
Poslední letošní soutěží čtyřdílného seriálu
byl ponyhadicap -S-. K tomu nastoupilo vedle
dvou favoritek ještě dalších sedm dvojic. Když
Petra Gabryšová na DARINKA udělala chybu,
bylo jasné, že pozice Sofie Najmanové byla
výrazně usnadněna. Ta si s obtížností hravě
poradila s oběma svými koňmi a do rozeska-
kování se probojovala jak na GERA 1, tak
s NIGHTBEAUTY T. V rozeskakování jí soupe-
ře dělal pouze Tomáš Plšek na SAMARA 1

(JK Equuleus Praha).
Ten ale nakonec
skončil třetí.

Sofie Najmanová
tak zcela ovládla le-
tošní celoroční seriál,
když v celkovém pořa-
dí 4. kola zvítězila na
NIGHTBEAUTY T. Dru-
hou pozici pak obsadi-
la s GERA 1.

V celoročním seriá-
lu o první tři velmi
dobře dotované pozi-
ce (12 000,-, 7 000,-,
4 000,-) svedly souboj
opět tyto dvě jezdkyně
JK Český dvůr. Z pr-
venství se radovala
Sofie Najmanová na
GERA (32 bodů)
a o druhou příčku se
ex equo rozdělila
s Petrou Gabryšovou
(DARINKA), když stej-
ně jako ona na
NIGHTBEAUTY zís-
kala 29 bodů.
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36. Světových 
pohárů

Reportáž ze zahajovacího
kola letošní západoevropské
ligy SP, kterou vrcholí
celoroční celosvětová
soutěž

Návrat po dvaceti 
letech

Rozhovor s nově
jmenovaným ředitelem
Národního hřebčína
Jiřím Machkem

X. jubilejní finále ve Ctěnicích

strana 6-7strana 4-5

Inzerce

Křest v Pardubicích
V pražském nakladatelství Práh vyšla krát-

ce před letošní Velkou pardubickou životopis-
ná kniha slavného dostihového jezdce a tre-
néra Františka Vítka.

Autorem knihy Život plný koní je Petr
Feldstein. Má úctyhodný rozsah 368 stran
a obsahuje osm desítek fotografií. Její podtitul
zní: 60 dostihových let Františka Vítka ve
30 kapitolách. Křest knihy se konal v předve-
čer Velké pardubické a kmotrem byl Josef Vá-
ňa. Kniha vyšla při příležitosti hned tří vý-
znamných výročí hlavního protagonisty:
75. narozenin, 60 let působení v dostihovém
sportu a 50 let od prvního z jeho dvou slav-

ných vítězství ve
Velké pardubic-
ké v letech 1963
a 1965. Franti-
šek Vítek vyhrál
n e j s l a v n ě j š í
český dostih
v sedle valacha
KORANA přes-
ně 50 let před
letošní 123 Vel-
kou pardubic-
kou 13. října
1963.

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

Nové Město nad Metují
www.prim.cz

X. jubilejní finále seriálu O pohár Prahy se ko-
nalo v sobotu 12. října v zámeckém areálu ve Ctě-
nicích v Praze 9 - Vinoři. Na programu závěrečné-
ho dne byly tři soutěže. Ponyhandicap -ZL- vyhrá-
la Petra Gabryšová na DARINKA (JK Český dvůr).

Druhou soutěží byl ponyhandicap -L-, Cena spo-
lečnosti Fitmin. Ta patřila celkové favoritce seriálu So-
fii Najmanové na GERA 1 (JK Český dvůr). Obě ve-
doucí jezdkyně celoročního seriálu tak zahájily závě-
rečný souboj o celoroční prvenství velmi dobře.

Jubilejní desáté finále seriálu O pohár Prahy se konalo 12. října v zámec-
kém areálu ve Ctěnicích a podle očekávání své postavení ve skokovém po-
nysportu potvrdila Sofie Najmanová. Tu dekorovala za pořadatele Ilona
Neumannová, společně s ředitelkou Muzea hl. města Prahy Zuzanou
Strnadovou a starostou městské části Prahy 9 - Vinoře Františkem Švarcem.

Foto Arie de Vroet 

Velká Británie se stala, v celkovém součtu o jediný bod (51 bodů), letošním vítězem seriálu FEI
Nations Cup Eventing před týmem Německa (50). V závěrečném Poháru národů v holandském
Boekelu (10. -13. října) sice skončil britský tým až na druhém místě za Německem, ale v celkových
součtech to po sedmi kolech stačilo na celkové prvenství Británie. Třetí příčku obsadila již s velkým
odstupem Francie (29). Kompletní výsledky na www.military-boekelo.nl



Ceny ČJF opět
v Radiopaláci

ČJF podruhé udělí své výroční ceny v rámci
disciplín sdružených pod její hlavičkou. Stane
se tak opět v sobotu 1. února 2014 v pražském
Radiopaláci při galavečeru Jezdci v gala.
Vyhlášeny budou stejně jako během prvního
ročníku čtyři kategorie.

Hlavní cena je určena pro „Sportovce roku
2013" - jezdce, koně, nebo dvojici, který(á)
v uplynulém roce prokázal(a) výjimečné
schopnosti v jakékoliv disciplíně. Oceněna bu-
de i „Vycházející hvězda roku 2013" určená
pro jezdce od 14 do 21 let s výjimečným ta-
lentem a zápalem pro sport.

