
Zlaté podkovy. Osobností ZP se stal Fran-
tišek Háva, bez kterého si žádné soutěže
v Humpolci již neumíme představit. Cenu
za propagaci ZP převzal Roman Brzoň
a za podporu ZP byl oceněn Rodinný pivo-
var Bernard.

Do síně slávy ZP pak byli uvedeni jez-
dec Jaroslav Kadavý (JK Smrček) a za
spřežení Ladislav Jirgala st. (Albertovec).

Spřežení pak ve světle relektorů zůstala
a na řadu přišlo vyhlášení Českých pohárů.

Spřežení
Mezi jednospřežími získal  v průběhu

sezóny 2008 nejvíce bodů Pavel Jadrníček
(NH Kladruby n.L.) před Janem Exnarem
(Favory Benice) a Jiřím Konířem (Hrádek).

Českému poháru dvojspřeží roku 2008
vévodil Alexander Soukup (Lány) před

Jiřím Nesvačilem jun.
(NH Kladruby) a Marti-
nem Hejlem (JK Slatiňa-
ny).

Pohárové pořadí mezi
čtyřspřežími ovládl Jiří
Nesvačil st. (Favory
Benice). Druhý skončil
Ladislav Jirgala (Alberto-
vec) před Petrem Vozá-
bem (NH Kladruby n.L.).

Mezi oceňovaným
jezdci spřežení nechybě-
la ani spřežení pony.
Těm kralovala v roce
2008 Monika Pospíšilo-
vá (JK Praskačka) před
Jakubem Práškem
a Jiřím Votoupalem.

Součástí večera bylo
dále udílení výkonnost-
ních odznaků.  Bylo jich
celkem šest. Tři stříbrné
získali Pavel Jadrníček,
Libor Kurka a Petra Duš-
ková a tři bronzové
David Myška, Martin Hejl
a Jakub Prášek.

Závěr celého bloku,
ve kterém hrála spřežení
prim patřilo Ceně komi-
se spřežení, kterou ten-
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První Jezdec a KÛÀ roku

Informace o Jezdecké ročence 2008
Vážení čtenáři, Jezdecká ročenka 2008 je již hotova a je v tisku. Doufáme, že již s příštím číslem zpravodaje
Jezdec, bude její dvanáctá edice distribuována. Omluvte letošní zdržení při její výrobě a na omluvu pouze
prozradíme, že textová část je věnována Národnímu hřebčínu v Kladrubech n. Labem a ke zdržení došlo při
očekávání jmenování nového ředitele. Cyril Neumann

(Pokračování na str. 2)

Robert Chelberg - LORDANOS (JS Císař-
ský ostrov) zvítězil v hlavní soutěži prvních
skokových závodů sezóny 2009

Foto K. Návojová

Skoková sezóna
zahájena

Letošní první skokové závody se konaly
v sobotu 21. února v hale společřnosti In
Expo v Praze na Císařském ostrově.
Pořadatelé společně se stavitelem parkuru
Petrem Švecem připravili pro závodníky
čtyři soutěže až po stupňovanou obtížnost
do 130 cm. Na Trojský ostrov dorazilo
několik desítek jezdců.

V závěrečné soutěži do 130 cm (+ žolík)
obsadil první tři místa Robert Chelberg (JS
Císařský ostrov), který se všemi svými
koňmi absolvoval s plným počtem bodů.
Nejrychleji s LORDANOS, druhý byl
s LORNA a třetí na LACANDOR. -náv-

Do startu letošního 
Auto Hase Trophy, 
který je plánován 

na 20. června, 

zbývá 104 dní!

Do síně slávy ZP byl za spřežení uveden Ladislav Jirgala, kte-
rému blahopřeje senátor M. Štech

Foto J. Bělohlav

Jezdecký rok 2009 začíná vždy bilanco-
váním předcházející sezóny. Stejně jako
v minulých letech i v roce 2009 patřil první
galavečer jezdeckého sportu jezdcům vše-
strannosti a spřežení. Pro ně připravuje
slavnostní vyhodnocení Jezdců a Koní roku
komise spřežení, komise všestrannosti
a společnost Soutěže podkovy o.p.s. Hum-
polec. Spolkový dům v Humpolci je již také
tradičně místem konání celé slavnosti.
V letošním roce se akce konala v sobotu
21. února.

Program probíhal i letos podle osvědče-
ného schématu a program moderovali
Jaroslav Grodl a Michal Veselý.

Zlatá podkova
Celou paletu oceněných zahájily osob-

nosti, které se zasloužily o rozvoj soutěží

tokrát získal neúnavný organizátor našich
největších mezinárodních závodů spřežení
v Nebanicích Miloslav Šimáček.

Všestrannost
Blok věnovaný všestrannosti zahájila při-

pomínka nejúspěšnějších koní v soutěžích



Lubomír Vrtek a umístění na druhém
a třetím místě Gabriela Slavíková a Petr
Myška.

Další novinkou sezóny 2008 byl Pohár
všestrannosti. Ten je určen dvěma kate-
goriím. Pohár s názvem Comfort Novice
Cup pro jezdce do 25 let a zvláštní pohár
mají pětiletí koně. V průběhu celé sezóny

2008 si mezi jezdci do
25 let vedla nejlépe Pav-
lína Pejřilová. Mezi pěti-
letými koňmi byla nejlep-
ší klisna SERENA. Tu
jezdil Jaroslav Hatla
a mjitelem je Marek
Šebesťák

Kůň a Jezdci roku
A pak již přišli na řadu

nejlepší Jezdci roku
2008.

Celkově je oceňováno
pět kategorií. Nejvíce
svých zástupců měla
v Humpolci kategorie
pony, protože komise
pony se rozhodla deko-
rovat všech prvních pět
jezdců.

Jezdcem roku 2008
mezi jezdci na pony se
stala Kamila Smékalo-
vá, kterou doprovodili
další umístění Veronika
Pavlíčková, Eva Matějíč-
ková, Aneta Pažoudková
a Veronika Příhodová.

Jezdcem roku v kate-
gorii dětí se je Veronika

Pavlíčková. Mezi juniory byl vyhlášen
Jezdcem roku Miloslav Příhoda a mezi
mladými jezdci Adéla Svobodová.

