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Hledá se manažerka
Manažerka ČJF MUDr. Helena Žižková

(vlevo) oznámila, že ze zdravotních důvodů
hodlá uvolnit pozici na čele drezurní komise.
Zatím bude svoji funkci vykonávat dál, ale až
bude nalezena náhrada, ráda by práci ukončila.

Zatím je v hledáčku ČJF především Renata
Habásková (vpravo), která se při minulých vol-
bách o funkci také ucházela. Ta ale nyní není
rozhodnuta, zda bude ochotna post na čele na-
ší drezurní společnosti obsadit. Podle posled-
ních zpráv to ale vypadá, že právě 
ona bude nástupkyní po paní Žižkové.

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

V Brně na Panské líše se konaly ve dnech 22. - 24. června mezinárodní drezurní závody CDI-
W/CDI3*/CDIJ/CDIP. Účastníci nedělní GP získávali také body do Světového poháru. České
reprezentanty zde doplnili jezdci z 15 zemí světa.

Všechny nejcenější vavříny sebrala v Brně polská olympionička Katarzyna Milczarek na EKWADOR

Milczarek se těší do Londýna
Polská reprezentantka trénující momentálně

v Německu Katarzyna Milczarek potvrdila roli fa-
voritky. Nejlepší polská jezdkyně, jejíž vrcholem
sezony budou letošní olympijské hry v Londýně,
vítězila s koněm EKWADOR po všechny tři dny.
S ním se účastnila soutěží té nejtěžší úrovně, kte-
rá v Brně byla. Nejlepšího ohodnocení získala pře-
svědčivou jízdou v nedělní GP. Za svůj kür obdr-
žela 76,450 %. Neméně úspěšná byla se svým
druhým koněm FLORENCIA B. I s touto klisnou
jezdkyně zvítězila, a to v nedělní FEI Olympic
Grand Prix.

Této soutěže se účastnila i Ema Jančářová na
ATHOS. Její výsledek stačil v nedělní soutěži na
příjemné čtvrté místo.

Dvě české hymny
Nejúspěšnějším dnem pro české jezdce byla

sobota. V průběhu ní jsme dvakrát slyšeli českou
hymnu. První prvenství získala juniorka Barbora
Marešová v sedle REMEMBER ME H. Druhé ví-
tězství pak zajistil Fabrizio Sigismondi. V sedle
APROPOS nenašel přemožitele v úloze IM1, za
kterou získal 69,711 %.

Jezdec byl zároveň jediným českým účast-
níkem nedělní GP, v které sedlal hřebce
CORRADO AZ.

Junioři mistrovsky
Kvůli nadcházejícímu ME juniorů v Bernu se

v Brně uskutečnilo MČR starších juniorů (17-18
let). Všechny dny byla nejúspěšnější Barbora Ma-
rešová, která s REMEMBER ME H získala zlato.

Druhá v mistrovské soutěži skončila Kamila Koty-
zová (ALICE 3) a bronz získala Barbora Dvorníko-
vá (WHY NOT).

Nově pony 
Novinkou třináctého mezinárodního mítinku by-

lo zařazení pony soutěže. Z českých jezdců se
jich účastnily pouze Barbora Kamírová a Michae-
la Pavlisová (DIAMANT 424). Jedno vítězství za
druhým ale sbírala holandská jezdkyně Karlijn
Geelkeren s MOLENHORN’S RICO.

Konflikt zanechal pachuť
K příjemné atmosféře závodů nepřispěli

pouze kvalitní startující, ale také slunečné po-
časí a diváci. S velikým diváckým ohlasem se
setkala ukázka maďarské jezdkyně, která mi-
mo soutěž předvedla nedělní Grand Prix a slo-
venský rozhodčí Ilja Vietor divákům nahlas ko-
mentoval, co daná jezdkyně momentálně pro-
vádí. Součástí závodů bylo také vyhodnocení
nejstylovějšího domácího a zahraničního jezd-
ce. Tuto cenu věnoval zpravodajský server
Jezdci.cz a trofeje získaly juniorka Kamila Ko-
tyzová a polská reprezentantka Katarzyna
Milczarek. Putovní pohár od Jihomoravského
kraje získala také polská vítězka obou neděl-
ních Grand Prix. A do třetice získala i diamant
od sponzorské firmy.

Skvrnou CDI ale byl konflikt, který se v pátek
rozhořel mezi nejmenovanými českými drezuristy.
Nakonec jej musela řešit mezinárodní jury a ČJF
nyní s napětím očekává, zda se tato 
nechutná aféra objeví v hlášení pro FEI.
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Memoriál Papouška napětí do konce Velká cena Opavy
Zahajovalo se v dešti

Ve dnech 22. - 24. června pokračoval v Opa-
vě Skokový pohár České pojišťovny. Severní
Morava tentokrát nepřivítala jezdce příznivě
a celé odpoledne se startovalo ve vydatném
dešti. Naštěstí již při hlavní páteční soutěži si
to počasí rozmyslelo a tak si polský jezdec Do-
minik Slodczyk v sedle LACONA K přijel pro
cenu za vítězství v -S**- již na prosluněné kol-
biště. Tento jezdec je na opavském kolbišti ja-
ko doma a stejnou soutěž zde vyhrál i v loň-
ském roce. Na druhém místě skončil ostravský
Marek Hentšel se SARON Fitmin před dalšími
dvěma jezdci z Polska.

Nejvíce tak nepřízeň počasí postihla účast-
níky první soutěže šestého kola seriálu Kolow-
rat Junior Cup. Jejich soutěž -L**- propršela
nejvíce a vidět to bylo i na výkonech. Pouze tři
dvojice dokončily základní kolo čistě, ale v ro-
zeskakování již nulu neudržel nikdo. K vítězství
stačily Jakubovi Petrusovi na TIMUR 1 čtyři
trestné body 

Stylový synovec
V sobotu soutěžili junioři stylově. Oproti ji-

ným kolům se jich do Opavy vydalo méně.
V konkurenci pouhých deseti koní se komisa-
řům nejvíce líbil Jan Skřivan na VINIVIDIVICI
(JK Hřebčín Suchá), který získal známku 8.
Ten je synem druhého z bratů Skřivanových
Rudolfa.

Druhá příčka s rozdílem dvou desetin patři-
la Jiřině Pružinové na HONOS (EQUILON
Mělnická Vrutice).

Genarálkou na nedělní Velkou cenu byla
soutěž -ST**-, ke které nastoupilo 40 koní.
Stejně jako v loňském roce, i tentokrát zvítězil
Jiří Hruška. Na MR. VOX Agromarket H+B byl
bezchybný a nejrychlejší i v rozeskakování pě-
ti dvojic. Druhý skončil Jan Studnička na DA-
TASYS DUEL (JC Zájezd) opět před Jiřím
Hruškou tentokrát na ESPRI 2.