Zbývající dvě kategorie již jsou více nad-
časové. Cena za rozvoj jezdectví v ČR bu-
de udělena za rozvojový projekt jednotlivce
nebo organizace. Cena pro jezdce navzdo-
ry všemu je pro změnu určena osobě věnu-

jící se koním a jezdectví
i přes svůj handicap, příp. ji-
nou extrémně obtížnou
osobní nepřízeň.

Od loňska prošla úprava-
mi metodika v určování vítě-
ze. Vydáno bude 12 nomi-
načních listin. Sedm obdrží
komise jednotlivých discip-
lín a pět členové VV ČJF.
Všichni budou moci napsat
jednu až pět nominovaných
osob u každé z kategorií.
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Poprask v politických kruzích způsobil v cíli 123. Velké pardubické
Josef Váňa prohlášením, že doufá v zavedení pořádku Andrejem
Babišem. Podle oznámené změny na dostihovém závodišti se však
nemuselo jednat o vyjádření k nastávajícím volbám do Poslanecké
sněmovny, ale vzkaz pravděpodobně směřoval přímo k pardubic-
kému závodišti. V předvečer Velké bylo totiž oznámeno, že před
osmi měsíci zavedený název pardubického závodiště Synthesia
Park se mění na Agrofert Park. Společnost Andreje Babiše Agro-
fert ovládá pardubickou společnost Synthesia a 3. října se rozhod-
la podepsat smlouvu o spolupráci s pardubickým závodištěm. Ta
bude trvat až do roku 2017 a do té doby se bude závodiště jmeno-
vat podle firmy Andreje Babiše - Agrofert Park.

Finále ve Svinčicích
Ve dnech 26. - 27. října se ve Svinčicích koná

finále letošního Styl šampionátu 2013. Stylové
soutěže jsou rozděleny do dvou kategorií: děti
(12-14 let) budou soutěžit na parkurech obtíž-
nosti max. 100 cm a junioři (14-18 let) budou
soutěžit na parkurech obtížnosti max. 110 cm.
Stylovými komisaři budou Mil. Perníček a ně-
mecký rozhodčí F. R. Hagendorn.

Jezdci, kteří splnili podmínky pro účast ve
finále, se přihlašují prostřednictvím oblasti a za
každou oblast mohou startovat dvě děti a dva
junioři.

V rámci severočeské oblasti se letos konal samo-
statný seriál oblastních stylových soutěží. Od
března do srpna se zúčastnilo 42 koní a stejný
počet pony. Vše vyvrcholilo oblastním mistrov-
stvím v Mostě (7. září) a Ústí nad Labem (14. zá-
ří). V kategorii dětí na koních se mezi 13 dvojice-
mi nejvíce stylovým komisařům líbila Eliška Staň-
ková na BADY 2 (Bon Equi Klub Louny).

Foto K. Elsnicová

Termínová kostra roku 2014 hotova
Jako každoročně se blíží uzávěrka termí-

nu závodů pro příští rok a pořadatelé se
snaží získat pro své závody co možná nej-
lepší termín, který by zajistil závodům neje-
nom diváckou účast, ale především účast
soutěžících.

Z tohoto důvodu jsou zcela zásadní kostrou
sezóny termíny mezinárodních závodů a ter-
míny národních šampionátů. ČJF již kalendář
roku 2014 uzavřela. V roce 2014 bude v prů-
běhu června až září uspořádáno 14 národních
mistrovství a osm mezinárodních závodů,
včetně CSIO (viz CSI v Olomouci?).

Ve skocích, v drezuře a ve všestrannosti se
uskuteční sedm národních šampionátů. Marti-
nice a Ptýrov si skoková mistrovství vymění.
Senioři s mladými jezdci a družstvy se utkají
v Martinicích ve dnech 10. - 13. července. Dě-
ti a junioři pak budou soutěžit o medaile na
Ptýrově 8. - 10. srpna.

Drezurní šampionát všech kategorií se
uskuteční v Brně na Panské líše 25. - 27. čer-
vence. Zde se bude konat i mistrovství jezdců
na pony ve skocích a drezuře (od 15. do 17.
srpna). Do třetice pak bude Panská lícha za-
čátkem září dějištěm mistrovství ČR ve vše-
strannosti pro družstva a veterány.

Ve všestrannosti se bude o mistrovské me-
daile soutěžit na třech místech. Vedle Brna to
budou areály v Borové, kde se utkají junioři
a mladí jezdci (19. do 21. září) a tradičně

v Humpolci. Zde to bude 26. - 28. září a šam-
pionát zde budou mít senioři, děti a pony.

Šampionát spřežení se bude konat v Pardu-
bicích ve dnech 1. - 3. srpna.

Vytrvalostní senioři budou bojovat o medai-
le 5. července v Borotíně a 24. srpna v Kole-
sech čeká šampionát juniory a mladé jezdce.
Voltižní mistrovství roku 2014 hostí koncem
září Albertovec, reiningové o dva týdny dříve
Kozlovice.

Největší mezinárodní akcí se stane CSIO
v Olomouci - Lazcích. CSI se opět pokusí zor-
ganizovat ve Zduchovicích, tentokrát 8. až
11. května.

Po jednom mezinárodním závodu bude mít
všestrannost a drezura. Oba v Brně na Pan-
ské líše. Závody všestrannosti kategorie CCI*
jsou naplánovány na 6. až 8. června, drezurní
CDI3*-W pak za 14 dní.