Jezdec i Kůň roku z Radimovic
V seniorské kategorii se žádné překva-

pení nečekalo. Jediný český jezdec na OH
v Hong Kongu Jaroslav Hatla neměl
v roce 2008 žádného konkurenta a stejně
tak ani klisna KARLA. Protože je naše
všestrannostní jednička upoutána se zlo-
meným kotníkem ve středisku Horse Aca-
demy v Radimovicích, přišla si pro obě
ceny ošetřovatelka klisny KARLA Jana
Janečková.

SPORT REPORTÁŽE

(Dokončení ze str. 1)
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První Jezdec a Kůň roku

V prvním ročníku Superligy se na druhém místě umístila Gabriela Slavíková. Dekorovali ji
ředitel agentury Vera Pavel Bělohradský (vlevo) spolu s poslancem Parlamentu ČR
a bývalým ministrem zemědělství Petrem Zgarbou

Foto J. Bělohlav

HYGIENICKÉ STELIVO 
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1

fax: 312 671 219

mobil: 724 756 220 
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

KMK. Pro cenu za nejlepšího pětiletého
koně ZACK si přišel ing. Jan Höck. Za
šestileté koně pak cenu převzala Soňa
Erbeková jako majitelka nejúspěšnějšího
koně HARRY POTTER, kterého jezdil  Petr
Veselovský.

Senátor M. Štech byl hlavním dekorujícím a předával ocenění
i Sabině Erbekové za nejlepšího šestiletého koně v KMK HARY
POTTER

Cenu za propagaci discipliny všestran-
nosti získala fotografka Zuzana Šedá
a Cenu komise všestrannosti pořadatel
soutěží JO Šumperk.

Dvě novinky
Novinkou galavečera bylo vyhlášení

výsledků Superligy všestrannosti. Tu
v roce 2008 poprvé organizovala agentura
Vera. Superliga má vlastní propozice
a v roce 2008 byly body získávány na
dvou nejdůležitějších mezinárodních sou-
těžích při CIC v Humpolci a CICO v Pardu-
bicích. Z rukou ředitele agentury Vera mgr.
Pavla Bělohradského převzali ceny první

Strach z krize
Oficiální tiskovou zprávou oznámila Jez-

decká společnost EQUITANA zrušení plá-
novaného CSI**, který se měl konat 25.-26.
června v Martinicích.  Důvodem zrušení
uvádí pořadatelé nestabilní situaci v české
ekonomice a návazné problémy s financo-
váním závodů,současně s nepředvídatel-
ným vývojem kurzu měny EUR a CZK za
posledních šest měsíců.

Již víme, že odstoupení hlavního spon-
zora ČSOB významně ohrozilo pořada-
telství CSIO a o jeho osudu se rozhodne
v nejbližších dnech. Podle zatím neofici-
álních zpráv jsou vážně zpochybněna
i další CSI, která byla v roce 2009 pláno-
vána. 

Podle schváleného kalendáře ČJF by
se měly v tomto roce v ČR konat tyto mezi-
národní závody:
16.-19. 4. CAI A Kladruby n.L.
30. 4. - 3. 5. CSI-B P/CH/J/Y Zduchovice
23. 5. CRI* Nová Amerika
29. - 31. 5. CSI* Hradec Králové
19. - 21. 6. CDI3*-W Brno
25.  -  28. 6. CSI2* CH/J-B Martinice zrušeno
26. - 28. 6. CVI*/2* Brno
5. 7. CEI2* Pardubice
10. - 12. 7. CCI*/2* Humpolec
16. - 19. 7. CAI-A Nebanice
24. 7. CRI* Kozlovice
31. 7. - 2. 8. CCI2*, CICO3* Pardubice
21. - 23. 8. CDI3*-W Mariánské Lázně
10. - 13. 9. CSIO3* Praha ohroženo
9. - 11. 10. CEI*/2*/3* Most

18. - 20. 12. CSI2* Liberec
Vývoj v nejbližších dnech ukáže, kteří

další pořadatelé přehodnotí své plány
a vrátí se k méně odvážným projektům, tak
jako v Martinicích. Zde budou v původním
termínu 26. – 28. června uspořádány
národní závody s obtížnosti -ZL – ST**-.
Další informace naleznete na:
www.csi-martinice.cz

Katalog hřebců
s omluvou

Vážení čtenáři, v minulém čísle jste
obdrželi jako přílohu i katalog plemeníků,
kteří budou v sezóně 2009 k dispozici
v reprodukčním centru EQS v Pardubicích -
Mněticích.

Autoři katalogu by se prostřednicvtím
časopisu Jezdec chtěli omluvili všem
chovatelům za tiskovou chybu v katalogu
hřebců 2009. Záměna jmen nastala hned
na dvou místech, a to v původu hřebce
LEONCE na pozici otce matky není Flo-
restan nýbrž CALANDO I a na pozici
matky matky není Delia nýbrž Kerrin.
Další chyba se vloudila do původu
COMERA na pozici matky, kde na místo
ZORA VIII chybně figuruje Jarmenja.
Společnost EQS děkuje za pochopení
a doufá, že se j iž podobných chyb
v budoucnu vyvaruje.

Foto J. Bělohlav



z velké snahy udělal dvě chyby 8/35,16.
Hala byla na nohách, protože tím bylo jas-
né, že vítězství zůstane ve Švédsku.
Poslední na startu byl totiž stříbrný z Hong
Kongu, Rolf-Göran Bengtsson se silným
11letým holštýnským hřebcem QUINTERO
LA SILLA (Quantum). Snažil se hodně, ale
jedna chyba ho odsunula na třetí příčku
4/36,93. Pátou příčku obsadil s jedním
bodem ze základního parkuru Michael Whi-
taker s 15letou kl isnou PORTOFINO
(Habsburg), šestá byla s jednou chybou

Meredith Michaels-
Beerbaum s 16letým
hanoveránem SHUT-
TERFLY (Silvio I),
stejně jako sedmý
Albert Zoer s 13le-
tým valachem OKI
DOKI  (Jodokus)
a osmý Gerco Sch-
röder na 12letém
hřebci EUROCOM-
MERCE PENNSYL-
VANIA (Gambrinus).