Závěr soboty patřil tradičně finále Equiser-
vis Amateur Tour (-ZL-), kde byla v rozeskako-
vání šesti dvojic nejúspěšnější Dana Pinkavo-
vá na LASSY 2 (Stará ves nad Ondřejnicí).

Pět vítězství ve Velké ceně
K nedělnímu -ST**-, která bylo 24. ročníkem

Velké ceny Opavy se přihlásilo 35 dvojic.
Osmi koním se podařilo zvládnout základní
kurs bez chyb. Do finále deseti nejlepších tak
postoupil i Jiří Skřivan se svým druhým ko-
něm ZEMBLA (Stáj Manon) s jedním bodem
a Jakub Ludvík na KAUCE (Velká Polom)
s jedním shozením.

V průběhu finále chyby na kontech účastní-
ků přibývaly a nakonec se jediným, i podruhé
bezchybným, stal Jiří Skřivan na KALLISTO.
Zvítězil tak nejenom v šestém kole Skokového
poháru, ale výrazně si upevnil vedoucí pozici
na čele průběžného pořadí. Podařilo se mu tím
obhájit vítězství z loňska a v Opavě si připsal
již pátý triumf. Poprvé v opavské Velké ceně
uspěl v roce 1990

Výrazně nejrychlejší ve finále byl Jiří Hruška
na ARIST Z (Opava Kateřinky), ale ve vítězství
mu zabránila jedna chyba. To nakonec stačilo
na třetí místo, když na druhou příčku proklouz-
nul Rostislav Hloušek na KELLY 6 (JK Šilheřo-
vice) s jediným trestným finálovým bodem.
Čtvrtý skončil Daniel Voksa na CALUCA
Z (PCT Ptyrov) opět před Jiřím Skřivanem na
ZEMBLA.

Až uprostřed léta do Strakonic
V polovině seriálu, který bude pokračovat

27. - 29. srpna ve Strakonicích, je ve vedení
s výrazným náskokem Jiří Skřivan. Druhý Jiří
Hruška na něj ztrácí 14 bodů a o dalších devět
méně má vítězka dvou letošních Velkých cen
Hana Pokorná, která v Opavě nestartovala. Do
potenciální finálové čtveřice se nově vklínil Jan
Studnička, jemuž se podařilo bodovat v pěti ze
šesti uskutečněných pohárových závodů.

Kompletní výsledky všech soutěží najdete
na www.skokovypohar.cz. Průběh opavské
Velké ceny si můžete připomenout i prostřed-
nictvím obrazovek České televize. Záznam je
ke shlédnutí na internetovém vysílání ČT.

Z vítězství se v hlavní soutěži radoval Jiří
Luža na LAND REBEL S (Schneider Plzeň)

Nechte se zapsat do registru
Martiničtí pořadatelé připravili pro národní

šampionát i jednu velmi významnou novinku.
Rádi by pomohli programu dárcovství kostní
dřeně v ČR. Ve spolupráci s Českým národ-
ním registrem dárců dřeně proto žádají
a prosí všechny jezdce a jezdkyně, diváky
i ostatní ve věku 18 – 35 let, aby zvážili svůj
vstup do tohoto registru dobrovolných dárců.
Ten od roku 1992 zachránil již stovky lid-
ských životů.

V celém světě je program dárcovství kostní
dřeně všeobecně známý a je pravdou, že ten
český patří svojí efektivitou a kvalitou k naprosté
špičce. Veškeré informace najdou ti z vás, které
iniciativa osloví na www.kostnidren.cz nebo
vám je martiničtí rádi vysvětlí na e-mailu redi-
tel@equitana.cz.

Vlastní nábor dárců, tedy fyzický zápis do
Českého národního registru dárců dřeně, pro-
běhne v Martinicích v neděli 15. července při
Mistrovství ČR. Případný nový člen potřebuje na
zápis cca 10 – 15 minut. Každý kdo projeví zá-
jem se rozhodne dát šanci těm méně šťastným
z nás. Nebuďte lhostejní a využijte skokové-
ho šampionátu v Martinicích k zápisu do re-
gistru dárců!

Foto K. Návojová

Foto K. Návojová

Kamil Papoušek (BEL CANTO) se musel v Me-
moriálu svého otce spokojit se druhou příčkou

Letos se konal sedmý ročník memoriálu na
počest Jana Papouška. Již čtvrtým rokem sou-
těžili jezdci o prvenství v hlavní ceně v areálu
Equitana Martinice. Čtyřdenní závody ve dnech
28. 6. - 1. 7. opět trhaly početní rekordy zúčast-
něných a především první dva dny bylo kolbiště
pořádně vytíženo.

Na startu Memoriálu 63 dvojic
Do dvoukolové soutěže s prvním kolem na

úrovni -ST**- se přihlásilo 63 dvojic. Šestnáctka
nejlepších se podívala do druhého kola, které
bylo na výšce do 150 cm. Velkou touhu po ví-
tězství měli především bratři Jiří a Kamil Pa-
pouškovi. Oba startovali se třemi koňmi, do dru-
hého kola postoupil Kamil se všemi třemi, Jiří se
dvěma.

V druhém kole se představilo pět dvojic s jed-
nou chybou a dvě s 1 trestným bodem za čas.
Zbylé pole postupovalo s čistým kontem, z toho
čtyři nulu zopakovali a utkali se o prvenství v ro-
zeskakování. Náročné parkury sehrané dvojice
Jaroslav Šíma a Zdeněk Krpela byly nastaveny
na dobré úrovni a prověřily skutečně dobře
jezdce i koně.

Osudný triplbar Jiřího Luži
Posledním skokem druhého kola byl černobí-

lý triplebar. Právě ten rozhodl o neúčasti Jiřího
Luži s koněm RONALDO-S v rozeskakování. Za
naprostého ticha a očekávání bezchybného vý-
sledku dvojice, RONALDO odmítl poslušnost
a triplbar překonal až na druhý pokus. Na po-
sledním skoku tak dvojice získala trestné body
nejenom za zastavení, ale následně i za překro-
čení času.

Naštěstí pro stáj Schneider Plzeň měl Jiří ve
druhém kole ještě koně LAND REBEL-S (JS
Schneider), s kterým dokázal překonat i podru-
hé s nulou a postoupil do rozeskakování čytř
dvakrát bezchybných dvojic.

Napínavé rozeskakování, které nikdo nedo-
končil bezchybně, rozhodl právě poslední tripl-
bar. Riskantní nájezd se vyplatil právě Jiřímu Lu-
žovi, který tak o 0,8 vteřiny porazil do té doby
prvního Kamila Papouška na BEL CANTO Hra-
diště (JO Srnín). Třetí příčku obsadil Rudolf Fia-
la s CASSINI#S SONN-T (Stáj Leon Blatná)
před Jiřím Papouškem na  ELTON VON RO-
CHERATH (JK Všetice). Páté dekorované místo
získal Ludvík Jandourek, který se s koněm CA-
SIO Karsit nedokázal v obou zákaldních kolech
vejít do času a inkasoval vždy jeden trestný bod.