CVI ve Frenštátě bude ve dnech 15. - 18.
května a nejvíce mezinárodních akcí mají opět
naplánována spřežení. Ta začínají 24. - 27.
dubna při CAI v Kladrubech nad Labem.
Následovat budou dvě květnová CAI. Ve
dnech 1. - 4. května v Němčicích a pak i CAI
v Polici nad Metují. Poslední závodem spřeže-
ní pak budou ve dnech 3. až 6. července CSI
v Nebanicích u Chebu.

CSIO v Olomouci?
Překvapivou zprávu rozšířila do celé ČR

agentura Via Solaris, která je hlavním organi-
začním partnerem Českého skokového po-
háru. Nyní se agentura stala partnerem
i organizátorů v letos nově otevřeném areálu
Equine Sport Center v Olomouci. Ti se roz-
hodli do pořadatelství v ČR vstoupit velmi ra-
zantně a ohlásili záměr ve dnech 13. - 15.
června 2014 organizovat CSIO***. Pokud se
jim záměr podaří, vrátí se CSIO do ČR po pě-
ti letech. Generálním partnerem olomoucké-
ho CSIO bude společnost J&T BANKA. Ta se
od roku 1998 stará o investice a finance
privátních klientů, firem a institucí. Ve středo-
evropském prostoru má již s podporou jez-
deckých soutěží zkušenosti.

Na základě odevzdaných nominačních listin
bude předložen členům VV ČJF, kteří prove-
dou závěrečné rozhodnutí, seznam nomino-
vaných osob.

Prvním Sportovcem roku za sezónu 2012
se stal voltižní reprezentant Lukáš Klouda.

Předprodej vstupenek na galavečer do
pražského Radiopaláce začne 1. prosince.
Podrobnosti o předprodeji na www.cjf.cz
a na stránkách partnerských hipologických
médií.
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O Světové hry 2018
ještě jednou

O pořadatelství Světových jezdeckých her
v roce 2018 má po znovuotevření výběrového
řízení USA, Kanada a Velká Británie.

USA nabízí k pořadatelství hned dvě města
a SJH by v USA mohly uspořádat buď Welling-
ton na Floridě, anebo Lexington v Kentucky. Ka-
nada potvrdila zájem uspořádat hry v Bromon-
tu, ve městě, kde se konaly jezdecké soutěže
montrealských OH 1976. Velká Británie zatím
pořadatelské město neoznámila a od FEI na to
má čas do 15. listopadu. Výběrové řízení bylo
znovuotevřeno v momentě, kdy již vybraný ka-
nadský pořadatel nebyl schopen doložit potřeb-
nou finanční podporu.

Anastasja Vištalová vybo-
jovala v sedle JAMBA titul
mistryně České republiky
v paradrezuře pro rok
2013. Šampionát probíhal
ve dnech 5. a 6. října
v Hradištku u Sadské
a Vištalová soutěž ovládla
s náskokem 2,6 procenta.
Vydařené mistrovství se
tak pro ni stalo náplastí
za neúčast při letošním
mistrovství Evropy v dán-
ském Herningu. V té jí
zabránilo zranění kolene
zaviněné pádem z koně.
Druhé místo obsadil Lu-
káš Hnát. Třetí se umístil
několikanásobný mistr re-
publiky Jan Rous. Konku-
renci v otevřených soutě-
žích dělali českým jezd-
cům i němečtí paradrezu-
ristéKompletní výsledky
šampionátu na
www.jezdci.cz

V hale VFU v Brně se v sobotu 12. října
uskutečnilo mistrovství ČR v paravoltiži.
Nejobsazenější byla kategorie žen s leh-
kým zdravotním oslabením, v níž mezi
devíti účastnicemi zvítězila Soňa Černí-
ková.

V sobotu 12. října se v areálu PJK Gabrielka v Praze konal 7. ročník
Pražského skokového derby. Mezi 19 dvojicemi byla z pouhých dvou
bezchybných rychlejší Klára Svobodová na SALINA 1 (JK Vezdratězdt-
rad). Druhý Tomáš Kocián na ZACK (SK Hlavice) byl o pět vteřin po-
malejší.

Foto J. Malinovský

Mistrovství ČR v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní pořádal 5. a 6. říj-
na z pověření ASCHK JK v Hradci nad Moravicí v kategoriích jednospřeží a dvoj-
spřeží . Soutěžilo se v parkuru, ovladatelnosti v kládě a těžkém tahu. Jak v jedno-
spřeží mezi čtrnácti vozatajci, tak ve dvojspřeží mezi devíti soupeři nenašel přemo-
žitele Jan Blizňák (Hošťálkova).

Oblastní šampionát ve skocích žen a seniorů pořádal v rámci podzimních závodů
Jiří Skřivan v areálu Suchá v sobotu 5. října. Mezi 15 ženami (-L**-) se oblastní mist-
ryní stala Kateřina Málková na CORNELIUS ze stáje Málek. Seniorským mistrem
oblasti se v -S**- po rozeskakování tří dvojic stal Jiří Skřivan na TENERIFE’S ALE-
GRETTO (foto) před Lukášem Sojkou (CONTROL ME) a dcerou Petrou na DIONE.

Foto A. Reinbergerová

Foto J. Gebauer



s fenomenálním ryzákem
BIG BEN. Ten byl ve své
domovině tak populární,
že byl vyobrazen i na poš-
tovní známce a jeho
socha stojí poblíž Millaro-
va bydliště v kanadském
Perthu.