Své první Rolex
hodinky vyhrál tedy
poměrně neznámý
Švéd Svante Jo-
hansson, jehož nej-
větším dosavadním
úspěchem bylo první
místo v GP loni ve
Stockholmu a třetí
místo v Riders Tour
v Hanoveru.

Tabulka před zá-
věrečnou kvalifikací

fikační parkur byl náročný, s obtížnými
řadami a poměrně přísným časovým limi-
tem. Na startu se představilo 33 jezdců
a nechyběla mezi nimi velká jména. Větši-
na z nich skončila s jednou chybou a do
rozeskakování se kvalifikovalo jen kvarteto
jezdců.  První z nich, Dán Thomas Velin
s 15letým ryzákem GODSEND DU
REVERDY (Quidam de Revel) zajel rychle,
velmi dobře zkracoval a výsledek 0/36,23
byl velkou výzvou pro jeho konkurenty. Tu
přijal hned další startující, domácí Svante
Johansson s malým energickým hřebcem
SAINT AMOUR (Stakkato). Podařilo se mu
dobře zkrátit dráhu, na hraně rizika nic
neshodil a čas měl ještě o vteřinu rychlejší
0/35,29. Byl to těžký úkol pro brazilského
reprezentanta Alvaro Mirandu s 12letou
ryzkou AD PICOLIEN ZELDENRUST
(Indoctro). Dal do jízdy snad všechno, ale

ZE ZAHRANIČÍ ZPRÁVY
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Nečekaný vítěz v Göteborgu 

Dražan do čela
Národního hřebčína

Ze zdrojů velmi blízkých Národnímu
hřebčínu v Kladrubech nad Labem jsme se
dozvěděli, že v čele hřebčína v Kladrubech
nad Labem by měl stanout současný prezi-
dent Asociace svazů chovatelů koní MVDr.
Jaroslav Dražan.

Jaroslav Dražan je v chovatelské obci
dostatečně známou osobností a v součas-
nosti působí na veterinární fakultě v Brně
na pozici odborného asistentaß Ústavu
výživy, zootechniky a zoohygieny fakulty
veterinární hygieny a ekologie.

Jaroslav Dražan informaci o nabídce
nevyvrátil, ale sdělil JEZDCI, že musí být
vyjasněno ještě několik důležitých bodů
týkajících se budoucnosti hřebčína. Pokud
bude MZ ČR jeho návrhy aceptovat je při-
praven od 1. dubna přijmout jmenování do
funkce.

Junior Channel
Star zahajuje

První kvalifikační kolo seriálu Fitmin
Junior Channel Star 2009 pro děti, juniory,
ml. jezdce a pony ve Zduchovicích je plá-
nován na 4. - 5. dubna. Tímto datem také
začne oficiální sezóna ve Zduchovicích.
Podrobnosti získáte na: 
www.kone-zduchovice.cz

Lamborghini 
Praha Parkur Cup 

Poslední březnovou neděli se uskuteční
v Hradištku u Sadské skokové halové závo-
dy od stupně -ZL- do -ST*-. Pro čtyři soutě-
že je připraveno téměř 60 000,- Kč a velké
množství věcných cen. Jezdci se mohou
přihlásit na stránkách pořadatele –
www.equinenter.cz v sekci parkurové
závody online. Tradičně nebudou chybět při
závodech luxusní italské vozy Lamborghini.

Poslední úno-
rovou neděli
dorazila kvalifika-
ce Světového
poháru do Mekky
halové sezóny,
göteborgské haly
Scandinav ium.
Pro skokany
i drezuristy to
byla jedna
z posledních
možností získat

ještě kvalifikační body a vozatajové zde
absolvovali finále.

Králem je Exell
Soutěže čtyřek v halách už zdomácněly

a v tomto finále měli Švédové i svého favo-
rita. Za velkého zájmu publika se nakonec
králem čtyřspřeží v letoš-
ní halové sezóně stal
v Británii působící Aus-
tralan Boyd Exell. Druhé
místo obsadil Holanďan
Ijsbrand Chardon a třetí
skončil jeho krajan Koos
de Ronde. Čtvrtý byl
Christoph Sandmann
z Německa, pátý domácí
oblíbenec Fredrik Pers-
son, a šestý Maďar Joz-
sef Dobrovitz.                    

Dvakrát se rado-
vali domácí

Předposlední drezurní
kvalifikaci GP KUR zís-
kal domácí Jan Brink, se
stále impozantním
18letým hřebcem BRIAR
(Magini) 70.680%, druhá
byla Catherine Haddad
(USA) s 12letým tmavým
hnědákem CADILLAC
(Solos Carex) 70,212% a třetí Ellen Schul-
ten-Baumer (GER) s hanoveránkou
DONATHA S (Donnerhall) 69,361%.

V hale Scandinavium je tradičně báječná
atmosféra, bohatě ozdobený parkur
a skvělé publikum. Problém však je oválný
půdorys arény. Nedají se zde stavět dlouhé
řady a některé skoky vycházejí po obratu
z krátkého nájezdu.

Letos si pořadatelé na tento oříšek
pozvali renomovaného švýcarského stavi-
tele Rolfa Lüdi a určitě je nezklamal. Kvali-

Christoph Sandmann z Německa skončil ve finále na 4. místě

22. března v holandském s Hertogenbosh:
1. Gerco Schröder (NED) 78, 2. Albert
Zoer (NED) 60, 3.Edwina Alexander (AUS)
57, 4. Thomas Velin (DEN) 56, 5) Steve
Guerdat (SUI) 51, 6. Ludo Philippaerts
(BEL) a Rodrigo Pessoa (BRA) 49, 8. Jos
Lansink (BEL) a Meredith Michaels-Beer-
baum (GER) (loňská vítězka - kvalifikova-
ná) 48, 10. Jessica Kürten (IRE), Lars Nie-
berg (GER), a 10. Marcus Ehning (GER)
47, 13. Rutherford Latham (ESP) 46, 14.
Daniel Etter (SUI), Mikael Forsten (FIN)
a Helena Lundbäck (SWE) 45, 17. Ben
Maher (GBR) 43, 18. Marco Kutscher
(GER) 41
Kompletní výsledky naleznete na:
goteborghorseshow.se

Václav K. Dvořák

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



DISKUSE DISKUSE
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Co bude dál?
Ochrana koní je stále více
zastiňována  komerčními
tlaky.