Obhajoba se nezdařila
Loňský vítěz Memoriálu Jiří Hruška s ARIS-

TO Z (JK Opava - Kateřinky) se účastnil i letos.
V sobotním -ST**- v rozeskakování udělal kruh.
Nakonec ale dokázal zvítězit na  ESPRI 2, kte-
rý byl čístý a nejrychlejší.

V nedělním prbvním kole Memoriálu dokázal
sice s oběma koňmi postoupit i do druhého ko-
la, ale v něm s ESPRI 2 vzdal a s ARISTO
Z jednou chyboval.

Martinice se těší na mistrovství
Martinice se po roční přestávce chystají

opět hostit skokové mistrovství ČR (12. - 15.
července). Memoriál Jana Papouška tak byl
skvělou generálkou. Pořadatelé by rádi do-
sáhli podobné divácké kulisy i při šampionátu.
Při hlavní soutěži Memoriálu se ticho a napě-
tí dalo krájet a mnohé jezdce atmosféra pod-
pořila ve výkonech až na krajní hranici rizika
a možností.

Pro samotný šampionát připravují pořadatelé
i novou tribunu a tak bude dost pohodlí i pro dal-
ší diváky. Kat. Návojová

Vše další na:www.equitana.cz
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Velkou cenu Opavy obhájil Jiří Skřivan na KALLISTO.

Červenec ve znamení šampionátů
České jezdectví se bohužel nepodívá na OH do Londýna a tak

hlavním lákadlem prvního prázdninového měsíce budou tradičně ná-
rodní šampionáty.

V Kolesách již rozdáno
Protože distribuce Jezdce č. 13 je ovlivněna dvěma státními svát-

ky, dostáváte toto číslo již po Mistrovství mladých jezdců a týmů ve
všestrannosti, které se konalo 4.-6. července v Kolesách.

Festival a šampionát
Stejně tak je již rozhodnuto o titulech v drezuře. Junioři si medai-

le rozdělili při CDI v Brně a ostatní kategorie soutěžily 6. - 8. čer-
vence ve Staré Roli.

V Martinicích bez obhájkyně
O skokovém šampionátu mladých jezdců a seniorů jsme již

informovali v referátu z Memoriálu Jana Papouška a ten se koná
12.-15. července.

Skokoví reprezentanti budou mít situaci poněkud ztíženou, proto-
že v termínu šampionátu se koná CSIO3* v Budapešti, kde se roz-
hodla přednostně startovat obhájkyně titulu Zuzana Zelinková. Do
Maďarska se vydává i český juniorský tým Kateřina Kubrrická, Tina
Šalková a Zdeňka Vávrová, za mladé jezdce bude startovat Lucie
Strnadlová.

Týden po martinickém šampionátu se v předstihu kvůli OH koná
i CSIO3* Bratislava a zde by měli ČR reprezentovat Zuzana Zelin-
ková, Jiří Luža, Jiří Skřivan, Aleš Opatrný a Ondřej Zvára.

Všestrannost zase do Humpolce
Ve stejný termín jako skokané v Martinicích budou o medaile bo-

jovat jezdci všestrannosti v Humpolci. Ve dnech 13. - 15. července
zde bude program navíc rozšířen o soutěže Kvalifikační kola Zlaté
podkovy pro finále, které se koná v Humpolci v srpnu. Šampionát
budou mít v Humpolci zbylé kategorie - pony, děti, junioři a senioři.

Před Národním hřebčínem do Nebanic
Další medilové boje se pak konají v srpnu. Zahajují spřežení

2.-5. 8., ale jejich šamiponátu bude ještě předcházet generálka při
XX. ročníku CAI-A v Nebanicích, který se koná 19. - 22. července.

Foto J. Gebauer Náš úspěch přijde ze zahraničí
Přes zahraniční angažmá jsme si v prvních měsících sezóny užili doma

i Aleše Opatrného. Ten se snažil v zahajovacích závodech Českého skoko-
vého poháru získat žebříčkové body jistě i proto, že v postupující sezóně
bude muset plnit především zahraniční povinnosti vůči svým novým part-
nerům. Potvrzuje to i jeho prohlášení, že se již pravděpodobně přestane
o postup do hořovického finále 2012 snažit.

Po Velké ceně Kolína by nemělo ale zapadnout jeho hodnocení, prone-
sené do televizní kamery, ohledně obtížnosti parkuru. V poměru k možné-
mu zisku dotace se zdála obtížnost Velké ceny našemu dlouholetému jezd-
ci číslo jedna neúměrně těžká. Vyjádření Aleše Opatrného je o to důležitěj-
ší, že po letošním angažmá v Rakousku, a nejenom po něm, již pár evrop-
ských kurzů viděl. Může tak objektivně posoudit domácí a zahraniční obtíž-
nost.

Úroveň našich domácích parkurů je námět k diskuzi již po mnoho sezón.
V minulosti se zdála být mírnější obtížnost domácích kurzů hlavní překáž-
kou na naší cestě za konkurenceschopností s evropskými soupeři. Nyní se
dovídáme od zkušeného jezdce, že náš domácí parkur je těžší než by če-
kal. Přesto se dá očekávat, že při konfrontaci na významnějších evropských
konkurech budou mít české dvojice opět problémy.

Dá se nějak pochopit tento zdánlivý rozpor? Na jedné straně v porovná-
ní se zahraničními zkušenostmi, naše jednička vnímá domácí soutěž jako
neúměrně obtížnou, a na druhé straně přetrvávájí potíže českých repre-
zentantů při soutěžích CSIO či jiných významnějších mezinárodních střet-
nutích?

Může za to Skokový pohár?
Již jedenáct sezón ovládá náš domácí skokový sport seriál Skokového

poháru. V průběhu let splnil většinu z toho, co si jeho zakladatelé přáli. Dí-
ky žebříčkové přehlednosti pomáhá významně popularizoval jezdecký
sport, umožňuje marketinkové využití jezdectví jak v regioech, tak na celo-
státní úrovni, dokázal využít potenciál sportovního kanálu ČT4.

Pro náročnější fanoušky jezdeckého sportu však přinesl jeden zásadní
problém. Skokový pohár dokázal natolik naplnit ambice domácích jezdců
a majitelů, že v průběhu uplynulých let významně poklesla touha startu čes-
kých seniorských reprezentantů na významných soutěžích v zahraničí.