Triumfy z roku 1990
a 1991 se pyšnila i dvojice
John Whitaker s úžasným
běloušem MILTON, která
si podmanila celý tehdejší
jezdecký svět.

Tři jezdci získali Světo-
vý pohár třikrát. Byli to
Meredith Michaels-Beer-
baum a Marcus Ehning
z Německa a Rodrigo
Pessoa z Brazílie.

Jediný Pessoa však do-
kázal vyhrát ve třech ná-
sledujících sezónách. Je-
ho úspěch je o to pozoru-
hodnější, že to bylo vždy
se stejným hřebcem BALOUBET DU ROUET
v letech 1998 až 2000.
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Skokový Světový
pohár nese v této
sezóně oficiální ná-
zev Longines FEI
World Cup™ Jum-
ping 2013/2014.

Západoevropská
liga byla zahájena
13. října v norském
Oslo. Skandinávské
pokračování pak
bude 20. října
v Helsinkách (FIN).
Poté se přesune na
jih Evropy. V rámci
tradičního veletrhu
Fieracavalli  v histo-

rické Veroně se 10. listopadu pojede i třetí
kolo Světového poháru 2013/2014.

Třicet šest Světových pohárů

Hned 17. listopadu bude další pokračování
a hostitelem bude tentokrát německý Stuttgart
a mítink German Masters. Vánoce slaví SP
v Londýně (23. prosince) a Nový rok těsně
před Silvestrem v belgickém Mechelenu
(30. prosince).

Začátek roku 2014 zastihne SP tradičně i za
přítomnosti mnoha fanoušků z ČR 19. ledna
v Lipsku a další lednové kolo se koná 26. ledna
v Curychu (SUI). Francouzské Bordeaux je na
programu 19. února a pak se celý kolotoč přesu-
ne opět do Skandinávie. Předposlední pokračo-
vání se koná ve švédském Göteborgu 2. března.
Poslední kvalifikaci 36. ročníku SP uspořádají
23. března v 's-Hertogenbosch Holanďané.

Finále třicáté šesté sezóny bude tentokrát 17.
- 21. dubna ve francouzském Lyonu. Mohou se
tam kvalifikovat jezdci ze šestnácti lig, které pro-
bíhají po celém světě už od začátku roku 2013.
Francie pořadatelstvím pohárového finále zahájí
rok Světových her, které budou v Normandii.

Malé ohlédnutí za fenomény SP
Historicky prvním vítězem sezóny 1978/1979

v Göteborgu, byl Rakušan Hugo Simon s neza-
pomenutelným hannoveránem GLADSTONE.
Hugo dokázal po sedmnácti letech na stejném
místě zopakovat vítězství v sedle skvělého E.T.

Další legendární dvojicí, která vyhrála SP
v letech 1988 a 1989 byl Kanaďan Ian Millar

Zahájení v Oslu
Halová sezóna byla zahájena 13. října prvním ko-

lem Západoevropské ligy Světového poháru v hlav-
ním městě Norska. Do Osla si pro první body do ta-
bulky přijelo čtyřicet velmi dobrých jezdců, mezi
kterými bylo devět příslušníků první světové dva-
náctky.

Plocha Telenor Arény měří 75 x 35 metrů a bylo
znát, že přechod z prostorných otevřených kolbišť
dělá některým koním potíže. Parkur stavěl věhlasný
Ital Uliano Vezzani.

Hodně chyb se stalo na trojskoku a velkou po-
zornost vyžadovaly i obě řady na dlouhých stěnách.
Časový limit byl tentokrát celkem benevolentní.

Ze známých jezdců, kterým se vstup do halové
sezóny nevydařil, to byli na příklad Alvaro de Mi-
randa, Jur Vrieling, Roger Yves Bost, Christian Ahl-
mann a Patrice Delaveau, kteří po chybách vzdali,
podobně jako Shane Breen, Rolf-Göran Bengtsson,
Michael Whitaker, Meredith Michaels-Beerbaum,
kteří se do cíle sice podívali, ale s výsledkem, který
body do žebříčku nezaručoval.

O smůle může hovořit Gerco Schröder, který po
velmi pohledném parkuru lehce chyboval na závě-
rečné stacionátě. Jen těsně za ním skončili i Kevin
Staut a Maikel van der Vleuten.

S uzdečkou soupeře
Do rozeskakování se kvalifikovala devítka bez-

chybných. Zahajoval mladý Brazilec Marlon Modolo
Zanotelli s 10letým holštýnským ryzákem CLOUW-

NI (Colman). Štěstí ho však opustilo hned na dru-
hém skoku, a jak se ukázalo, chyba v této konku-
renci znamenala velký propad.

Další na startu byla Athina Onassis de Miran-
da se skvělou 10letou bělkou AD CAMILLE
Z (Cumano). Projela kurzem velmi pozorně
avšak pomalu.

Kurážně si počínal vysoký dvacetiletý Holanďan
Frank Schuttert s hnědým valachem VINCHESTER
HS (Numero Uno). Dařilo se mu až do posledního
obratu. Ten však až příliš zkrátil, netrefil se na před-
poslední skok a po opětovném nájezdu chyboval
i na závěrečném oxeru.