Pokud má být ČJF pro
ostatní veřejnost garan-
tem korektního vztahu
ke koním, musí jedno-
značně a nekompromis-
ně opustit deklarativní
rovinu ochrany koní
a začít naplňovat své
povinnosti fakticky.

V soutěžní části našeho
sportovního života se to
podaří pouze výrazně vyš-
šími nároky na odbornost
rozhodčích.  Nutná je
zásadní změna přístupu
k hodnocení soutěží.
Z administrativně pasivní-
ho sledování závodů je
nutné přejít na sebevědomý dozor korektnos-
ti nejen na kolbištích, ale i na opracovištích
a ve stájích.

Kdykoliv jsme v minulosti zaznamenali sna-
hu o zlepšení situace, doprovázelo ji zpřísnění
sankcí. Zkušenost ukazuje, že bez sankcí se
neobejdeme. Jenom ty však nestačí.

Je zřetelné, že rozšiřující se jezdecká obec
trpí zásadním nedostatkem jezdecké vzděla-
nosti. Jedině ta může zajistit postupné
pochopení jezdectví a podpořit jeho další roz-
voj ve všech souvislostech, tedy i s pochope-
ním ochrany koně. Pouze rozvoj odbornosti
v klasickém jezdectví pomůže překonat
mylný názor dneška, že jediným cílem jez-
dectví je vstup na závodní kolbiště.

I když si to ČJF nechce přiznat a zodpo-
vědní činitelé jsou s úrovní vzdělávání spoko-
jeni, (viz Jezdec č.10/08)  na odborné vzdělá-
vání ČJF již zcela rezignovala. Naše
organizace nevyvíjí  žádnou vzdělávací čin-
nost a zcela dobrovolně vyklidila pole odbor-
ného vzdělávání soukromému sektoru.

Listinné doklady vydávané ČJF tak
nemají žádnou zákonnou hodnotu, protože
ČJF již před lety přišla o statut akreditova-
ného školitele. A právě tato činnost by
měla být základním pilířem sebevědomé
suverenity ČJF.

Současný trend se zastarale a mylně
domnívá (a přesvědčil o tom i mnohé své čle-
ny), že tato suverenita bude odvozena od
budoucích sportovních úspěchů. Bohužel
mnohaletá sportovní neúspěšnost nemůže
tyto předpoklady nijak potvrdit. Těch několik
blyštivých sportovních střípků pouze potvrzuje,
že naše úspěchy nevznikají zásluhou ČJF, ale
zcela spontánně a téměř bez jejího přičinění.

ČJF je tak pouze stále více drcena
požadavky na zvýšené financování snah
o náhodný úspěch našich reprezentantů.
To sebou přináší i všechny souvislosti
vyhřezlé v právě ukončené kauzy. 

Kauza Aleše Opatrného a jeho odmítnu-
tí podstoupit test nedovolené medikace je
u konce (beru si k srdci výtku MVDr. Zdeň-
ka Krupila z minulého pokračování rubriky
Co bude dál? o nepřiměřeném používání
slova doping).  U konce  alespoň po dis-
ciplinární stránce. Rozhodčí komise Čes-
kého olympijského výboru vrátila kauzu
ČJF. Alibistické zdůvodnění odmítnutí
(odvolání nepodala oprávněná osoba)
nenaplnilo naděje vkládané do této institu-
ce. Naděje, že celý případ nestranně
posoudí někdo další, nezatížený kompliko-
vaným předivem vztahů, pro které se již
kauza stala téměř nepřehlednou. 

Snažil jsem se pro závěrečné shrnutí
celého případu a inventarizaci všeho, co
bylo kauzou odhaleno, získat prezidenta
ČJF ing. Jaroslava Pecháčka. Mnozí se
vyjádřili k případu, který by svým rozsahem
mohl být skutečným přelomem v nazírání na
sportovní jezdectví v ČR. Pouze vyjádření
VV ČJF schází, bohužel. Časové zane-
prázdnění prezidentovi ČJF neumožnilo spl-
nit od něho očekávanou úlohu. Pokusím se
tedy o závěrečné slovo sám.

Patřím k té široké skupině členů ČJF, kte-
ří nemají tak vyvinuté vnímání právních
aspektů případu. I já jsem usvědčován ze
svých mylných úsudků právními osvětami
JUDr. Jaroslava Staňka. Jeho články
a názory odhalily nejednu absurditu našich
Stanov, Disciplinárního řádu a dalších doku-
mentů. I jiní právně vzdělaní příznivci jez-
deckého sportu potvrzují Staňkovy závěry.
Proto je nezbytné, aby nejbližší Konference
ČJF (29. 4.) tyto chyby odstranila. Závěreč-
né hlasování o Stanovách a Řádech by
však mělo být již připraveno a tak je nutné,
aby legislativní komise ČJF seznámila členy
se svými okamžitými záměry. ČJF nyní
čekají v důsledku kontroverzních rozhodnutí
jejích orgánů první občansko-právní spory.
I výsledky těchto soudů ukáží, nakolik je
změna naší legislativy nezbytná.

Donedávna jsme nepotřebovali tak doko-
nalé zákony. Problémové případy byly řeše-
ny podle morálních a odborných zásad
a odvážím se říci, že i na přátelské úrovni.
Profesionalizace jezdectví sebou přinesla
odcizení a sportovní přátelství bylo postup-
ně vytěsněno. Precizní zákony si tak doba
nezbytně vyžaduje.

Nezbytná však bude výrazně větší
osvěta a školící aktivita mezi všemi zod-
povědnými tak, aby sporné případy
budoucnosti byly řešeny nejenom rych-
le, ale především nezpochybnitelně.

Právní dopady chybných zákonů mohou
přinést překvapivá rozuzlení, která se ne
zcela slučují se zdravým rozumem. Profesi-
onalizace jezdectví dokázala, že ve vztahu
ke koním již není všem zcela zřetelně jasné,
co je a co není vůči zvířatům správné.