Ohlédneme-li se za desetiletím Skokového poháru, vidíme ale, že to by-
lo dobře. Čeští skokoví jezdci získali seriálem platformu pro svoji výkon-
nostní úroveň. Domácí diváci pak zajímavý soutěžní program. Je nutné si
ale stále připomínat, že naše konkurenceschopnost pro důležitá jezdecká
střetnutí tím rozhodně nevznikla.

Jezdecká globalizace 
Po mnoho let jsme naříkali, že čeští stavitelé nedokáží postavit kurzy na

skutečných mírách. Zdálo se, že právě to je příčinou pomalého výkonnost-
ního růstu. Reakce Aleše Opatrného potvrzuje, že hodně z toho již neplatí.
Na českých kolbištích již občas stojí skoky evropských rozměrů. A řada na-
šich jezdců se s nimi je již schopna obstojně vyrovnat.

Aleš Opatrný ale nekritizoval obtížnost kurzu jako takového, ale pouze
obtížnost v závislosti na výši dotace. Tzn. nepřipadla mu úměrná míra rizi-
ka a zatížení koní, v poměru k tomu, co bylo možné získat.

V jeho prohlášení se tak objevilo další sdělení. V řadě evropských zemí,
které také nepatří k hlavnímu výkonostnímu proudu, byl již tento problém
vyřešen. Cílem domácích závodů těchto zemí není prioritně se vyrovnat
světové úrovni. Tyto závody slouží k uspokojení soutěžních cílů domácích
jezdců. Pokud někdo získá ambici postupu do vyšší kategorie, neobejde se
bez stálého kontaktu s touto kategorií. Tu nalezne pouze v jezdecky vyspě-
lých zemích, kterým samozřejmě vévodí Německo. Řada světových jezdců
to již vyřešila i trvalým pobytem v některé z těchto zemí, samozřejmě při za-
chování své státní příslušnosti. Tento trend čeká určitě i ČR. Příklad Aleše
Opatrného, ale i mladých jezdců Barbory Tomanové, Filipa Doležala nebo
Nathalie Crnkové to potvrzuje. Musíme si tedy začít zvykat na české jezd-
ce vyskytující se na domácích kolbištích pouze sporadicky. Domácí závody
pak budou zábavou, která nebude mít zcela přímou souvislost s případný-
mi úspěchy našich barev v zahraničí. O ty se postarají Češi globalizovaně
integrovaní do tradičních míst světového jezdectví. Cyril Neumann

V minulé úvaze Bylo jednou umění a současně i v té dnešní Logi-
ka v jezdeckém umění podle Petera Spohra odhaluje MVDr. Nor-
bert Záliš další zásadní rozpor, ve kterém se současné sportovní

jezdectví střetává s hipologií. Je jím nedostatek času.
Chovatelské organizace, podporované koňskými handlíři, snadno vy-

užily za posledních 60 let celosvětovou strukturu sportu a nastolili ča-
sový diktát. Přes stále se zdokonalující robotizované systémy, které za
uplynulé století osvobodily lidstvo od většiny časově náročných činnos-
tí, času je stále méně. Jako úsměvný závan minulosti pak působí Spo-
hrův poznatek, že výcvik koně k prvkům vysoké školy nejde zvládnout
dříve než za 6 - 8 let.

To, že tato pravda zcela zmizela pod stále se zrychlujícími nároky
soutěžení, vede k začarované spirále. Ani zkušení a vážení jezdci, ne-
produkují armádu korektně připravených koní, kteří by, po nalezení vý-
konnostních limitů, mohli předávat jezdecké moudro mladším, či méně
zkušeným. Takoví koně jsou stále vzácnější výjimkou. Začínající jezdci
jsou tak hned od počátku v neřešitelné pasti. Ing. Cyril Neumann



Top League měla
na programu čtvrté
kolo 22. června v Rot-
terdamu. V malebném
prostředí loni zrekon-
struovaného jezdec-
kého stadiónu posta-
vil parkur domácí de-
signer Louis Konickx.
Nutno zde pozname-
nat, že jeho kurz ne-
byl pro zúčastněnou
světovou elitu nějak
obzvlášť obtížný

a hlavním problémem byl jen extrémně krátký ča-
sový limit. Z třicetidvou startujících osmnáct jezd-
ců v prvním kole inkasovalo za čas, ve druhém
devět. První kolo s celkovými dvěma body zvládli
nejlépe Němci, kterým jediné dvě (škrtané) chy-
by, udělal Ehningův belgický hnědák COPIN VAN
DE BROY. Druzí byli Švédové s pěti body, Britové
a Holanďané si do druhého kola nesli devět, de-
set inkasovali Irové stejně jako Francouzi a třináct
měli shodně Švýcaři a Belgičané.

Druhé kolo zajeli skvěle Švédové, kteří byli
všichni s nulou. Stejně dobří byli i Francouzi,
u kterých jediný a také nepočítaný bod, dostala
Eugénie Angot. Tím se dostali pod tlak Němci,
protože poslední z nich, Marko Kutscher, nesměl
na ubránění vítězství inkasovat víc než jeden
bod. Dva už znamenaly rozeskakování se Švédy
a chyba druhé místo.

Až k poslednímu skoku to vycházelo, jenže tam
si sáhl CORNET OBOLENSKY zadníma nohama
doprostřed oxeru a o německou ekipu se pokou-
šel infarkt. Naštěstí je dokázal ještě včas vytáh-
nout a tak skončil jen s povoleným jedním bodem.

Rozpačití byli Holanďané. Před sezónou
sestavili novou dvojici Dubbeldam - UTA-
SCHA, která měla být oporou týmu pro OH.
Jenže ve druhém kole se nedala UTASCHA
zkorigovat před trojskokem a shodila dva sko-
ky. Po vodním příkopu ji Jeroen nedokázal vzít
zpátky před robustním oxerem a musel ji vy-
táhnout a najet skok znovu. Výsledkem bylo
17 bodů. Druhé kolo se také nepovedlo ani
jednomu z Belgičanů, kteří zde i po škrtech
nasbírali 22 bodů.

Němci vedou
Vítězství se čtyřmi body uhájili Němci ve slože-

ní Marcus Ehning COPIN VAN DE BROY (Darco)
9/4, Ludger Beerbaum GOTHA FRH (Goldfever)
0/1, Philipp Weishaupt MONTE BELLINI (Monten-
der) 1/0, Marco Kutscher CORNET OBOLENSKY
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Top League
v Rotterdamu

Arnd Bronkhurst / FEI

Průběžné pořadí Top League po čtvrtém
kole: 1. Německo - 30.00; 2. Holandsko -
22.50; 3. Belgie - 21.00; 4. Švýcarsko - 20.50;
5. Velká Británie -16.00; 5. Švédsko -  16.00;
7. Francie - 14.00; 8. Irsko - 12.00.