S velkou podporou publika jel jediný rozeskakují-
cí se domácí reprezentant, zkušený matador Geir
Gulliksen s 12letým hnědákem EDESA S BANJAN
(Toulon). Vlna nadšení projela mezi jeho příznivci,
když zkrátil vedoucí čas řecké multimilionářky bez-
mála o sedm vteřin. Neradovali se však dlouho, pro-
tože hned další Marcus Ehning s 11letým hřebcem
COPIN VAN DE BROY (Darco), byl ještě o dvě vte-
řiny rychlejší. Marně se snažila i Luciana Diniz
s krásným běloušem WINNINGMOOD (Darco), kte-
ré přes velikou snahu po pohledném parkuru pře-
bývala vice než sekunda.

Jedinný Rodrigo Pessoa dokázal na BALOUET DU ROUET zvítězit ve
finále SP tři roky po sobě

Kanadský BIG BEN má v Petrhu (Ontario)
i bronzovou sochu

Mistrná jízda Marcuse Ehninga na COPIN
VAN DE BROY stačila nakonec v Oslu pouze na
3. místo

Sněhobílý MILTON měl ve své době mohutný
fanklub a ve svých obdivovatelkách vzbuzoval
téměř stejně frenetické vzrušení jako legen-
dární Beatles



tě chvíli počkat. Koni brit-
ského jezdce totiž těsně
před vjezdem na kolbiště
praskl nánosník a Scott
Brash prožíval hodně hor-
kou chvilku. Naštěstí valach
Geira Gulliksena měl na
hlavě něco podobného
a tak ještě s pomocí irské-
ho reprezentanta Shane
Breena uzdečku rychle
přestrojili. Osmadvacetile-
tému držiteli týmové zlaté
olympijské medaile spadl
kámen ze srdce a o to uvol-
něněji se rozjel k velkému
představení. Ač se to zdálo
nemožné, prolétl kurzem
o více než dvě sekundy
rychleji a za bouřlivých
ovací po zásluze zvítězil.

Z dekorování odjel zbru-
su novým automobilem
Range Rover Evoque 2,2
EDD a návdavkem mu byly
brilantní hodinky Longines.
Druhý Steve Guerdat si od-
nesl šek na 28 400,- EUR
a dotace pro Marcuse
Ehninga byla 21 300,-.

Na tiskové konferenci
se Scott Brash svěřil se
svými dojmy: „Viděl jsem
Marcuse a zdálo se mi, že

se to nedá překonat. Pak jsem slyšel, že Steve
byl ještě rychlejší, takže jsem moc nepočítal
s tím, že bych ho mohl předhonit. Můj kůň byl ale
znovu výborný a upřímně mě překvapilo, jak
rychlí jsme byli. Děkuji všem rozhodčím, že mi
dali čas na výměnu uzdečky. Chci však zdůraz-
nit, že tohle „drama" mě nemohlo vyrušit ze sou-
středění."

Další kolo se koná 20. října v Helsinkách.
Kompletní výsledky naleznete na 

www.oslohorseshow.com.
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Zahraniční rubriku připravuje 
Václav K. Dvořák

Vstupenky na Partner Pferd
Pro fanoušky jezdeckého sportu je největší světovou událostí zimy tradič-

ně lipský Partner Pferd. Ten se díky dálničnímu spojení stal nejsnáze do-
stupným Světovým pohárem z České republiky. V letošním roce bude pořá-
dán již 17. ročník a brány výstaviště budou otevřeny 16. ledna. Po čtyři dny
pak budou moci návštěvníci sledovat soutěže tří Světových pohárů (skoky,
čtyřspřeží, voltiž). Tradiční veletrh je již plně obsazen a zúčastní se 250 vy-
stavovatelů z celé Evropy.

Prodej vstupenek byl zahájen 1. září a tak pokud chcete vidět i hlavní sou-
těž neodkládejte jejich objednávku. On-line je možné vstupenky zakoupit na
www.ticketgalerie.de a všechny ostatní informace o výstavě naleznete na
adresách 
www.partner-pferd.de, www.engarde.de, www.leipziger-messe.de

Výsledek 1. kola SP v Oslu: 1. Scott Brash -
HELLO SANCTOS (GBR) 0/0 34,29, 2. Steve
Guerdat - NINO DES BUISSONNETS (SUI) 0/0
36,52, 3. Marcus Ehning - COPIN VAN DE BROY
(GER) 0/0 37,72, 4. Luciana Diniz - WINNING-
MOOD (POR) 0/0 39,00, 5. Geir Gulliksen -
EDESA S BANJAN (NOR) 0/0 39,64, 6. Edwina
Tops-Alexander - EGO VAN ORTI (AUS) 0/0
44,57, 7. Athina Onassis de Miranda - AD CA-
MILLE Z (GRE) 0/0 46,55, 8. Marlon Zanotelli -
CLOUWNI (BRA) 0/4 39,27, 9. Frank Schuttert -
WINCHESTER HS (NED) 0/8 44,17, 10. Angeli-
ca Augustsson - MIC MAC DU TILLARD (SWE)
4/69,21 v základním kole.

Čistě, ale nezvykle pomalu, jela Edwina Tops-
Alexander s 9letým EGO VAN ORTI (Vigo
d'Arsouilles). Zato olympijský vítěz Steve Guerdat
s jedním z nejrychlejších koní současnosti 12letým
valachem NINO DES BUISSONNETS (Kannan),
prolétl kurzem ještě o vteřinu rychleji než Marcus
Ehning.

