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velmi mě těší, že vás mohu oslovit při příležitosti konání 14. ročníku mezinárodní chovatelské 
výstavy Koně v akci, nad kterou jsem jako ministr zemědělství převzal patronát. 

Čtrnáctiletá tradice přehlídky krásných koní a jezdeckého umění je důkazem rostoucího zájmu 
o tento obor. Výstava rekapituluje uplatnění koní v chovu, jezdeckém a dostihovém sportu, wes-
ternovém i rekreačním ježdění, zemědělství a práci v lese, hiporehabilitaci a dalších oblastech. 

Svým způsobem ukazuje, že se úloha koně v průběhu času měnila. Od zvířete pro práci se 
dnes kůň stává zvířetem pro radost. Uplatnění koní v dnešní době je převážně v možnostech spor-

tovního vyžití, tedy v jezdectví a dostizích, které se těší velké oblibě. Kůň je stále naším pomocníkem, i přestože se jeho role 
změnila. Tato výstava je významnou prezentací chovatelských výsledků, ale také přiblížením života na venkově a ukázkou 
využívání volného času s koňmi.

Česká republika patří mezi země s tradičním chovem těchto ušlechtilých zvířat. Jejich počet se od roku 1996 v naší zemi 
stále zvyšuje. Na začátku roku 2012 ústřední evidence registrovala 76 578 koní. Nejčastěji u nás chovaným plemenem je 
český teplokrevník. Ministerstvo zemědělství trvale podporuje chov koní formou národních dotací, zaměřených především 
na zušlechťování genofondu koní v České republice prostřednictvím chovatelských sdružení, která vedou plemenné knihy, 
organizují výkonnostní zkoušky a testování, nebo plemenitbu formou inseminace. 

Další podpory směřují na poradenství a vzdělávání a na genetické zdroje, mezi které patří plemena starokladrubský kůň, hucul, 
slezský norik a českomoravský belgický kůň. Prezentace hospodářských zvířat včetně koní je jedním z mnoha nezbytných předpo-
kladů rozvoje živočišné výroby. Z tohoto důvodu také Ministerstvo zemědělství podporuje pořádání výstav a přehlídek hospodář-
ských zvířat. Na podporu pořádání výstav koní bylo v roce 2011 vyplaceno celkem 4,3 milionu korun. 

Dovolte mi, abych na závěr použil jedno latinské přísloví, které říká, že veškerá ušlechtilost pochází z koně. Pravdivost 
tohoto tvrzení si nejlépe můžeme potvrdit při podobných příležitostech, jako je tato akce. Chtěl bych proto poděkovat organi-
zátorům za uspořádání této výstavy a přeji jim i celé akci mnoho nadšených příznivců a návštěvníků. A nám všem přeji krásné 
zážitky s ušlechtilými tvory, jakými koně jsou. 

Ing. Petr Bendl, 
ministr zemědělství 

neznám lepší způsob, jak vzdát hold koním, provázejícím člověka po dlouhá staletí, než uspořá-
dat slavnost souznění koně a člověka. A neznám lepší místo pro výstavu o soužití koní a lidí, než je 
pardubické závodiště. Vůbec se proto nedivím, že se mezinárodní výstava Koně v akci, přivádějící 
do Pardubic pravidelně chovatele a milovníky koní z řady zemí, letos koná již po čtrnácté. 

Již dávno si vydobyla pevné místo mezi pardubickými významnými akcemi, ale zejména v kalen-
dářích českých i zahraničních „lidí od koní“. Chovatelé do Pardubic každoročně přivážejí k porov-

nání nejkrásnější a nejzdatnější koně různých plemen, a tak výstavě nechybí ani elegance, ani napětí.
 Letošní ročník je navíc věnován ženám, které se stále více prosazují v chovatelství a jezdectví i v dalších souvisejících 

činnostech. Při Něžné jízdě, jak zní podtitul 14. ročníku výstavy, se tedy bude určitě na co dívat. A věřím, že letošní ročník, 
v němž se bude snoubit ušlechtilost koní s krásou žen, potěší všechny návštěvníky. 

Dámy a pánové, prožijte krásný víkend ve společnosti zvířat, jejichž existence je neodmyslitelně spjata s historií lidstva 
a lidmi, kteří jim zasvětili často celý život. 

Přeji organizátorům výstavy přívětivé počasí a mnoho spokojených návštěvníků, vám všem pak příjemnou zábavu a mnoho 
krásných zážitků v Pardubicích. 

MUDr. Štěpánka Fraňková,
primátorka města Pardubice

Je mi velikou ctí, že vás všechny mohu přivítat na prestižním chovatelském, ale také společen-
ském a kulturním mítinku, jakým je 14. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci 2012. 

Kůň se stal symbolem našeho kraje nejen díky znaku krajského města, ale především díky 
tradicím chovu starokladrubských koní a také díky proslulým dostihovým kláním na místním závo-
dišti. Snažíme se na tyto tradice navazovat a není náhodou, že v našem kraji je v současné době 
přes 600 kilometrů jezdeckých tras. A kdo se jednou podíval na svět ze hřbetu koně, chápe, jaký 

význam má mnohasetleté soužití člověka s tímto zvířetem. A to i v dnešní, digitálně virtuální době.
Věřím, že letošní krásné téma (Něžná jízda) přiláká do Pardubic mnoho obdivovatelů koní a připomene jim roli žen v chova-

telství, jezdeckém a dostihovém sportu, ale také v rekreačním nebo třeba léčebném ježdění. Osobně se na program Královny 
opratí a otěží velmi těším.

