Kadavý (JK Smrček).

Jezdecká ročenka 2008 již brzy půjde do tiskárny.
Všechny z vás, kteří se na ni již netrpělivě těšíte, prosíme
ještě o trochu strpení. V textové části jsme oslovili celou
řadu osobností našeho politického života a vzhledem
k předsednictví Evropské unie je práce na těchto textech
poněkud časově náročnější. 

Nabízím výrobu 
venkovních a vnitřních boxů, okna, vrata, žlaby, přístřešky, parkurové překážky, kotce pro psy atd.

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

JEZDECKÁ ROâENKA

2008

Jezdecká škola Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské 

nabízí: 

●● výcvik jezdců a koní ●● ustájení
koní ●● rekreační pobyty v penzio-
nu Caesar ●● prodej koní

další informace na: www.equus-kinsky.cz
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Jezdecká škola 
Pastviny Pilníkov

nabízí 
formou inseminace 

čerstvým spermatem 
hřebce

577 ROCK ‘N ROLL
Připouštěcí poplatek 

8 000,- Kč + DPH
tel.: 499 898 165

602 594 052
www.pastviny.wz.cz

Ples v Kolíně
Na sobotu 21. února je naplá-

nován 29. reprezentační ples
v městském společenském domě
v Kolíně. Zahájení ve 20.00
hodin. Ples tradičně pořádají Stáj
Luka a Stáj Václav Kolín.

Zájemci o vstupenky se
mohou obrátin na tel.:
724 191 847 (p. Prokůpková).

Galavečer turfu
Slavnostní vyhodnocení

dostihové sezóny 2008 pro-
běhne na závodišti v Praze ve
Velké Chuchli v pátek 13. úno-
ra od 20.00 hodin. Předprodej
vstupenek na: 257 941 177
nebo na e-mail: 
jandova@dostihy.cz