Kredit by měla ČJF získat tím, že se
stane garantem odbornosti pro širokou
masu svých členů od počátečních výu-
kových stupňů. Tím, že dokáže zajistit ori-
entaci v klasickém jezdectví pro všechny
své současné i nově příchozí členy. Teprve
pak se ČJF stane důvěryhodným partnerem
i pro všechny další oficiální struktury naší
společnosti.

V mylném pohledu na rozvoj jezdectví
bohužel utvrzuje ČJF i práce v rámci Mezi-
národní jezdecké federace (FEI). I v souvis-
losti s FEI jsou záhy všechny aktivity pře-
měňovány na peníze a omezují se téměř
výhradně na organizování mezinárodních
závodů, či snahy o kvalifikace na nejvyšší

světová střetnutí. Nechce
se mi věřit, že vzdělávací
jezdecké programy na
úrovni FEI neexistují.
Spíše nejsou využívány.

Je ovšem fatální chy-
bou potvrzující hluboké
neporozumění, zaměňo-
vat účelné školící progra-
my, krátkodobými sou-
středěními. Většinou jsou
organizovány pod vede-
ním nejlepších jezdců.
Zcela chybné je domní-
vat se, že krátkodobá
úspěšnost ve sportov-
ním  soutěžení je
garantem odbornosti.
Nakonec je ale zcela lho-
stejné zda soustředění
vedou úspěšní jezdci, či
uznávaní odborníci.
Taková setkání stejně
nemají téměř žádný
smysl. Snad s výjimkou
práce se zkušenými jezd-

ci, kteří stavějí na pevných základech. Ti si
dokáží s radou poradit.

Pokud ještě nejsme schopni zajistit
institucionalizované jezdecké školství, je
jedinou cestou dlouhodobá práce a to
nejen s jezdci, ale i trenéry a učiteli jízdy.

Jediným v současné době fungujícím
školícím programem jsou Sportovní centra
mládeže. I zde záleží úspěšnost především
na odbornosti školitele. Důležitou „novin-
kou" je dlouhodobost programu a z té vyplý-
vající i zodpovědnost školitele. Právě tento
model by mohl být příkladem budoucímu
rozvoji jezdeckého školství i pro všechny
ostatní kategorie jezdců jak v regionálním,
tak v celostátním měřítku.

Snažil jsem se pro závěrečné shrnutí
celého případu a inventarizaci všeho, co
bylo kauzou odhaleno, získat prezidenta
ČJF ing. Jaroslava Pecháčka. Jeho závěry
by se pravděpodobně ubíraly jiným směrem.
Mě zavedla kauza odmítnuté kontroly nedo-
volené medikace až sem.

A opět je tu otázka Co bude dál?
Cyril Neumann

Zamítnuto
Ve čtvrtek 19. února dorazilo na sekretariát ČJF stanovisko Rozhodčí komise České-

ho olympijského výboru k odvolání Disciplinární komise ČJF proti rozhodnutí Zvláštní
komise ČJF v kauze odmítnutí antidopingové zkoušky.

Rozhodčí komise řízení o odvolání zastavila z důvodu, že bylo podáno neoprávně-
nou osobou. V rozsáhlém zdůvodnění se uvádí, že osobami oprávněnými podat odvo-
lání jsou pouze: sportovec, druhá strana sporu (včetně antidopingového výboru ČR),
příslušná mezinárodní federace a World Antidoping Association (Světová antidopingo-
vá asociace). Ve výkladu rozhodnutí se i Rozhodčí komise přiklonila k tomu, že slova
„vyhovění odvolání” je třeba chápat jako vyhovění v celém rozsahu a nestačí vyhovět
odvolání pouze z části. Navíc DiK následně sama postoupila věc VV ČJF.

Podle vyjádření prezidenta ČJF Jaroslava Pecháčka tak nyní platí rozhodnutí Zvlášt-
ní odvolací komise a celý případ je ukončen. Trest zákazu činnosti tak vyprší Alešovi
Opatrnému 1. května 2009.



Auto Hase Horse Trophy
Součástí celého večera však bylo i před-

stavení letošního Auto Hase Horse Trophy.
V soutěži podporované společností Auto
Hase se bude opět bojovat o luxusní vůz Vol-
vo C30 v hodnotě přes 500 000,- Kč. Pořada-
telé tentokrát upustili od kvalifikačních kol
a všichni zájemci o tuto cenu se mohou pro-
střednictvím serveru www.peta.cz přihlásit
k soutěži stupně -L**-, kte-
rá je plánována na sobotu
20. června v Opřenicích.

Soutěž bude klasicky
hodnocena a pro vítěze
a umístěné je připravena
dotace 50 000,- Kč.

Speciální cena je pak
určena jezdci, který doká-
že parkur překonat neje-
nom bez trestných bodů,
ale i v předem stanove-
ném tajném čase, který se
bude blížit ideálnímu času.
Pokud se takový jezdec
mezi čistými výkony nena-
lezne, svede o vůz Volvo
C30 souboj finálová desít-
ka dvojic s nejbližším
časem k času tajnému
v klasickém rozeskakování
na výšce 130 cm.

Jak jsme byli
informováni, roz-
hodčí komise ČOV
zamítla odvolání
DiK ČJF v kauze
Aleše Opatrného.
Zamítnutí bylo
zdůvodněno pro-
cesními příčina-
mi. Zároveň by-
la konstatována
n e s p r á v n o s t

některých pasáží disciplinárního řádu (DŘ),
které se problému týkají. Přitom jsem již před
několika lety vznesl obsáhlé a zásadní výhra-
dy proti mnohým ustanovením DŘ. Na tyto
připomínky však nereagovaly ani odpovědné
orgány ČJF, ani jezdecká veřejnost. Nyní se
nám tak neřešené problémy vrací ve velmi
nelichotivých souvislostech.