Jsem rád, že se v našem kraji můžeme pyšnit největší výstavou tohoto druhu v naší republice a že jsem nad ní mohl převzít 
záštitu. Měsíc před Velkou pardubickou tu budou vyhlášeni nejkrásnější, nejsilnější a nejobratnější koně roku, ale představí se 
tu i život s koňmi na venkově. Právě rozvoji venkova věnuje Pardubický kraj velké úsilí, včetně podpory regionálních výrobců 
kvalitních potravin. Doufám, že vás přímo na stáncích v areálu závodiště potěší i ochutnávka výrobků, které soutěží o značku 
MLS Pardubického kraje. 

Přeji vám příjemný pobyt, pěkné počasí a nezapomenutelné zážitky z letošního zajímavého programu. 

Mgr. Radko Martínek,
hejtman Pardubického kraje 

Je mi opět velikou ctí, že vás všechny mohu v roce 2012 opět přivítat jménem Asociace svazů 
chovatelů koní ČR, jako hlavního spolupořadatele, na prestižním chovatelském, sportovním, ale 
také společenském a kulturním mítinku, jakým je 14. ročník mezinárodní výstavy Koně v akci 
2012. 

Mezinárodní výstava Koně v akci 2012 dostala název Něžná jízda. Výstava má charakterizovat jak 
úroveň partnerského vztahu koně a člověka, tak současný stav odvětví v chovu koní. Program bude 

mít dvě části: představí Královny opratí a otěží z České republiky i dalších zemí Evropy a chovatelskou kvalitu a úroveň zajistí vý-
stavě především šampionáty klisen plemen norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň a hafl ing.

V letošním roce budeme tedy objevovat i hodnotit krásu koní a žen. A dá se krása nějak defi novat? Nejlépe to asi vystihuje 
citát: „Krása je v očích toho, kdo se dívá“, jehož autorem je Oscar Wilde. 

Pojďme se tedy společně dívat a objevovat onu krásu koní a žen. Čínské přísloví totiž tvrdí: „Existují základní tvary krásy: 
žena, kůň a lod“. 

Chov i ježdění na koních byly dříve doménou mužů. Dnešní doba je charakterizována úplným opakem. Dívky a ženy v něm 
totiž získávají u koní stále významnější pozice. Jako by se opaky přitahovaly – krása a jemnost ženy s velikostí a přírodní silou 
koně. Nachází se a doplňují harmonie žen a koní, dialog dvou těl a duší usilující o vznik dokonalé souhry mezi nimi. 

My muži to obdivujeme, diskutujeme o tom, hodnotíme, vstřebáváme všemi smysly, protože nás to obohacuje a vyvolává 
v nás chuť to nejen obdivovat, ale i podporovat a rozvíjet. Výstava bude proto rovněž reagovat na letošní významná výročí, 
vztahující se k chovu koní a souvisejícím aktivitám spojeným s ženami. V roce 1927, tedy před 85 lety, se postavila na start 
Velké pardubické poprvé žena – byla to Lata Brandisová v sedle klisny Nevěsta. 

Ve Velké pardubické, nejtěžším a nejprestižnějším dostihu ve střední Evropě, dosud totiž startovalo pouze sedm žen, kte-
rým výstava vzdá úctu a hold.

Budeme obdivovat krásu a chovatelské úspěchy u nás chovaných plemen koní v prestižních šampionátech. Jejich majitelé 
vám o nich rádi vše řeknou a poradí, pokud by vás některé plemeno zaujalo. Pokud vás osloví potřeba mít koně, věřte, že vás to 
obohatí o zjištění, že „teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým“ (G. B. Shaw). Kůň bez jezdce je stále koněm, ale jezdec bez 
koně je jen člověk, je zase psáno v koránu.

Přeji tedy všem návštěvníkům letošní výstavy, aby dospěli k citovaným životním moudrostem. Přeji jim krásný pobyt, mnoho 
dojmů, spokojenosti, pěkné počasí a získání pocitu, že se příští rok zase musí vrátit.

MVDr. Jaroslav Dražan,
prezident ASCHK ČR

Vážení návštěvníci, chovatelé a milovníci koní, Vážení milovníci koní, dámy a pánové,

Dámy a pánové, vážení hosté, milovníci koní! 

Vážení hosté, dámy a pánové, milovníci koní! 

ÚVODNÍ SLOVA ÚVODNÍ SLOVA
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DÁMA Z OBÁLKYNĚŽNÁ JÍZDA

Ve staroangličtině mělo její jméno podobu Godgi-
fu nebo Godgyfu a znamenalo „dar boží“.

Manželem Godivy byl Leofric, hrabě 
z Mercie, jedné ze čtyř tehdejších provincií 
Anglie.

Anglosaský šlechtický pár patřil mezi 
celebrity své doby a proslul především 
charitativní činností. Mimo jiné zalo-
žil benediktinský klášter v Coventry 
(1043).

A právě v tomto městě vstoupila 
Godiva do historie.

Lady se nelíbilo vysoké daňové za-
tížení obyvatel. 

Protestovala proti němu čím dál víc, 
a tak jí hrabě (earl) Leofric nakonec 
sdělil: „Snížím jim daně, pokud pro-
jedeš Coventry za bílého dne v sedle 
koně nahá. Mám ale jedinou podmín-
ku: Nikdo se na to nebude dívat.“

Godiva nečekala a manželovu pod-
mínku splnila, oděná pouze do svých 
krásných, dlouhých vlasů. 