(Clinton) 1/1. Druzí skončil s pěti body stále se
lepšící Švédové a třetí s deseti body byli Francou-
zi. Patnáct si odvezli čtvrtí Irové a sedmnáct dostali
Švýcaři. Šestí Britové nasbírali osmnáct a předpo-
slední Holanďané dvacet jedna. Na posledním stu-
pínku se krčili Belgičané s třiceti pěti body.

Jen dva jezdci dokázali zůstat bez penalizace
v obou kolech. Byla to Švédka Malin Baryard -
Johnsson s 12letým hřebcem H&M TORNESCH
(Lux Z) a Švýcar Paul Estermann s 10letou ir-
skou hnědkou CASTLEFIELD ECLIPSE (Obos
Quality).

Další informace najdete na www.chio.nl
Páté kolo probíhá v době, kdy čtete tyto řádky

v německých Cáchách.

Třetí byl Marokánec
V posledních červnových dnech se jezdilo

také šesté kolo Global Champions Tour.
Hostitelem tentokrát bylo magické nábřeží
na jednom z nejdražších koutů zeměkoule,
v monackém Monte Carlu. O konkůr je mezi
návštěvníky knížectví tradičně velký zájem
a velkolepou podívanou si nenechal ujít ani
Princ Albert II.

Na velmi stísněném prostoru postavil par-
kur Uliano Vezzani. Byl to docela obtížný oří-
šek už pro něj, natož pak pro jezdce. Chyby
se dělaly po celé trase, ale asi nejvíc jich mě-
la na svědomí stacionáta uprostřed trojsko-
ku. Když se hned první jezdkyně, Švýcarka
Christina Liebherr se 14letou ryzkou LB
CALLAS SITTE Z (Calvaro Z) prosmýkla sla-
lomem přes překážky bez chyby, zdálo se,
že nebude tak zle. Jenže následujícím star-
tujícím už se tolik nedařilo. Tři chyby udělal
kupříkladu Rodrigo Pessoa, Andreas Schou
byl vyloučen a Philipe Rozier po chybách
vzdal. Stejně skončil později Leopold van
Asten, chybovali Christian Ahlmann, Sergio
Alvarez Moya i Roger Yves Bost. Hodně koní
mělo potíže i s časovým limitem.

O to větší senzací byla jízda, kterou před-
vedl čistokrevný Marokánec Abdelkebir Ou-
addar s francouzským 9letým hnědákem
PORCHE DU FRUITIER (Ultra Beau II). Po
nadšeném energickém představení mu pře-
kvapivě všechny skoky zůstaly stát a ani čas
mu nedělal žádné problémy. Po něm se to
zase dlouho nikomu nepodařilo. Až v samot-
ném závěru postupně předvedli čistý parkur
Michael Whitaker s ryzákem VIKING (Jaco-
mar), brazilský Ukrajinec Cassio Rivetti
s hřebcem LORD IF DE CHALUSSE (If de
Merze) a perspektivní Němec Hans-Dieter
Dreher se znamenitým 11letým hannover-
ským plemeníkem EMBASSY II (Escudo I).
Bez chyby pak byla ještě Lauren Hough
s 10letou BLUE ANGEL (Luidam) a také Ke-
vin Staut s ryzákem REVEUR DE HURTEBI-
SE HDC (Kashmir van Schuttershof).

Do osmnáctičlenného druhého kola se kro-
mě dvou jednobodových dostali také všichni
s jednou chybou. Parkur zde byl o poznání
snazší a zaznamenali jsme na něm sedm nu-
lových výsledků. V senzačních výkonech po-
kračoval Abdelkebir Ouaddar, čistí zůstali
i Christina Liebherr, Hans-Dieter Dreher
a Kevin Staut. Ti se utkali v rozeskakování.

Zahajovala Christina Liebherr. Jela rychle,
ale z velkého tempa shodila úvodní oxer
dvojskoku. Vůbec nejrychlejší byl Abdelkebir
Ouaddar, ale bohužel, jen za cenu zaváhání
na předposledním skoku. Prvním bezchyb-
ným byl Hans-Dieter Dreher a tak musel ris-
kovat i Kevin Staut. Ten je dostatečně zkuše-
ný a projel kurzem s velkou bravurou o čtyři
desetiny rychleji. Jeho vítězství mělo hodno-
tu 94 050 Eur, Hans-Dieter Dreher si odvezl

Německý vítězný tým ve složení (zleva) Philipp Weishaupt, Marco Kutscher, vedoucí týmu Otto
Becker, Marcus Ehning a Ludger Beerbaum

V Cáchách Klouda třetí
Program v Cáchách zahájili 29. června voltižé-

ři. ČR zde reprezentoval Lukáš Klouda, který spo-
lupracuje se švýcarským mistrem světa Patrikem
Looserem, Josef Zelinka a Jana Bartoňková.

Od prvních jízd zahájil Lukáš Klouda velmi
dobře a udržel se v nejlepší trojici. Ve volné se-
stavě byl v sobotu 30. června třetí a Josef Ze-
linka devátý.

Členem vítězného německého týmu byl i Philipp Weishaupt na MONTE BELLINI
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Zahraniční rubriku připravuje 
Václav K. Dvořák

57 tisíc a 49letý Marokánec 42   750 Eur. Na
tiskové konferenci nejprve poděkoval Abdel-
kebir Ouaddar prezidentovi Global Champi-
ons Tour Janu Toppsovi, že mu umožnil star-
tovat v Monte Carlu. O sobě prozradil,
že s ježděním začal v Maroku, kde jsou koně
pro celou zemi jedním z nejvýznamněj-
ších symbolů. Nyní působí ve Francii u trené-
ra Marcela Roziera. Kůň, kterého má tu
čest jezdit, patří marockému králi Moham-
medu VI.

Další podrobnosti najdete na www.global-
championstour.com a příští kolo bu-
de 14. července v portugalském letovisku
Estoril.

Místo Budapešti Vídeň?
Z FEI dorazila zpráva, ve které centrum

světového jezdeckého sportu s potěšením
oznamuje značný zájem o pořadatelství Svě-
tových jezdeckých her 2018. Na sklonku roku
2011 bylo ve hře osm zemí: Austrálie, Ra-
kousko, Kanada, Maďarsko, Maroko, Švéd-
sko, Rusko a USA.

Na počátku roku 2012 stáhly své kandida-
tury Austrálie, Rusko a Švédsko a do užší no-
minace poslaly své žádosti města: Rabat
(MAR), Bromont (CAN), Budapešť (HUN), Ví-
deň (AUT) a Wellington (USA).

Další změnu přinesl 22. červen, kdy svoji
žádost odvovali Maďaři. V jejich vysvětlení se
uvádí, že nechtějí konkurovat dalšímu zájem-
ci v regionu a doufají, že hlasy, které by do-
stala Budapešť, nyní posílí postavení Vídně.