Problém ale není pouze ve znění vnitřních
předpisů ČJF, ale i v jejich aplikaci příslušný-
mi orgány. V Jezdci č. 4/09 jsem uváděl mno-
há pochybení, jichž s DiK aj. orgány v posled-
ních disciplinárních kauzách dopustily.
Především nedodržováním DŘ, ale i obec-
ných právních zásad vůbec. To má za násle-
dek stav, kdy např. výsledek celé dopingové
kauzy, která tak rozvířila jezdeckou veřejnost,
je takový, že z právního hlediska k dnešnímu
dni není A. Opatrný potrestán žádným discip-
linárním trestem, a proto by měly být znovu
přehodnoceny i výsledky finále ČSP. Po
zamítnutí odvolání DiK by totiž měl být v uve-
dené kauze platný poslední disciplinární trest
uložený ZOK. Ten však má, jak jsem uváděl
v Jezdci č. 4/09, zcela zásadní právní vadu,
a proto je neplatný z důvodu porušení čl. I,
odst. 11 DŘ. Z reakce vydavatele Jezdec,
která byla uvedena za mým článkem, však
zjišťuji, že zřejmě není všeobecná srozumě-
nost s důvodem této neplatnosti. 

Proto na vysvětlenou uvádím, že v daném
případě byl porušen zákon (tedy v našem pří-
padě DŘ), který v uvedeném článku jedno-
značně vylučuje z možnosti rozhodování
o odvolání proti disciplinárnímu trestu toho,
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Stále je to o odbornosti

Internetový portál peta.cz reprezentovaný
Václavem Růžičkou ve spolupráci se společ-
ností Auto Hase a jezdeckými areály Všetice
a Opřetický dvůr zorganizoval v sobotu 28.
února ve Všeticích 4. ročník vyhodnocení
ankety Sympaťák a Idol roku. Na základě hla-
sování široké jezdecké veřejnosti bylo sesta-
veno pořadí v kategorii Sympaťák a Sympa-
ťačka roku 2008, kterými se stali Lucie
Bičovská a Milan Vítek.

V kategorii Idol to měla pětice s nejvíce
obdrženými hlasy těžší a musela o titul bojo-
vat před porotou. V kategoriji dívek zvítězila
jednoznačně Kristýna Klímová. Mezi muži
byl souboj velmi těsný a nakonec o jediný
bod získal titul Idol roku 2008 opět Ludvík
Jandourek před Alešem Daňkem.

Jaroslav Staněk je ve svém postoji
obdivuhodně důsledný. Má naprostou
pravdu, že laické veřejnosti, která vnímá
právní problémy pocitově, se mohou
mnohé jeho vývody jevit jako méně
významné. Navíc bychom již chtěli mít
celou únavnou aféru definit ivně za
sebou. Rozhodně by však nebylo moud-
ré, aby obecná únava, měla za následek
námi všemi již tolikrát zažité konferenční
klišé: “již to rychle uzavřeme, ať můžeme
jít domů”. Pokud má mít doposud vedená
diskuse a čas při ní strávený nějaký smy-
sl,  musí se všechna pochybení v jednání
i odhalené nedokonalosti v předpisech
pojmenovat a odstranit. C.N.

kdo o tomto trestu rozhodoval na nižším stup-
ni řízení. Tento zákaz je v DŘ uveden proto,
že opačná situace by byla popřením samotné
podstaty odvolacího řízení. Potrestaný se
odvolává proto, aby jeho věc posoudil ještě
někdo jiný, než ten, kdo rozhodoval prvoin-
stančně. Tedy vyloučení příslušné osoby
v takovém případě nevyplývá z její podjatosti,
jak je mylně uváděno v komentáři vydavatele
Jezdce, ale taková osoba je vyloučena přímo
ze zákona (z DŘ), tedy je vyloučena z objek-
tivních důvodů.

Naproti tomu, vyloučení člena disciplinární-
ho orgánu z důvodu podjatosti vyplývá z jeho
subjektivního vztahu k dané věci nebo oso-
bám, jichž se řízení týká. Takové osoby jsou
proto vyloučeny z rozhodování ze subjektiv-
ních důvodů. 

Laikům se může jevit tento rozdíl v příčině
vyloučení formálním, avšak z právního hledis-
ka je tento rozdíl zcela zásadní. Totiž pokud
byl někdo z rozhodování vyloučen z objektiv-
ních důvodů a přesto rozhodoval, došlo
v daném řízení k porušení zákona, resp. DŘ,
a proto je takové rozhodnutí protiprávní,
neboť v něm byl porušen zákon (DŘ). Takové
protiprávní rozhodnutí nemůže ukládat účast-
níkům řízení žádné povinnosti.

Pro úplnost uvádím, že je-li někdo z rozho-
dování vyloučen ze subjektivních důvodů,
tedy z podjatosti, a přesto rozhoduje, může
a nemusí mít tato skutečnost vliv na právo-
platnost rozhodnutí daného orgánu. Záleží
totiž v případě sporu na tom, zda se podaří
tomu, kdo stav podjatosti namítá, unést tíhu
důkazního břemene nebo ne.

V případě rozhodnutí ZOK byl však Jiří
Kuška z jednání vyloučen z objektivních důvo-
dů, protože již rozhodoval v této věci na niž-
ším stupni řízení. Proto byl v rozhodnutí ZOK
porušen zákon (DŘ). Rozhodnutí ZOK je
z tohoto důvodu nezákonné a nemůže uklá-
dat žádné povinnosti dotčeným subjektům.

Přestože to, co zde složitě a obsáhle
vysvětluji, DŘ uvádí ve svém čl. I, odst. 11
stručně a jednoznačně, nikdo ze zúčastně-
ných (VV, generální sekretář, DiK, apod.) toto

ustanovení DŘ nevzal na vědomí. Tedy poru-
šili předpis, přestože oni by měli být těmi, kdo
stráží stav zákonnosti, tedy dodržování před-
pisů v ČJF. Na druhé straně přísně soudí ty,
jejichž porušení předpisů je mnohem méně
jednoznačné. 