Hrabě byl charakter a dodržel své slovo. 
Lid samozřejmě jásal – a Anglie 11. století 
měla novou hvězdu. 

Dámu v sedle koně, která se zastala daňových po-
platníků.

Pověst o jezdecké show lady Godivy je aktuální i v roce 
2012. Během pár století ale došlo k zajímavému rozšíření 
„účinkujících“ postav:

V první verzi se na nahou šlechtičnu skutečně nepodívalo 
jediné oko, protože obyvatelé pro jistotu zabednili všechna 
okna domů v Coventry. Úprava daní jim za to asi stála …

Druhou verzi zpestřil jistý příliš zvědavý muž, v ori-
ginále vystupující jako Peeping Tom.

Ten neodolal a lady i přes přísný zákaz šmíro-
val. A to se mu stalo osudným – vzápětí oslepl 

a podle dalších vylepšování legendy dokon-
ce zemřel …

Jak to tenkrát v Coventry bylo dooprav-
dy, to už se nikdo nikdy nedozví.

Kolik asi muselo být lady let, když ab-
solvovala svou jízdu? Nebyla to náhodou 
už paní v nejlepších letech?

Jela v dámském sedu, v sedle nebo 
bez něj a rozkročmo (autoři obrazů 
a soch použili všechny možné varianty)?

Byla skutečně nahá nebo nahá jen 
v přeneseném slova smyslu?

Neměla například spodní prádlo tělové 
barvy? Ukázat se v něm tenkrát na veřej-

nosti bylo totéž jako nemít na sobě vůbec 
nic …
Nebo odložila všechny své šperky a slovo 

„nahá“ se vztahuje právě k tomu, že se tak vzda-
la znaků svého společenského postavení?
Dovedete si představit délku vlasů, které zakryly 

téměř celé tělo?
A tak by se dalo pokračovat.
Otazníků je zkrátka dost.
Nic to ale nemění na tom, že jeden hezký příběh (navíc 

s velmi aktuální ekonomickou podstatou) žije dodnes a zce-
la jistě bude žít dál. 

Lady Godiva. 
Nahá pravda.

Jiří Křepelka

Lady Godiva se narodila před více než tisíci lety – a stala se nesmrtelnou především díky pověsti 

o své legendární jízdě.

Titulní stranou obálky katalogu je reprodukce obrazu, který visí v Herbert 

Art Gallery and Museum (Coventry). Namaloval ho John Maler Collier 

v roce 1898.

Autory nejslavnějších soch slavné ženy jsou Jack Thomas (Maidstone 

Museum and Art Gallery, Kent) a sir William Reid Dick (Coventry).

       ena, která vjela 
              do historie na koni
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PARDUBICE tentokrát 
        v něžném stylu

Mezinárodní výstava Koně v akci má 14. narozeniny a před návštěvníky předstupuje s názvem 

Něžná jízda. Ten charakterizuje jak úroveň partnerského vztahu koně a člověka (bez kterého 

nelze dosáhnout jejich optimální spolupráce), tak současný stav chovu koní. 

Dívky a ženy v něm totiž získávají stále významnější po-
zice – tak, že bez nich si už toto odvětví a s ním související 
aktivity nelze představit. Prezentovat ty nejúspěšnější z nich 
je záměrem tohoto projektu.

Výstava proto zrekapituluje jejich uplatnění v chovatel-
ských organizacích a zařízeních, jezdeckém a dostihovém 
sportu, westernovém i rekreačním ježdění, zemědělství 
a práci v lese, hiporehabilitaci a dalších oblastech, jako jsou 
vzdělávání nebo média.

Je logické, že Něžná jízda musí reagovat na letošní vý-
znamná výročí událostí, kde koně a jejich partnerky hráli 
hlavní roli.

22. ledna roku 1382 byla Anna Lucemburská (Česká) 

korunována anglickou královnou. Ve stejném roce zavedla 
v Anglii dámský – boční – sed. Od té doby uplynulo 630 let.

9. října roku 1927, tedy před 85 lety, se postavila na start 
Velké pardubické poprvé žena – Lata Brandisová v sedle 
klisny Nevěsta.

17. říjen roku 1937 byl mimořádný díky prémiovému a za-
tím jedinému vítězství ženy ve Velké pardubické. Lata Bran-

disová a Isabela Norma se zapsaly do historie českého 
i evropského turfu. Stalo se tak před 75 lety.

25. června roku 1972 (před 40 lety) dokázali Milosla-

va Hermansdorferová a jí vedený hřebec Crapom porazit 
všechny muže v Československém derby. Do té doby tabul-
ka vítězů nejprestižnějšího domácího rovinového dostihu ne-
znala vítěze „v sukni“.

Areál akciové společnost Dostihový spolek, kde se tato vý-
stava od roku 1999 koná, je bezkonkurenčně nejslavnějším 
závodištěm České republiky.

„Závodní dráha byla v Pardubicích vybudována roku 
1856“ – to je historická skutečnost.

O 18 let později, 5. listopadu 1874, se na ní konala premi-
éra dostihu, který se dnes jmenuje Velká pardubická s Čes-
kou pojišťovnou.

V sezóně 1916 zažila Lata Brandisová poprvé na vlastní 
kůži, jak chutná slavná pardubická tráva.

Nebylo to samozřejmě ve Velké pardubické, ale jen v nijak 
významném handicapu.