Veškerá dokumentace k pořadatelství musí
být předložena do 15. prosince a vše by mě-
lo být rozhodnuto po zasedání FEI na jaře ro-
ku 2013.

V plném proudu je vedle Top ligy i seriál Euro-
pean Promotional League (pouze čtyř a pětih-
vězdičková CSIO), kde soutěží v Pohárech náro-
dů týmy nestartující mezi osmi nejlepšími v Top
League. Evropská část měla zatím čtyři kola. Za-
hajovalo se na počátku května v belgickém Lum-
men a pokračovalo se v Linzi a Kodani. Čtvrtým
kolem bylo norské CSIO 21. - 24. června
v Drammen.

V Lummen získala nejvíce bodů Itálie, v Linzi
Ukrajina a v Kodani Dánsko. Pochopitelně body
sbírají pouze týmy mimo Top ligu. V Kodani tak
sice zvítězili Němci, ale body za nejlepší tým
Promotional Ligy si odnesli druzí Dánové. Ukra-
jina zde držela s Dány krok a skončila třetí před
Iry a Švédy. V Kodani bylo dosud nejvíce týmů,
když startovalo 18 zemí.

Poslední Pohár národů Promotional Leauge
se zatím konal v Norsku. Do Drammen dorazilo
deset celků. Na čele postupovaly do druhého ko-
la družstva Ukrajiny, Španělska a Nizozemí,
s malým odstupem pak Itálie a Dánsko.

Ve druhém kole se rozpadly naděje Itálie (17
bodů). Nizozemci museli po vyloučení Joep Ra-
ijmakerse na Van Schijndel’s WINSTON počítat
pět chyb Roelofa Brila na WARWICK a byli také
mimo hru. Nejvíce bodů si tak připsala opět
Ukrajina před Španěly.

Ukrajinci se tak dostali do čela průběžného
pořadí když vedou ligu s 27 body. Na druhém
místě je Dánsko (24,5) před třetím Španělskem
(21,5). Ligy se dosud zúčastnilo 12 zemí s prá-
vem zisku bodů. Posledním CSIO Promotional
Leauge 2012 je pětihvězdičkový konkur na pře-
lomu srpna a září ve španělském Gijonu.

Challengers League
Výkonnostně slabší země se utkávají v Pohá-

rech národů úrovně tří hvězd (Challengers Lea-
gue) a zde jsou odjety čtyři závody v Minsku, Li-
sabonu, Rize a Sopotech. Na čele, po prvních
dvou kolech (výsledky z Rigy a Sopot dosud ne-
byly k dispozici), jsou ex equo dva celky se zis-
kem 10 bodů Rusko a Portugalsko. Třetí bylo za-
tím Polsko (7), před Lotyšskem a Litvou. Tato li-

European Promotional
League vede Ukrajina 

Pět ME v Cáchách
FEI na svém zasedání 8. června v Lausanne přidělilo pořadatelství 23 kontinentálních šampio-

nátů, které se budou konat v letech 2013 - 2015.Vybíráme ty, které jsou zajímavé jak pro naše jezd-
ce, tak i pro případné diváky

2013
ME ve skákání Y/J/CH - Vejer de la Frontera (ESP), 1. - 7. července
ME ve všestrannosti Y/J/CH - Haras de Jardy (FRA), 20. - 22. září
ME čtyřspřeží - Budapešť (HUN), 12. - 15. září
MS spřežení pony - Pau (FRA), 31. října - 3. listopadu
MS dvojspřeží - Topol'cianky (SVK), 28. srpna - 1. září
MS Endurance Y/J, Tarbes (FRA), 27. července
ME Endurance, Most (CZE), 12. - 15. září
MS Endurance mladých koní - Valeggio Sul Mincio (ITA), 26. - 29. září
Finále Světového poháru ve voltiži - Braunschweig (GER), 14. - 17. března

2014 - 2015
ME v drezuře Y/J - Arezzo (ITA), 9. - 13. července 2014
ME ve všestrannosti Y/J - Bishop Burton (GBR), 2014 (přesné datum bude oznámeno)
MS v drezuře mladých koní - Verden (GER), 6. - 10. srpna 2014 a 5  - 9. srpna 2015
Finále Světového poháru ve skákání a drezuře 2015 - Guadalajara (MEX) 

(přesné datum bude oznámeno)
ME ve skákání, drezuře, spřežení, voltiži a reiningu - Aachen (GER), 17. - 30. srpna 2015
ME ve všestrannosti - Blair Castle (GBR), 10. - 13. září 2015
ME Endurance - Molsridtet (DEN), 31. července - 2. srpna 2015
ME v paradrezuře - Deauville (FRA), 10. - 13. září nebo 17. - 20. září 2015

Olympijská kvalifikace uzavřena
Ve středu 27. června byla uzavřena kvalifi-

kační listina pro XXX. OH v Londýně. Kvalifi-
kace jezdců skončila již na konci února, ale
do 27. června mohli jezdci ještě plnit kvalifi-
kační výkonnostní limity se svými koňmi.

Jezdeckých soutěží v Londýně se zúčastní
200 koní (75 všestrannost, 75 skoky a 50 dre-
zura) a jezdci z těchto zemí: Argentina,
Austrálie, Azerbajdžán, Rakouska, Belgie,
Bermudy, Bělorusko, Brazílie, Kanada, Chile,
Columbie, Dánsko, Ecuador, Egypt, Španěl-
sko, Finsko, Francie, Velká Británie, Němec-

ko, Irsko, Itálie, Jordánsko, Japonsko,
Kazachstán, Maroko, Mexiko, Nizozemí,
Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko,
Jihoafrická republika, Rusko, Švýcarsko,
Švédsko, Sýrie, Thajsko, Ukrajina a USA.

Rekordmany v počtech kvalifikovaných jezd-
ců je domácá Velká Británie s 35 jmény, těsně
stíhaná USA (34 jmen) a Německem
(33 jmen).

Kompletní seznamúčastníků OH v Londýně
naleznete na www.fei.org a na nových strán-
kách, které spustila FEI http://fei.org/olympic

ga má osm CSIO ještě se budou konat konkury
v Budapešti (12.-15.7.), Bratislavě (19.-22.7.),
Vazgaikiemis (LTU 10.-12.8.), Moskvě (22.-26.8.

a Aténách (13.-16.9.). Dosud se soutěží zúčast-
nilo šest týmů a doufejme, že po Bratislavě zby-
dou nějaké body i na ČR.