Tento stav je zcela neudržitelný. Vypovídá
o velmi povrchním vztahu nejvyšších orgánů
k dodržování vlastních předpisů ČJF, ale
svědčí i o velmi malé úrovni odbornosti a eru-
dice těchto orgánů. Ti, kdo kandidují na nej-
vyšší funkce v subjektu, jehož "obrat" je více
než 10 mil. Kč ročně, prostě nemohou být jen
milovníci koní, ale musí být především erudo-
vanými manažery s rozsáhlými znalostmi
především v oblasti ekonomické a právní.
A současný stav, místo aby vedl k pokání
praporečníků (jak velmi výstižně konstatuje
přítel Záliš), je praporečníky přezírán jako
epizodní a jistě neuvažují o tom, že by z něho
vyvodili nějaké důsledky vůči sobě samým.
A proto by bylo vhodné, aby tyto důsledky
vyvodila členská základna např. tím, že bude
usilovat o to, aby nadcházející konference
ČJF byla volební. Vývoj totiž ukazuje, že ti,
kteří řídí ČJF již cca 20 let, ustrnuli ve svém
vývoji a nejsou s to překročit vlastní stín.
Neboť za onu velmi dlouhou dobu se změnila
situace nejen ve společnosti obecně, ale
v jezdeckém sportu zvláště. A tuto změnu
bohužel praporečníci nezaznamenali (viz
závěr komentáře vydavatele v Jezdci
č. 4/809). JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Novinkou letošního ročníku je místo konání
Auto Hase Horse Trophy. Pořadatelství se ujal
nový areál Opřetický dvůr, který vede ing.
Adriana Grünthalová. Areál je cca 7 km od
Benešova. V moderně rekonstruovaném areálu
nebude chybět hala, ubytovací kapacity, ale
především je zde již vybudováno kolbiště
40 x 70 ms vynikajícím povrchem Equo-Flex.
Pro Opřetický dvůr bude Auto Hase Horse
Trophy pořadatelskou premiérou. Určitě se
před soutěží zajedem do Opřetického dvora
podívat, ale všichni zájemci si jej již nyní mohou
prohlédnou na www.opreticky-dvur.cz

Volvo fandí Idolům

Václav Růžička a Adriana Grünthalová



SPORT ZPRÁVY

Sportovní 
kalendáfi

hala
14. 3. Krutěnice Z-ZL
14.-15. 3. Svinčice ZM-S
15. 3. Heroutice ZM-L + pony
21. 3. Praha - Cís. ostrov D/Z-S
21. 3. Slatiňany A/S
28. 3. Heroutice ZM-L + pony
28. 3.  Chomutov Z-L
28. 3. Frenštát p.R. ZM-L + pony
29. 3. Hradištko ZL-ST

otevřené kolbiště
21.-22. 3. Mělník Z-L  ??
22. 3.  Opava - Kateřinky Z-L
28.3. Mělník D/Z-L ???
28. 3. Tetčice D/Z-S
29. 3. Vondrov Z-L

Převzato z www.cjf.cz

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

Pronájem turnajových boxů. Tel: 728 162 407

Konference 
v plném proudu

V letošním roce bude Konference ČJF,
která se koná 29. dubna tradičně v Hum-
polci. Předcházejí ji oblastní Konference.
Zlínská konference ČJF byla svolána na
sobotu 7. února. Sešlo se 41 zástupců
klubů.

V úvodu předseda oblasti ing. J. Balaštík
připomenul vznik oblasti před třemi lety.
Dnes je v oblasti zaregistrováno přes 70
subjektů s 1 339 členy (308 vlastní licenci)
s 261 koňmi. V roce 2008 oblast podpořila
konání MS a ME ve voltiži v Brně a podpo-
ru mnohonásobně vrátil vítězstvím v MS
tlumačovský Petr Eim, který je nominován
na sportovce roku Zlínského kraje. 

Část otázek diskuse se týkala pořádání
závodů. Členové se pozastavovali  nad
tím, proč mají platit ČJF za pořádání závo-
dů, tj. za svoji aktivitu. Další diskuse byla
věnována oblastním seriálům v čele s již
10letou Středomoravskou jezdeckou ligou.

Ve Zlíně o vzdělávání
Nejbohatší diskuse se rozproudila kolem

vzdělávání. V diskuzi vystoupili pamětníci
doby vojenského jezdectví a připomněli
zapomenuté modely vzdělávání tj. mimo
jiné i každoroční opakování a inovování
poznatků v celorepublikovém setkání tre-
nérů a cvičitelů. Z diskuse vyzněl návrh

vzdělávat všechny kategorie jezdeckých
adeptů ne v jednom kurzu, ale soustavně
a pravidelně, tj. myšlenka metodického
usměrňování jak v teorii, tak v praxi nejen
na úrovni klubů. V závěru ing. J. Balaštík
vyzvedl myšlenku, aby se členská základ-
na nebála přicházet s nápady a plně se
podílela na činnosti oblasti,  konstatoval, že
je neustále co zlepšovat. Na celostátní
konferenci ČJF budou oblast zastupovat
ing. J. Balaštík a ing. P. Rydval. -JaF-

Beskydský Pohár
Seriál neoficiálních závodů, připravily na

sezonu 2009 dva severomoravské jezdec-
ké kluby - JK Stáj Moncheri Hnojník a Stáj
Václav Horní Suchá.

Na účastníky čeká šest kvalifikačních kol
ve skokovém a šest v drezurním poháru.

Beskydský skokový pohár:
1. kolo: sobota 21. 3.  Stáj Václav
2. kolo: sobota 11. 4.  Stáj Moncheri
3. kolo: sobota 2. 5.  Stáj Václav
4. kolo: sobota 20. 6.  Stáj Václav
5. kolo: sobota 8. 8.  Stáj Václav
6. kolo: sobota 5. 9.  Stáj Moncheri
Finále: 10.10. - Stáj Václav

Beskydský drezurní pohár:
1. kolo: neděle 22. 3. Stáj Václav
2. kolo: neděle 3. 5. Stáj Václav
3. kolo: neděle 21. 6. Stáj Václav
4. kolo: sobota 27. 6. Stáj Moncheri
5. kolo: sobota 29. 8. Stáj Moncheri
6. kolo: sobota 19. 9. Stáj Moncheri
Finále: 3. 10. - Stáj Moncheri

Pravidla seriálu jsou jednoduchá.
Zúčastnit kvalifikačních kol se může každý.
Jezdci získávají body za umístění a nejlepší
postupují do finále. Ti pak budou bojovat
o zajímavé finanční ceny a poháry ve finá-
lových soutěžích (stejné obtížnosti jako
v kvalifikacích)
Jaké čekají účastníky soutěže?

Skoky: křížkový parkur na limit, parkur
do 80 cm na limit, do 90 cm na limit a par-
kur stupně -Z- na rozeskakování.