Zdálo se velmi nepravděpodobné, že by posled-
ní startující Scott Brash s 11letým hnědákem HEL-
LO SANCTOS (Quasimodo vd Molendreef) mohl
být ještě rychlejší. Na to si však museli diváci ješ-

Prvním vítězem Skokového poháru 2013/2014 se stal v Oslu Scott
Brash na HELLO SANCTOS 

Olympijský týmový vítěz a druhý z ME Brit
Ben Maher se poprvé ve své kariéře probojo-
val do čela světového žebříčku skokových
jezdců. 30letý jezdec vede nyní s 2615 body
před Elizabeth Madden (USA, 2499) a Chris-
tianem Ahlmannem (GER, 2490).
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Návrat po dvaceti letech
V Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem visí nad vstupním schodiš-

těm portréty ředitelů. Tradice byla zahájena vynálezem fotografie a řadu váže-
ných mužů zahajuje mjr. Eduard Löffler, který stál v čele hřebčína v letech
1864 - 1875. Jejich jména jsou většinou, alespoň u znalců, i synonymem urči-
té historické etapy hřebčína. Většina z nich je také autory publikací a různých
prací, které dokládají výsledky jejich práce a dokumentují stav hřebčína. Po-
slední v řadě portrétů patří ing. Františkovi Lerchemu, kterého by měl znát již
skutečně každý koňař. Další socialističtí ředitelé již nebyli řediteli hřebčína, ale
Plemenářského podniku, a pro tuto dobu je příznačné, že v tradici již nikdo
nepokračoval. I s nimi, ale sedělo od doby majora Löfflera až do roku 2003
v ředitelské židli 17 mužů.

Přes bouřlivá období dvou světových válek, rozpadu Rakousko-Uherska
a vzniku samostatného Československa i komunistických excesů, vychází
průměrná doba ředitelování za téměř 140 let přes osm let. Po roce 2003 se
však začala doba životnosti ředitelů závratně zkracovat. Za posledních de-
set let se v ředitelně vystřídalo šest ředitelů a řadu měsíců vedli náš národ-
ní kulturní skvost pověření pracovníci. Poslední výměna se uskutečnila
3. října, kdy v čele Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem stanul Ing.
Jiří Machek. Toho jmenoval do funkce, po rezignaci Jiřího Jehličky, ministr
zemědělství v demisi Miroslav Toman. Ten se, přes nedůvěru Poslanecké
sněmovny, těší poměrně slušné důvěře zemědělců. O jeho orientovanosti
nakonec svědčí i skutečnost, že si jako garanta pro uklidnění situace v Klad-
rubech vybral právě Jiřího Machka. Odborníka, který má nejenom osobní
vztah k hřebčínu, ve kterém se narodil, ale současně zná i zákonitosti
chodu státních podniků, protože 14 let působil ve vysokých funkcích na
ministerstvu zemědělství.

Protože mě budoucnost naší národní kulturní památky dlouhodobě zajímá
a v posledních letech a měsících stále více převládala obava z dalšího vývoje,
požádal jsem nového ředitele o rozhovor.

Pane řediteli, myslím, že nejenom já osobně,
ale i řada dalších koňařů, přijala zprávu o Va-
šem jmenování s úlevou. Jste v koňařských
kruzích uznávanou osobou a vzhledem ke své
rodinné příslušnosti ke kladrubskému hřebčí-
nu byste mohl mít od začátku i respekt u sa-
motných zaměstnanců. Jak vnímáte celou pře-
kotně se vyvíjející situaci?

Jak se mi bude práce dařit, závisí na mnoha
dalších faktorech a bohužel zdaleka ne všechny
jsou nyní známé. Máte ale pravdu, že každá ces-
ta do Kladrub je pro mě osobně cestou domů. Můj
otec František byl po řadu let důležitým zaměst-
nancem hřebčína, vedoucího chovu. I já sám jsem
byl již v hřebčíně zaměstnán. Je téměř symbolic-
ké, že jsem do hřebčína nastoupil 1. října 1993 ke
svému prvnímu zaměstnání a rok jsem zde byl
asistentem ředitele pro chov. Téměř přesně na
den po 20 letech jsem se do hřebčína vrátil,
ovšem na místo výrazně komplikovanější. Zvláště
nyní, což nemusím jistě zdůrazňovat.

Máte pravdu, Národní hřebčín a jeho
bývalí představitelé jsou spíše než
s koňmi nyní spojováni s hospodářskými
delikty. K tomu se ještě dostaneme, pro-
zraďte ale čtenářům Jezdce ještě něco
o těch dvaceti uplynulých letech.

Po roce stráveném v hřebčíně jsem vyu-
žil svobody cestování a rok strávil u koní
v Holandsku. Pak jsem asi tři roky pracoval
v soukromém sektoru a od roku 1999 jsem
byl zaměstnancem ministerstva zeměděl-
ství. Nejprve ve funkci odborného referenta
pro chov koní. Od roku 2007 jsem pak za-
stával funkci ředitele odboru živočišných ko-
modit a od roku 2011 funkci vrchního ředi-
tele sekce zemědělských komodit. Krátký
čas jsem byl i pověřen funkcí náměstka mi-
nistra a tak máte pravdu, že systém práce
na ministerstvu znám poměrně dobře.

Když jsme se naposledy viděli na vý-
stavě v Lysé nad Labem, dodatečně
jsem si uvědomil, že jste se vyjadřoval
poněkud tajemně.To už jste věděl, že Vás
chce ministr za ředitele?