Ukrajinský tým ve složení (zleva) Cassio Rivetti, Katharina Offel, Alexander Oniščenko a Bjorn
Nagel po vítězství v Drammen

Po Světových jezdeckých hrách 2006 připravují pořadatelé v Cáchách další smělý projekt a v roce
2015 uspořádají sdružené ME v pěti disciplinách

FEI/Mette Sattrup



Již po několikáté
se osvícení v čes-
kém jezdectví snaží
prosadit na naše
parkurová kolbiště
soutěže, ve kterých
se hodnotí stylový
výkon jezdce, hlav-
ně jak se jeho pro-
jev blíží uznávané-
mu stylovému ideá-
lu. Tentokrát byli při-
zváni odborníci
z Bavorska, kteří ty-

to soutěže organizují již mnoho let a mají
rozsáhlé zkušenosti. Na prospěšnosti stylo-
vých soutěží, hlavně pro mladé a začínající
jezdce se všichni shodují. Bohužel již nyní
dochází k nejasnostem v hodnocení a v jez-
deckých tiskovinách se objevily kritiky na
hranici bulváru, kdy divák laik kritizuje roz-
dílný výkon dvou rozhodčí odborníků a ča-
sopis se snaží z této události udělat nega-
tivní senzaci. Jestliže chceme upřímně po-
moct stylovému ježdění, měli bychom se ta-
kovéto neodborné kritice vyhnout, ta věci
pouze škodí, a naopak trpělivě vysvětlovat
celý systém, aby se do něj zapojilo co nejví-
ce jezdců. Z toho důvodu jsem se odhodlal,
jelikož jsem celý seriál školení absolvoval,
seznámit jezdeckou veřejnost s hlavními
principy stylových soutěží a se způsobem,
jak tyto soutěže hodnotit.

Úvodem odstavce o způsobu hodnocení
stylu jezdce musím zdůraznit, účelem je říci
jezdci a jeho trenérovi zda jejich nastoupe-
ná výcviková cesta je správná a případně je
upozornit, kde dělají chybu a snažit se o je-
jí odstranění. To znamená, že hodnocení má
být pozitivní, s tím, že upozorníme na pří-
padné chyby. Hodnocení má motivovat jezd-
ce k další korektní práci. Výkon je shrnut do
jedné známky s jedním desetinným místem.
Avšak tato známka zahrnuje tři základní kri-
téria:

1/ Sed jezdce, jeho rovnováha a uvolně-
nost. Působení  jezdce na koně. Zohlednit
kvalitu koně. Celkový dojem dvojice jezdec -
kůň, jejich chování po celou dobu pobytu
v kolbišti. Předvedení musí být harmonické.

2/ Pravidelný rytmus pohybu koně, zvo-
lené správné tempo. Jestli jezdec správně

XX. ročník | číslo 13
6. 7. 2012 – 19. 7. 20126 Reportáže

Další kolo Styl šampionátu se konalo 1. července v Opřeticích. Mezi dětmi (12 - 14 let) byla ve sko-
kové soutěži -ZM- nejlpe hodnocena (7,4) Dominika Hochmanová (zcela vlevo) na SAMANTA 7
(Plaňany) před Lenkou Heřmanovou s PAY DAY (JKMělník) a Lukášem Matuškou na GLEN ŠÁRKA
(JK Dražka). Vítěze a umístěné dekoroval německý rozhodčí Rudolf Friedrich Hagendorn a členka
VV ČJF ČJF pro vzdělávání JUDr. Kateřina Říhová.

Foto J. Matuška

Chceme jezdit stylově?
vyřešil úkoly, které parkur stanovil, např.
správné projetí obratů nebo dodržení
správného počtu cvalových skoků v di-
stancích.

3/ Zda jezdec zvolil k absolvování parkuru
optimální trasu - linii.

Po vyhlášení stylové známky můžeme ke
konečnému pořadí dojít několika způsoby
např.:

1/ Pořadí je stanoveno pouze podle zná-
mek za styl.

2/ Hodnotí se podle st. A a v případě rov-
nosti trestných bodů, rozhoduje známka za
styl.

3/ Prvních 10 nebo třeba 1/4 s nejvyšší
známkou se rozeskakují o vítězství na zkrá-
ceném parkuru podle st. A

Tyto způsoby hodnocení mohou vytvořit
celkem  zajímavé skokové soutěže.

Z předcházejícího odstavce vyplývá, že
není vůbec snadné z hodnocených kritérií
stanovit výslednou známku a ještě slovně
zhodnotit celý výkon jezdce. Je naprosto
zřejmé, že toto hodnocení vyžaduje rozhod-
čího, který má velkou zkušenost s tréninkem
jezdců a koní, aby byl schopen vidět jedno-
tlivá kritéria, správně je v krátkém čase vy-
hodnotit a ještě provést krátké slovní zdů-
vodnění. Celá tato metoda si žádá mnoho
zkušeností a tím i čas.

Proto jsem přesvědčen, že nejsou namís-
tě malicherné laické kritiky, které vedou ke
zlehčování stylových soutěží. Celý projekt
pokud se má udržet, potřebuje hlavně všeo-
becnou podporu a pochopení. Ze školení
s bavorskými lektory bych zdůraznil dva
hlavní body. Zaprvé mají systém, bezvý-
hradně tvořený a podporovaný jejich sva-
zem, nejenom v hodnocení, ale i v stavbě
parkurů a prezentaci. Zadruhé na všech zá-
vodech základního stupně tj. do 125 cm,
musí být polovina soutěží hodnocena na
styl. Vydali dvacet vzorů jak stavět a hodno-
tit parkury od hobby soutěží pro začínající
děti až k soutěžím do 130 cm. Pokud tento
systém se má u nás zažít, je především nut-
ná vysoká  angažovanost všech orgánů
ČJF, které musí iniciovat pořádání stylových
soutěží a účelně školit hlavně rozhodčí, sta-
vitele parkurů a funkcionáře. Zatím je celá
akce záležitostí komise pony a ostatní vy-
čkávají. Václav Štěrba 

Peněz je dost
Neznámá metodika při výpočtu dotačního ti-

tulu pro organizaci sportu přichystala ekonomce
ČJF Daně Denkové milé, v dnešních časech ne-
čekané, překvapení. Česká jezdecká federace
dostala pro rok 2012 o 7 584 000,- Kč větší přís-
pěvek, než si na základě loňských čísle nároko-
vala.

Došlo tedy k masivnímu navýšení téměř
všech rozpočtových kategorií, ale navíc se roz-
hodla ČJF navýšit i rezervu pro příští roky. Zatím
nejsou žádné záruky, že stát bude podobně
štědrý i v roce 2013. Upravený rozpočet pro rok
2012 bude na stránkách ČJF vyvěšen v nejbliž-
ších dnech. Navýšeny byly i odměny za úspěch
v národních šampionátech a protože ty se prá-
vě rozbíhají, přišly peníze právě včas.