Až po dalších 21 letech si mohla první (a stále i poslední) 
žena, která Velkou pardubickou vyhrála, napsat:

„Byla jsem ohromně šťastna, ale až k slzám mě dojalo při-
jetí, jakého se mi dostalo od naší sportovní veřejnosti. Neza-
pomenu nikdy na ten okamžik, kdy mi mávalo vstříc tisíce 
a tisíce rukou, kdy všichni stejně volali „Norma!“ a kdy se 
všichni radovali, tleskali a jásali vstříc našemu vítězství. Zdá-
lo se mi, že ještě nikdy nebyli lidé tak upřímně a kamarádsky 
jednotni...“

Může mít realizační tým 14. ročníku výstavy Koně v akci 
snad jiný cíl, než abyste se cítili tak dobře, jako před 75 lety 
„Naše slečna“ a její publikum?

Jiří Křepelka

Poslední Velká pardubická Laty Brandisové:
12. října 1947 v sedle Otella sice perfektně a jako první 
překonala Taxisův příkop, ale až do cíle se nedostala 

(Foto: archiv Dostihového spolku).

6666666666666
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Dcera Leopolda hraběte Brandise se narodila 26. června 1895 
v Úmoníně patřícím do kouřimského kraje rakousko-uherského 
mocnářství. O dva roky později se ona a jejích osm sourozenců 
přestěhovali do zámečku v Řitce u Mníšku pod Brdy.

Tam žila Lata se svými dvěma sestrami i po jeho zestátně-
ní, až do roku 1953. Potom už na ně čekala jen chata nad 
Babí roklí u nedalekého Bojova. Bez elektřiny a vody … 

„Komunismus nás vystěhoval ze zámečku v Řitce. Připravil 
nás o dům, nábytek, lesy a pole, ale nevzal nám lidskou hrdost. 
I když jsme se sestrami odcházely jako žebračky z míst, kde 
jsme vyrůstaly a která nám byla tak vzácná“ – to jsou 
slova té, kterou nezlomily pády na překážkách ani 
nemilosrdný osud.

Když jsme paní Latě na konci 70. let vezli do 
její chaty pohár s nápisem První dáma českoslo-
venského turfu (věnovaný tehdy aktivním Turf klu-
bem), vůbec nás nenapadlo, že bychom tím snad 
nějak protestovali proti režimu. 

To krátké setkání bylo nakonec především hodně 
smutné. Teprve na místě jsme totiž zjistili, že by téměř zapome-
nutá, bělovlasá vítězka Velké s hůlkou v ruce potřebovala k živo-
tu místo věcné ceny daleko víc jiné, praktičtější věci.

Marie Immaculata Brandisová se naposledy stěhovala 
v roce 1980 – k svému synovci, do Rakouska. V jeho štýr-
ském sídle Reiteregg také 12. května 1981 zemřela.

Lata se zúčastnila Velké pardubické celkem devětkrát, 
většinou v červenobíle pruhovaném dresu svého příbuzné-
ho, hraběte Zdenko Radslava Kinského, a v sedle koní jeho 
chovu.

Premiéru absolvovala 9. října 1927, jako první žena v his-
torii slavného dostihu.

Ve 46. ročníku jela klisnu Nevěstu s původem Chilperic 
– Nedejse. Nedaly se. Do cíle se dostaly až po sérii katastrof.

Ta první čekala hned na Taxisu: Nevěsta „padla, utekla 
a musela být odchycena“, aby pak mohla se svou jezdkyní 
pokračovat v cestě plné útrap. 

Nakonec byly klasifi kovány jako páté a tedy daleko po-
slední – ale s „kompletní“ Velkou v kapse!

Druhé pokračování velkého příběhu se odehrálo v roce 1930.
Partnerem Laty byl šestiletý Norbert (Pročpak – Nebraska) 
a výsledkem společné snahy čtvrté místo.

O rok později (1931) se stejná dvojice dostala v cíli o místo 
výše. Skončili třetí.

V roce 1933 jela Lata ve Velké poprvé Normu, tehdy šes-
tiletou isabelu s původem Delibáb – Nepal. V cíli obsadily 
třetí pozici.

Další ročník (1934) prohrály Lata s Normou jen o tři délky. 
Byly „stříbrné“ – šťastné, a přesto současně velmi smutné.

V roce 1935 dopadla Velká pro sehranou dvojici o dost hůř 
(5. místo), a tak se hrabě Kinský rozhodl, že příště pojede 
Normu muž. 

Lata se tedy z tribuny dívala, jak italský jezdec Pogliaga 
cválá v sedle její stálé partnerky na podzim roku 1936 jen 

pro čtvrté peníze.

17. října 1937 to konečně přišlo: 
V 56. ročníku Velké startovalo 15 koní a deset 

z nich proběhlo cílem. Na prvním místě, s násko-
kem lehkých sedmi délek, Lata Brandisová (42 let) 
a desetiletá Norma v tréninku Karla Šmejdy. Čas 
vítězek: 10:47 minuty …

Předposlední skok přes Taxis absolvovala Lata 
v roce 1946. Sedmiletý Nurmi (pozor: syn Normy) se ale žád-
né slávy nedočkal. 

Symbolicky skončili právě na překážce číslo 4… Taxisu. 
Jezdkyně si tam zlomila klíční kost a to znamenalo jediné – 
konec.

Naposledy startovala Lata ve Velké 1947. 
Ale ani dvanáctiletý Otello, se kterým skočila Taxis stylově 

a v předstihu před celým polem, jí už to štěstí zvládnout ce-
lých 6900 metrů nezařídil. 

Komtesa Brandisová se tak navždy rozloučila s Velkou jako 
jezdkyně. Zklamaná, navíc se zlomeninami klíční kosti a žeber. 