V té chvíli ještě nic tak zřetelného nebylo
vysloveno. Nicméně zprávy o postupu vy-
šetřování v hřebčíně byly stále vážnější
a bylo jasné, že ministr bude muset situaci
řešit. Řekl bych, že v té chvíli to bylo ve fázi
prvních náznaků.

Pak ale události vzaly spád a za deset
dní již byla nabídka na stole. Jak se Vám
přijímala?

Nepochybuji, že je Vám jasné, že rozhod-
ně ne lehce. Národní hřebčín se nalézá
vzhledem k obecně známým důvodům již
přes rok v komplikované situaci. Od léta je
vyklizen zámek a celá administrativní část
podniku sídlí v provizorních podmínkách.

Ještě větší komplikací je ale vyklizení celé chovné
sekce kladrubských stájí. Svá tradiční stájová mís-
ta musely opustit chovné klisny a vyklizena je po-
rodnice. Vše bylo přesunuto částečně do Selmic
a částečně do stájí na Josefově. A nepohodlí pot-
kalo i ubytované zaměstnance, protože dalším
z vyklizených objektů připraveným k zatím pozdr-
žené rekonstrukci je svobodárna.

Zhruba před rokem a půl bylo v Kladrubech
poklepáváno na základní kámen 300 milionové
rekonstrukce. Ta musí být hotova do konce ro-
ku 2014. V průběhu roku 2012 a 2013 ale byly
zrušeny dva tendry na výběr stavební firmy. Je
před námi zima. Skutečně ještě věříte, že je
možné vše stihnout?

Stihnout je to stále ještě možné. Jiří Jehlička
dokázal, ještě před svoji rezignací, rozeběhnout
třetí výběrové řízení. To nyní probíhá a otevírání
obálek s nabídkami proběhne 15. listopadu. Po-
kud nenastanou nějaké komplikace, bylo by mož-

né v průběhu ledna uzavírat příslušné smlouvy.
Pokud by se včas začalo s pracemi, které nejsou
závislé na teplotě věřím, že je možné v průběhu
roku 2014 vše stihnout. I když se částka 300 mili-
onů může zdát velká, v objemu plánovaných pra-
cí v Národním hřebčíně, to zase není tolik.

Stále platí, že objem práce zahrnuje úplnou
rekonstrukci 14 objektů, dále pak tři fasády
dalších budov a revitalizaci tří otevřených
ploch?

Ano, zadání zůstává stejné a musí být splněny
podmínky celého původního projektu "Obnova
součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem"
s využitím finančních prostředků  Integrovaného
operačního programu.

Jste znalec a rodák z Kladrub. V jaké kondi-
ci jste hřebčín nalezl?

Na jedné straně jsem ve funkci pouze pár dní,
na druhé straně situaci v hřebčíně dlouhodobě
vnímám. Myslím, že dlouhodobě zanedbaná je

každodenní údržba. Řada věcí se po mnoho
měsíců s vidinou blížící se totální rekon-
strukce neprováděla. Navíc si myslím, že na
péči o nemovitý majetek bylo rezignováno
výrazně dříve, než by bylo pochopitelné.

A nyní důležitější otázka. V jaké kondi-
ci se nalézá Národní kulturní památka
ČR -  starokladrubský kůň?

Právě dnes (10. října) proběhlo zde
v Kladrubech podzimní třídění. Všechny ko-
ně byli předvedeni nezávislé komisi jmeno-
vané Radou plemenné knihy. Výsledky se
zatím zpracovávají. Osobně si myslím, že se
nám trochu vytrácí původní typ galakarosié-
ra. Dále je nutné stav celé populace více
zhomogenizovat. Výrazně to potřebuje vra-
ná varianta, ale její problémy se ze zná-
mých důvodů táhnou již mnoho desetiletí.
Přesto, se toto unikátní plemeno nenalézá
ve stavu ohrožení, jak občas rády uvádějí
bulvární média.

Studoval jste již i materiál, který pod
názvem Management plan NH Kladruby
n.L. vypracovala společnost New Visit,
a který se pod heslem „Lidé, koně, kraji-
na” zabývá komplexní revitalizací celého
areálu hřebčína včetně pastvin, luk
a lesů?

Tento materiál pochopitelně znám.Ten by
měl být hlavním motorem snahy při úsilí
o zapsání celého historického komplexu
hřebčína na seznam UNESCO. Osobně si
uvědomuji, že právě tento komplexní pohled
může věhlasné světové organizaci přiblížit
výjimečnost našeho Národního hřebčína
a dokázat, že se jedná o skutečný světový
unikát, který nemá obdobu. Zatím je to ale
až další krok. Momentálně jsou před námi
úkoly zcela neodkladné, a již jsme o nich
hovořili.

Jiří Machek v provizorní ředitelně v budově „kina” se svým ta-
lismanem pro štěstí. Tím je rodinné sedlo, které na hřbetě
SAGARA projelo třikrát vítězně cílem Velké pardubické.



s důrazem na Vámi zmiňovanou hipologickou
podstatu této národní kulturní památky.

Každý koňař ví, že jak chovatelská tak výcviko-
vá práce je během na dlouhou trať. Pokud budu
mít to štěstí a dostanu potřebný čas, rozhodně se
budu snažit o to, aby NH nabídl návštěvníkům
zcela unikátní a výjimečný výukový zážitek. Staro-
kladrubský galakarosiér je koněm zápřeže a prá-
vě spřežení by měla jeho jedinečnost prezentovat.
Neznamená to sice, že bych zcela rezignoval na
předvedení pod sedlem, ale těžištěm naší práce
musí zůstat spřežení.