Nalezeno
v odposleších

Naší zemí otřásají skandály politiků je-
den za druhým a již je téměř přestáváme
vnímat. Standardem minulých měsíců byl
únik řady odposlechů. Bylo jich tolik, že vy-
šetřovatelé již nejsou schopni ani všechny
dobře analyzovat. Jako zvlášť obtížně roz-
luštitelná se ukázala nahrávka, kterou zís-
kal náš investigativec Jaroslav Chlemta při
rozplétání skandálu šéfa městské policie.
I když v nahrávce ani jednou nezazněla ja-
kákoliv souvislost s jezdectvím a pouze
dvakrát bylo vysloveno slovo koně nebo
s koňmi, Jaroslav Chlemta jako znalec pro-
středí našich kolbišť, k obrovskému překva-
pení tápajících vyšetřovatelů, ihned pocho-
pil kdo a o čem hovoří. Na to by nemohl
žádný nejezdec nikdy přijít. Mnoho situací,
které jsme v naší jezdecké společnosti
v uplynulých měsících zažili, se tak dostává
do zcela jiného světla. Posuďte sami, pře-
pis nahrávky přinášíme v původní podobě:

(vyzvání telefon) Prosím (nezřetelná
dvě slova) federace.

telefonující neznámý: Zdravím sličná
generálko, máme hlavního Pegase?

(tlumeně asi ze zakrytým mluvítkem):
Pane prezidente volá náčelník.

(halasně) Zdravím Šavličko, co máš na
srdci?

(odpovídá volající) Nějak se nám to ne-
hýbe. Doba je zlá kamaráde, potřeboval
bych to dotáhnout.

Já vím ty myslíš ten placený policejní do-
zor. Kamaráde je to těžší než se zdálo. Vo-
ni jsou naši lidi mnohem slušnější než to na
první pohled vypadalo. Ale snažím se. Na
podzim jsme vymysleli ten kosočtverec na
Trojáku. Věřil jsem betonově, že vypuknou
nepokoje, které bude nutno řešit. Vždyť jste
už byli připravený. Nakonec to ale dožralo
jenom hlavního vojevůdce.

Ale neboj už je to vošetřený. U voplůtká-
řů jsme získaly prima spolupracovníky. Ti
chystají velkou věc v červnu v Brně. Po ní
už bude policejní dohled na spadnutí.

Pegasi ty mě pořád podsouváš ty voplůt-
káře, ale to je málo, ty nám rozpočet ne-
zvednou. Potřebuju každej víkend.

Neboj Šavličko, máme to promyšlený. Bi-
dýlkářům jsme naordinovali styl a nebude
trvat dlouho i oni se servou jako koně. A po-
tom hned zasednou legislativci v čele
s Metličkou a proženem to přes pravidla. Po
všech těch funkcionářích na věži a komisa-
řích okolo bude povinej i policejní dozor.
Minimálně dva měšťáci a možná je posadí-
me i na koně.

No tak si mě uklidnil. Ale pořád si nejsem
jistej. Ta vaše parta je moc slušná. Tak aby
to netrvalo moc dlouho. Víš, že škodnej ne-
budeš. Vyznamenání k jubileu je už připra-
vený.

Klídek Šavličko, kdyby to náhodou kikslo,
ještě máme v záloze nominační kritéria na
Evropu. A to bude teprve mela. A nakonec
teď jsme dostali těch devět melounů. Když
tak něco přistrčím ze svýho. Ozvu se 
až přijde čas.



„Dovolte, abych se představil jako nový ředitel
Zemského hřebčince Písek st. p. Mnozí z Vás mě
již znají z poměrně dlouholetého působení v ob-
lasti chovu koní. Je mi 54 let narodil jsem se
v Písku a od 15 se pohybuji v okolí hřebčince.
V roce 1989 jsem nastoupil jako plemenářský
konzulent pro chov koní do Zemského hřebčince
v Písku, ze kterého jsem odcházel jako hlavní
zootechnik pro chov koní v roce 2004 po vyhra-
ném konkurzu do Asociace svazů chovatelů ko-
ní jako tajemník. V této funkci jsem pracoval do
roku 2002. Od tohoto roku jsem byl zaměstnan-
cem MZe ČR Agentury pro zemědělství a ven-
kov Písek a následujícího roku jsem byl zvolen
jako jeden z viceprezidentů ASCHK ČR.

V roce 2004 jsem odešel vykonávat funkci po-
slance Poslanecké Parlamentu ČR, v následují-
cím roce jsem se stal členem poté předsedou
dozorčí rady v Zemském hřebčinci Písek, v roce
2009 i v Národním Hřebčíně Kladruby nad La-
bem.

V roce 2010 jsem se vrátil na Mze AZV Písek.
Dne 1.července 2012 jsem byl jmenován ředitelem
podniku. Pro Ty, kteří mne znají, to zas tak vel-
kým překvapením nebylo
a doufám, že ve své pozi-
ci posílím pozice chovu
koní v ČR.

Ing.Karel  Kratochvíle
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Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních

boxů, oken, vrat,
žlabů, přístřešků,

parkurových
překážek, kotců pro

psy,
nově i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Každodenní tragédie se nás dotýkají o to více,
když potkají lidi v našem okolí. V sobotu
23. června byla jednou z obětí tragické nehody
autobusu v Chorvatsku, rozhodčí a jezdkyně
Ing. Věra Vojáčková. Poslední rozloučení s Vě-
rou Vojáčkovou se konalo 3. července v Brně.

i Národním hřebčíně
Výrazně překvapivější situace nastala v Ná-

rodním hřebčíně v Kladrubech nad Labem, kde
ministr zemědělství ing. Petr Bendl náhle ve stře-
du 27. června odvolal ředitele Jana Höcka. Pod-
le oficiální zprávy připravuje ministerstvo výběro-
vé řízení.

Změny
v Zemském hřebčinci     

K 1. červenci došlo v Zemském hřebčinci
v Písku ke změně ředitele a ing. Jana Pellara
(63) nahradil ing. Karel Kratochvíle (54). Pře-
stože je Karel Kratochvíle v jezdeckých kru-
zích známou osobností, požádali jsme ho
o několik slov:

Prvním mistrem ČR roku 2012 v klasické discipli-
ně se stala drezurní starší juniorka  Barbora Ma-
rešová na REMEMBER ME H, která zvítězila při
mistrovské soutěži v Brně (22.-24. 6.).

Foto K. Návojová

Při VI. Ceně českých chovatelů (-ST*-), která se
konala 16. -17. června v Písku zvítězila Michae-
la Šínová na CARSI (JS Baby horse center)
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Petr Veselovský dokazuje, že jezdectví je těžký a nebezpečný sport. Jemu
se však doba hojení již výrazně zkracuje.To Karel Lacina (vpravo) teprve za-
číná. Nebezpečná situace vznikla při oblastním šampionátu Prahy na Císař-
ském ostrově (17. června), kdy Karla Lacinu narazil volně pobíhající kůň na
chodítko vedle vstupu do haly. Hrůzostrašně vyhlížející situaci odnesla noha
a po dvou operacích bude Karel marod hodně dlouho.