Bylo jí 52 a nic hezkého na ni v příštích 34 letech rozhodně 
nečekalo.

Konec jezdecké kariéry „Naší slečny“ byl přímo symbolic-
ky krutý: Posledním dostihem Laty se stal Kinského memori-
ál odstartovaný 23. listopadu 1949.

Posledním koněm, na kterém Brandisová seděla, byla klis-
na Nina ze Státního hřebčína Slatiňany.

Poslední překážkou jejího dostihového života byl Hadí pří-
kop. Při pádu na něm si prorazila lebku, zlomila levou nohu, 
několik žeber a klíční kost a poranila páteř.

V kómatu byla týden.
Nezemřela.
A přece ano.

Jiří Křepelka

Anna Lucemburská, známější spíše jako Česká, 
se narodila 11. května 1366 v Praze a zemřela 
7. června 1394 v Londýně. Byla dcerou 11. české-
ho krále, římského krále a římského císaře Karla 
IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské. 

Nevlastní sestra českého a německého krále 
Václava IV. a sestra uherského, českého a řím-

ského krále a římského císaře Zikmunda Lucemburského 
uviděla svého budoucího manžela Richarda II. poprvé 18. 
ledna 1382 v Londýně. 

O dva dny později se konala svatba a 22. ledna 1382 byla 
Anna korunována jako anglická královna.

Údajně spokojené manželství trvalo dvanáct let. Anna byla 
známá jako velmi vlídná žena, Angličané ji měli rádi přede-
vším proto, že se zajímala o své poddané a snažila se jim 
v rámci svých možností pomáhat.

Kronika tvrdí, že „královna, ačkoliv neporodila dítě, přispívala 
ke slávě a bohatství tohoto království tak, jak byla schopna“. Její 
přezdívka Good Queen Anne (Dobrá královna Anna) ostatně 
naznačuje, že bezdětnost pro její oblibu příliš důležitá nebyla.

Hrob Anny v londýnském Westminsterském opatství je do-
dnes poutním místem.

Královna Anna představila Anglii vylepšený model v té 
době používaného dámského sedla. Mělo tvar křesla s jed-
ním centrálním rohem v přední části, kterého se jezdkyně při 
jízdě přidržovala. V této podobě zůstalo sedlo dalších víc 
než sto let.

Jak jezdila Epona

Co bychom měli rovněž vědět, je to, že boční (postranní) 
sed žen se objevil už na kresbách z dob řecké antiky (450 let 
před naším letopočtem). Nejznámějším dochovaným dokla-
dem o tomto způsobu ježdění je ale reliéf zobrazující konti-
nentální keltskou bohyni Eponu.

Epona (čti „eipouna“ nebo „eipóna“) byla uctívána jako 
patronka chovatelů koní, obecněji také jako bohyně hojnosti. 
Od Galů převzali Eponu i Římané. Ve vojenských oblastech 
Rýna a Dunaje ji vzývali velitelé oddílů římské armády: Měla 
ochraňovat jezdce a jeho koně. 

Epona bývá zobrazována většinou při jízdě na klisně – a to 
v postranním i obkročném sedu, někdy se sedlem a někdy 
zase bez sedla.

Jiří Křepelka

Komtesa Marie Immaculata Brandisová vstoupila do virtuální české 

Dostihové síně slávy v roce 1937. V žádném případě tam ale nepatří 

jen za své vítězství ve Velké pardubické. Příběh dívky a ženy známé jako „Lata“ 

nebo „Naše slečna“ by si určitě zasloužil románové nebo seriálové zpracování. Zmínit 

jeho zásadní události na jedné straně tohoto katalogu samozřejmě možné není.

Zavedení bočního sedu v Anglii se přisuzuje královně Anně České. Stalo se tak brzy po jejím sňat-

ku s anglickým králem Richardem II. Plantagenetem v roce 1382, tedy před 630 lety.

Marie Immaculata 
(Lata) Brandisová

Královna, která naučila 
jezdit Angličanky

„Lata“ 

„Nikdy předtím 
mi nebylo dopřá-
no zažít nádher-
nější pocit,“ řekla 
o svém vítězství 
ve Velké pardu-
bické 1937 Lata 

Brandisová

se
7

Královna Anna Česká musí mít radost – v dámském sedle se jezdí i ve 21. století, a nejen tam, kde se dcera 

Karla IV. narodila 

(Foto: Miluše Ondrejátová)
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Za Crapomem s Hermansdorferovou v sedle zůstala po 
absolvování 2400 metrů propast deseti délek a teprve pak 
dorazilo do cíle 12 soupeřů. Vítěz nesl symbolické startovní 
číslo 10 a trať nejvýznamnějšího dostihu tříletých urazil za 
2:33,9 minuty.

Miloslava Hermansdorferová mohla vyhrát derby už v roce 
1969 s Reliefem, ale před dostihem se zranila při provinčním 
mítinku v Táboře a dostih „o modrou stuhu“ mohla sledovat 
jen jako divák. Reliéf samozřejmě v pohodě zvítězil …

Z Hodonína do Chuchle

Jezdkyně s bilancí 196 vyhraných dostihů (150 na rovině 
a 46 na překážkách) se narodila v Hodoníně, ale koně skuteč-
ně „zblízka“ poznala až v jízdárně v Olomouci. Pak už měla 
o svém dalším životě jasno – a nabrala směr jezdecké učiliště. 
Tehdy nebylo v Chuchli, ale o „kousek“ dál, v Trnové u Jíloviště. 