Drezura: úloha stupně -Z- (Z1 -Z3/2000),
úloha stupně -L- (L8/2004,) úloha stupně -
S- (S2/2000)

Informace, pravidla, rozpisy získáte na:
www.beskydskypohar.webnode.cz 

Informace: lucie.cony@seznam.cz,
astracin@mbox@vol.cz

Tel.: 739 231 650 - Lucie Franková,
603 463 422 - Ivo Višinka

Český drezurní
pohár 2009

Třetí ročník drezurního seriálu s katego-
riemi Top Ten Cup a Novice Cup odstartu-
je letos 19. dubna. Seriál vypisuje jako
obvykle TJ Žižka Praha. Top Ten Cup je
určen pro jezdce a koně startující v úrovni
St. Georg a IM I a Novice Cup pro jezdce
a koně úrovně JU, JD a JJ na koních, kteří
dosud nestartovali v těžší soutěži než -S-.
Kvalifikační body k postupu do finálového
závodu lze v letošním roce získat na těchto
závodech:

19. 4. Praha - Císařský ostrov
16. 5. Praha - Komořany
17. 5. Hluboká n.Vlt. - Vondrov
6. - 7. 6. Praha - Císařský ostrov
4. - 5. 7. Pardubice
4. - 5. 7. Nemochovice
11. - 12. 7. Karlovy Vary - Sadov
18. - 19. 7. JS Galatík - Těšánky
7. - 9. 8. Praha - Císařský ostrov
5. 9. JS Plzeň - Bory
Finále:
25. - 27. září  Praha - Císařský ostrov

Ztratili jsme
Zdeňka Fialku

Skličující zprávy roku 2009 neberou
konce. V pondělí 23. února zemřel ve
Frenštátě pod Radhoštěm zcela nečeka-
ně, ve věku 62 let Zdeněk Fialka. Zdeněk
Fialka výrazně převyšoval svým význa-
mem region severní Moravy. Především
zde jsme ho ale vídali. V posledních
letech především v roli stavitele parkurů.

Po celý život by spjat s jezdeckým
střediskem Slovanu Frenštát, kde působil
dlouhé roky jako jezdec a trenér. My
všichni "přespolní", kteří jsme vyhledávali
jeho laskavou a milou společnost, jsme
tušili Zdeňkovu oblibu v rodném městě
a celém severomoravské oblasti. Tu
potvrdilo poslední rozloučení, které se
konalo v pondělí 2. března. Kostel sv.
Jana Křtitele byl zcela zaplněn stovkami
jeho přátel a věřím, že většinu z nich
s ním spojovala láska ke koním. Mnoho
generací jezdců vychoval a ovlivnil. Patřil
mezi ty členy naší jezdecké společnosti,
bez nichž jsme si nedovedli žádnou důle-
žitější událost představit. Věřím, že
nadlouho prázdné zůstane jeho místo
nejenom v mém srdci. Cyril Neumann

Podkováři 
do Jaroměře

V pátek a sobotu 27. - 28. března se ve
Střední řemeslné škole v Jaroměři konají
tradiční Podkovářské dny. Jedná se o
mezinárodní setkání podkovářů a příznivců
řemesla. Dorazí odborníci z Francie, Švý-
carska, Německa, Polska, Slovenska a
celé ČR. Připraven je i seminář. Přednášky
přednesou hosté z Francie a Švýcarska.
Překlad a český výklad povedou MVDr.
Zdeněk Žert a MVD. Rostislav Hyksa.
Zahájení dnů je v pátek v 9.00 hodin.
Podrobnosti o programu získáte a přihlášky
zasílejte na: sekretariat@sou-jaromer.cz,
nebo na tel.: 491 812 425

Opatrný v Oticích
Letos již třetí soustředění pod vedením

Aleše Opatrného proběhlo 20. až 22. února
v hale JK Agrostyl Otice. Všech se zúčast-
nili zejména jezdci severní Moravy, vždy
s 25 až 27 koňmi. -jge-

Účastníkem společné práce s Alešem
Opatrným byl i domácí Radek Šídlo na
CATANGO SYN-W.

Foto: J. Gebauer



Jezdecký ples
pořádá 28. března JK Luka-

farm v sokolovně v Neveklově.
K tanci hraje Horváth Band a při-
praveno je i vystoupení šermíř-
ské skupiny Mušketýři. Informa-
ce na: lukafarm@seznam.cz

Trénujte
s Matějkou

Ve dvou termínech pořádá
Stáj Bardonová ve Velkém
Chlumci soustředění pod vede-
ním Martina Matějky. První je
na programu právě nyní 6.-9.
března a druhé se bude konat
27.- 29. března.

Cena za soustředění, která
zahrnuje ustájení včetně krme-
ní, ubytování a trenink je
2 850,- Kč za dvojici. Kontakt.
tel.: 722 740 410

Pozvánka do
Marijánek

Západočeský chovatelský
svaz pořádá 14. března v JŠ
Mariánské Lázně od 9.00
hodin oblastní kvalifikaci ská-
kání ve volnosti čtyřletých kli-
sen. Od 11.00 hodin bude pro-
gram pokračovat Jarní
prezentací plemenných koní,
která je tradičně doplněna
sportovními ukázkami.

Nathálie Crnková - BAM BAM
ze stáje Bost nechyběla mezi
účastníky prvních skokových
závodů sezóny v Praze na
Císařském ostrově

Foto K. Návojová

Nakladatelství Leda s.r.o.
přináší na trh revidované vydá-
ní slavného románu Alana
Marshalla Už zase skáču přes
kaluže, který se u nás proslavil
díky televiznímu zpracování
v režii Karla Kachyni s Vladimí-
rem Dlouhým v hlavní roli. Věří-
me, že strhující příběh chlapce
postiženého obrnou, který se
učí jezdit na koni, zaujme
i novou generaci čtenářů. Více
informací o knize naleznete na:
http://www.leda.cz/t/ZZYC080.php

Dne 4. března náhle zemřel
pan Vladimír Kubr, dlouho-
letý člen jezdeckého klubu
Sokola Kladno a známá oso-
ba kladenské jízdárny. Dříve
působil jako aktivní jezdec
a cvičitel. V současnosti byl
ošetřovatelem koní v kladen-
ském jezdeckém areálu.
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