Mohou to příznivci disciplíny spřežení vní-
mat i jako příslib pro kategorii čtyřspřeží?

Tuto disciplínu budu bezesporu podporovat ja-
ko pro Národní hřebčín zcela zásadní a nezastu-
pitelnou. Otázkou je pochopitelně v prvé řadě eko-
nomika.

V současné době se výcvik starokladrubských
spřežení opírá o členy významné jezdecké rodiny
Nesvačilů. Jiří má na starost bělouše v Kladru-
bech n. L. a Radek vraníky v Heřmanově Městci.
Jejich úkoly jsou výrazně komplexnější než pouze
ty reprezentačně soutěžní. Nicméně je jasné, že

jestliže má někdo za
NHK soutěžit se čtyř-
spřežím, měl by to být
Jirka a Radek.

Jaké změny připra-
vujete v personální
oblasti a máte nějaké
tipy na personální
posílení hřebčína?

Hned při zahajova-
cím setkání se zaměst-
nanci hřebčína jsem
deklaroval, že žádné
personální zemětřesení
nechystám. Určitě ale
i tato oblast není nedo-
tknutelná a po určitém
období, kdy se chci po-
drobně seznámit se za-
vedenými postupy, mů-
že k určitým změnám
dojít. Osobně se do-
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Pokud se přeci jen podaří završit celý pro-
gram IOP, který zatím hřebčínu přinesl jen pro-
blémy, jedním z jeho zásadních důsledků bude
i následné plnění několikaletých závazků. Bo-
hužel domnívám se, že díky nedostatečné
schopnosti Vašich předchůdců vnímat a pře-
devším sdělit hipologickou podstatu Národní-
ho hřebčína, byly tyto závazky redukovány na
turismus. Jedním z důsledků programu IOP je
plán navýšení turistické návštěvnosti hřebčí-
na na necelých 16 000 návštěvníků ročně. Již
jste přemýšlel, co jim nabídnete, aby si hřeb-
čín udržel svůj historický charakter a nestal se
lacinou pouťovou atrakcí?

Tento závazek v sobě skrývá hned několik ús-
kalí. Na jedné straně bude nezbytné hřebčín ši-
kovně marketinkově propagovat a na druhé stra-
ně pak návštěvníkům něco nabídnout. V tomto
směru chci navázat na již započaté aktivity mého
předchůdce Ing. Jiřího Jehličky, který ve spoluprá-
ci s prof. MVDr., RNDr. Petrem Hořínem, CSc. za-
čal připravovat koncepci chovu starokladrubských
koní a celého směřování hřebčína především

mnívám, že do konce roku si udělám i v personál-
ních otázkách jasno a pak se uvidí.

Prezentace starokladrubského plemene
byla po staletí výsadou ceremoniální služby.
Vidíte v současném politickém rozložení sil
nějaký prostor pro návrat starokladrubských
koní na Pražský hrad?

O prezentaci v ceremoniálu se snažili již moji
předchůdci. Některé se povedly velkolepě, někte-
ré se naopak vydařily méně. I já jsem tedy zatím
pouze ve stádiu úvah a přání. Prvním krokem by
bylo získání jistých ceremoniálních pozic, k jejichž
plnění by bylo spřežení pravidelně dováženo. Na
naplnění těchto úvah by bylo možné spolupraco-
vat i s pražským arcibiskupstvím. Zde byla tradice
nejhlubší a trvala nejdéle. Zda se podaří státní
administrativu, ale i veřejnost získat pro myšlen-
ku, že by se živá národní kulturní památka měla
prezentovat především ve státní službě, přinese
budoucí vývoj.

Na závěr prozraďte čtenářům Jezdce. Je
současný ředitel NH již pouze úředník, anebo
má ještě čas na trochu hipologické práce?

Tak jak se seznamuji s momentální situací,
jsem více než hipologem úředníkem. Program
IOP, na který stále ještě nechceme rezignovat, vy-
plňuje značnou část pracovní doby. Stále cestují
mezi Kladruby n. L. a Prahou. Nejenom, že v Pra-
ze stále ještě bydlím a byt pro ředitele v hřebčíně
je zatím budoucností, ale mým cílem jsou všech-
na možná ministerstva od toho zemědělského,
přes ministerstva pro místní rozvoj nebo kulturu.
Nevýhodou je i skutečnost, že provizorní kancelář
nemá výhled na kladrubské nádvoří. Pokud
ovšem něco skutečně chcete, tak si čas vždy na-
jdete. Myslím, že příležitost zapomenout moji po-
dobu mít zaměstnanci nebudou. Z mnohaletých
zkušeností vím, jak to v Kladrubech chodí. Snažím
se být ve stájích co nejčastěji. Už jsem tu byl ráno
po šesté, stejně jako jsem si prošel areál v nočním
tichu. Svoji přítomnost vnímám nejen jako vzkaz
svým spolupracovníkům, ale i jako benefit celého
martýria, ke kterému jsem se svým přijetím ředi-
telské pozice zavázal.

Děkuji za rozhovor a upřímně doufám
v úspěch Vaší práce. Ing. Cyril Neumann
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Anna Helebrantová zvítězila s IDOOL HOF TER ZEEDYCKE v Superfi-
nále mělnického stylšampionátu a v zápětí vyhrála na DOWNLAND
PANTHER (foto) i soutěž -ZP- pro děti věkové kategorie 8 - 12 let