Profesionální kariéru začala Miloslava dobře: Učnice dru-
hého ročníku Hermansdorferová vyhrála tři dostihy. Bylo jí 
šestnáct …

Po vyučení na ni čekalo velké štěstí – nastoupila totiž do 
Velké Chuchle k Josefu Krištůfkovi. 

Skvělý trenér, šampión s mimořádným citem pro koně i pro 
jezdce spolupracoval s Hermansdorferovou dlouhých 21 let 
a společně vyhráli pořádnou porci významných dostihů. 
Ideální dostihové „manželství“ by jistě trvalo dál, ale trenér 
předčasně a náhle zemřel na jaře 1977, cestou do práce 
– tedy na závodiště. Sto metrů od své stáje …

Gusta a spol.

Crapom i jeho jezdkyně se narodili ve stejný den, 20. led-
na, ale dělilo je 29 let života.

Nervově hodně labilní ryzák zvaný Gusta startoval pět se-
zón na rovině, a pak se s Hermansdorferovou rozloučil a po-
kračoval v kariéře na překážkách. 

Konečná bilance jeho dostihového života zní: 58 startů, 
15 vítězství a 26 platných míst, zisk 487 050 Kč.

Nejdražší roček napajedelské dražby (231 000 Kč) pak 
odešel do chovu, ale nedostal tam příliš velkou šanci. Do 
nebe koní odcválal v roce 1984.

Nejslavnějšími čtyřnohými partnery paní Míly byli kromě Cra-
poma především Lakmus (St. Leger, dvakrát Svatováclavská 
cena a Cena znárodnění, Velká červnová cena a Velká dub-
nová cena), Reliéf (Cena zimního favorita), Blatec (Velká červ-
nová cena, Velká dubnová cena, Gomba handicap), Diplomat 
(Velká dubnová cena), Vitamin (Gomba handicap), Lincoln 
(Svatováclavská cena) a Valerius (Cena zimního favorita).

Jiří Křepelka
Foto: archiv Martina Cápa

Miloslava Hermansdorferová-Schulzová

Před 40 lety, v neděli 25. června 1972, byla 

přepsána historie našeho turfu. Žokejka Milo-

slava Hermansdorferová-Schulzová dokázala 

jako první žena vyhrát tehdejší Československé 

derby ve Velké Chuchli. Jejím partnerem byl 

hřebec Crapom v tréninku Josefa Krištůfka, re-

prezentující stáj Plemenářského podniku Klad-

ruby nad Labem.
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Koń śląski, původem z Dolního a Horního Slezska, je dnes 
chován ve dvou typech – starém a novém. Encyklopedie 
uvádí, že místní klisny z těchto regionů (často s orientálními 
předky) byly v minulých dvou stoletích připouštěny především 
oldenburskými hřebci. A krev tohoto plemene proto logicky 
dominuje také v rodokmenech dnešních „slezských“ koní.

Ve 21. století jsou koně ze Slezska známí především z nej-
prestižnějších vozatajských soutěží.  Za všechny úspěšné 

uveďme alespoň jedno jméno: Koně „vyrobené“ ve Slezsku 
zapřahá vicemistr světa jednospřeží Bartłomiej Kwiatek.

Výstava vám umožní porovnat reprezentanty tradičního 
plemene našich sousedů ze tří „zdrojů“. Prvním je uznávaný 
hřebčín a hřebčinec Ksiaz (Stado Ogierów Książ sp. z o.o.), 
dalšími soukromé polské a české chovy.

Jiří Křepelka

Krytá jízdárna o rozměrech 20 x 40 metrů patří k nejkrás-
nějším jezdeckým objektům v Evropě. Vnitřek je z modříno-
vého dřeva a nebyl na něj použit jediný hřebík.

V areálu najdeme rovněž pamětní desky „zasloužilých“ 
hřebců, tzv. starou kantýnu (bar Hubertus v ní nabízí tradiční 
staropolská jídla) a penzion pro návštěvníky, dříve dům míst-
ního podkoního.

A nakonec pár slov. Byla kdysi napsána v Książi na mědě-
né tabulce – a platí dodnes:

Vezeme Vás k vítězstvím, obětujeme se ve válce, snášíme 
břemeno pluhu a vozu se žní i těžký osud země. Buď příte-
lem koně! 

Leszek Łachmacki 
Stado Ogierów Książ Sp z o.o.

www.stadoksiaz.pl
ul. Jeździecka 3

58-306 Wałbrzych
Rzeczpospolita Polska

Stado Ogierów Książ

Dějiny dnešního chovatelského zařízení začínají v době, 
kdy zámek Książ (v té době Fürstenstein) v tehdejším prus-
kém království patřil rodu von Hochberg.

Koním se začal věnovat jako první Konrád Ernest Maxmi-
lián. Nechal předělat dva objekty, patřící k zámku, na stáj 
a krytou jízdárnu. Koně je ale později opustili – a šli do nově 
postavených stájí.

Velkým příznivcem koní byl Jan Jindřich XV., mimo jiné 
muž, který se zasloužil o konání prvních slezských cross 
country v červnu 1907.

Není se co divit – byl pravým synem svého otce, Jana Jin-
dřicha XI., královského lovčího, pořadatele císařských honů 
a ředitele císařského loveckého úřadu v Berlíně.

Dodnes existující komplex budov z 19. století plnil po ná-
sledujících modernizacích funkci zámeckých stájí do 30. let 
století minulého. Stáli zde východopruští, trakénští a zvláště 
oldenburští koně. Správcem hřebčína byl Angličan, Alexan-
der Stewart.

V roce 1935 přešly budovy stájí spolu s 80 jitry půdy pro 
zadlužení do vlastnictví tenkrát již Země Prusko (Land Preu-
sssen), součásti německé říše. Prvního dubna 1939 vzniklo 

nejmladší „pruské stádo“, pojmenované samozřejmě Fürs-
tenstein.

V roce 1945 bylo rozhodnuto o evakuaci hřebců do saské-
ho hřebčína Moritzburg. Jejich přesun začal 5. března, ale 
cílovým místem se nakonec stal protektorát Čechy a Mora-
va. Akce bohužel totálně zkrachovala a všechny koně „zís-
kala“ Rudá armáda.

Během války došlo k téměř k úplnému zničení chovu koní 
v Dolním Slezsku. Velká část populace uhynula, část byla 
evakuována a zbytek se „rozběhl“ po celém Polsku.

Jaká je současná podoba SO Książ? 
K dispozici má pět stájí, každou originální (jsou v nich boxy 

i stání), některé ještě s původní výzdobou. Nejvíce reprezen-
tativní a funkční z nich je stáj číslo III, momentálně využívaná 
během aukcí, šampionátů a jiných zásadních akcí. Je v ní 
celkem 28 stání ve dvou řadách.

Stáj IV, obnovená po požáru v roce 1998, je nyní určena 
březím klisnám a matkám s hříbaty.

Původně byla dřevěná, s podlahou z pálených cihel. Do 
roku 1936 v ní parkovalo i 36 kočárů. Měla ustájení pro 68 
hřebců, seřazených podle zbarvení. 

Polský poklad: Koń śląski

Plemeno, na které jsou Poláci právem hrdí, se v originále jmenuje koń śląski. Slovo „śląski“ se 

přitom čte „šlonski“ a v překladu znamená „slezský“. Angličané mu proto logicky říkají slezský 

kůň a Němci slezský teplokrevník. My jsme se ještě defi nitivně nerozhodli pro ofi ciální název 

tohoto plemene, ačkoliv se koń śląski chová i v České republice.

V. I. P. HOST VÝSTAVY
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Reprezentaci SO Książ představuje hřebec Drab, tmavý 
hnědák (nar. 2005, Hutor–Dama, po Arsen) v zápřahu, a klis-
ny Brytania (tmavá hnědka, nar. 2010, Hutor–Bernikla, po 
Nomen) a Lobelia (vranka, nar. 2010, Hutor–Lorena, po Pa-
lant) – obě předváděné na ruce.

Soukromý polský chovatel pan Andrzej Pasternak (Popi-
elowek) přivezl hřebce Ramzes (nar. 2009, po Bulhar z Ra-
mona), pan Tadeusz Cieślak (Podlachin) dvojspřeží hřebců 

Lokhario (nar. 2006, po Hutor z Lokara) a Ramzey (nar. 
2008, po Bulhar z Roztala).

A jak je na tom koń śląski v České republice? 

Ústřední evidence koní eviduje celkem 73 jedinců tohoto 
plemene (patří 52 majitelům).

Sedm klisen je zapsáno do plemenné knihy slovenského 
teplokrevníka, jedna z nich současně i do plemenné knihy 
českého teplokrevníka.

Na výstavě Koně v akci – Něžná jízda představí své chov-
né klisny paní Adéla Košťálová z Všestar u Hradce Králové. 

Její Damula a Burza s sebou vzaly do Pardubic i letoš-
ní potomky, klisničku Damona a hřebečka Boy M. Otcem 
obou hříbat je plemeník Nomen, působící v Polsku.

Na zajištění účasti SO Książ se podílel:
Zdeněk Hefka 
– poradenství, konzultace v oblasti grantů a dotací
Kompletní či komplexní servis v Polské republice, 
reklama, marketing
Trutnov
tel.: +420 608 454 540, grantyceskopolsko@seznam.cz

Počas jeho existencie sa v žrebčíne narodilo a odchovalo 
viac ako 8000 koní. Jedinečnosť Národného žrebčína spočí-
va v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, 
v ktorom by sa chovalo päť plemien koní. Početnosť stáda 
predstavuje 550 kusov. 

Centrom žrebčína je historická jazdiareň vybudovaná 
v roku 1910. Časť zariadení žrebčína je umiestnená na te-
ritóriu známeho Topoľčianskeho zámku – letného sídla pr-
vého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka. 
Súčasťou komplexu je aj hipologická expozícia s množstvom 
zaujímavých exponátov pre širokú laickú, ale i odbornú ve-
rejnosť. 

Za hranicami Slovenska je žrebčín známy hlavne vďaka 
štvorylke a klasickej škole s lipicanskými žrebcami. Kone 
z Topoľčianok sú úspešné nielen na domácich, ale i zahra-
ničných športových kolbiskách, a to v celom rade jazdec-
kých disciplín: drezúra, voltíž, parkúr, vytrvalostné jazdenie, 
záprahy. Paleta športových, chovateľských a kultúrno-spolo-
čenských podujatí v žrebčíne je bohatá. Každoročne žrebčín 
navštívi 50 000 turistov z domova a zahraničia. Mnoho z nich 
využije možnosť previesť sa v koči popri chovných objektoch 
Národného žrebčína. 

Žrebčín ponúka v priebehu celého roku možnosť 
predaja koní uvedených plemien v rôznom stupni výcviku. 

Každý zákazník, návštevník a záujemca je u nás vítaný. 
Aktuálne informácie o športových, chovateľských a turistic-
kých aktivitách v NŽ Topoľčianky sú zverejnené na webovej 
stránke www.nztopolcianky.sk 

Národní hřebčín Topolčianky budou v Pardubicích repre-
zentovat členky jeho jezdeckého klubu s ukázkou pas de 
deux. Jsou to Mgr. Martina Nittnaus s lipickým hřebcem 
Neapolitano XI – 15 (bělouš, nar. 2000, rezervní plemeník) 
a Kristina Flaková s lipickým hřebcem Siglavy XI – 14 (bě-
louš, nar. 2002, rezervní plemeník).

Národný žrebčín 

Topoľčianky 
Národný žrebčín, š. p., Topoľčianky svojim význa-

mom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské 

a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných 

koní. Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava 

sa na chov shagya – arabského, arabského plno-

krvného, lipicanského, huculského a športového koňa. 

ZAHRANIČNÍ HOST

Národný žrebčín Topoľčianky 

Parková 13  Topoľčianky 951 93 
Slovenská republika
tel.: +421/37-6301613-5 klap. 116 
fax: +421/37-6301611 
e-mail: marketing@nztopolcianky.sk 



1716
www.pardubice-racecourse.cz

KONĚ V AKCI
www.pardubice-racecourse.cz

O zvýšeném zájmu o zmíněné jezdecké odvětví svědčí 
i nárůst členů sdružení a stále větší počet jezdkyň v dám-
ském sedle na nejrůznějších jezdeckých akcích. 

Hlavní pracovní náplní sdružení je prezentace jízdy v dám-
ských sedlech na výstavách více či méně spojených s jez-
dectvím, dále na závodech a dobových slavnostech. 

V dámském sedle se ale jezdí rovněž o tituly. Letos se 
v areálu Zemského hřebčince Písek konal už VI. ročník mist-
rovství České republiky.

Vývoj dámského sedla

Než došlo dámské sedlo do současné podoby, prošlo 
dlouhým a relativně složitým vývojem. 

První zmínky o planchettovém sedle pocházejí z 9. století. 
Jednalo se o plochý, silně polstrovaný polštář, který byl opat-

řen na jedné straně opěrkou pro nohy, tzv. planchette, která 
byla vyrobena ze dřeva či z kovu. V té době jezdily ženy na 
koních měřících maximálně 14 dlaní (1 dlaň = asi 11 cm), tedy 
odpovídajících dnešním plemenům pony. Menší vzrůst umož-
ňoval částečné ovládání koně, ale přesto byla dáma dopro-
vázena služebníkem, jelikož seděla v pravém úhlu k mediální 
ose koně. 

Pro tento typ sedla byli převážně používáni koně pohybu-
jící se přirozeně mimochodem, nebo se mimochodem učili 
chodit tak, že se jim svazovali stejnostranné končetiny.

Předchůdcem či základem planchettového sedla je sedlo 

tandemové, které však zůstalo zachováno ve stejné podobě 
dodnes a je používáno při folklórních slavnostech ve Špa-

Občanské sdružení 

Dámy v sedle

Občanské sdružení  Dámy v sedle  je nezisková organizace působící na území České republiky 

od roku 2004. Sdružení podporuje rozšíření jízdy na koni v dámském (bočním) sedle. Ta se těší 

v současné době stoupající popularitě. 

DÁMY V SEDLE         

ace působící na území České repub

ni v dámském (bočním) sedle. Ta se těši

Předsedkyně sdružení Lucie Krahulcová Hřebejková a hos-
podářka Karolína Fränkelová, samozřejmě v dámském sedle 

(Foto: Miluše Ondrejátová)

Na překážkách parkuru je tradičně nejlepší Lucie Krahulco-
vá Hřebejková

(Foto: Miluše Ondrejátová)

DÁMY V SEDLE         

nělsku. Jedná se vlastně o španělské sedlo, ke kterému je 
připevněn plochý polštář 40 x 40 cm veliký, opatřený záchyt-
nými poutky. Žena je vysazena na záď koně a drží se jezdce 
jednou rukou okolo pasu. Druhou rukou se může přidržovat 
poutka. Obvykle mívá nohy překřížené v kotnících pro lepší 
udržení stability. 

V roce 1580 představila Kateřina Medicejská, manželka 
francouzského krále Jindřicha II., nový typ sedla, které ze-
šikmilo boční sed, a tím umožnilo jízdu v klusu a ve cvalu. 
Sedlo je opatřeno dvěma rohy tvořícími nad přední rozso-
chou tvar „U“. Pravá noha jezdkyně byla uložena do této roz-
dvojené přední rozsochy a ramena se díky tomu narovnala 
paralelně ke koňskému hřbetu. 

Sedlo z této doby již tvarem bočnic připomíná moderní 
typy vidlicových dámských sedel, přesto však vyžaduje veli-
ký cit pro rovnováhu. Sedlo bylo opatřeno trepkovitým třme-
nem. Dámské sedlo v této podobě vydrželo až do počátku 
19. století.

Ve 20. letech 19. století přibyl na tomto typu sedel vyrov-
návací neboli balanční řemen, který byl připojen ke třmeno-
vému řemeni. 

Modernější forma vede řemen od vnější strany posed-
lí k vnitřní straně do speciální zápinky. Tlak na protilehlých 
rozích sedla udržoval rovnováhu a zabraňoval sklouznutí. 
Uchycení balančního řemene bylo zabudováno přímo v kost-
ře sedla nebo byl řemen všit do obvodu posedlí. Oba způso-
by byly účelné. Balanční řemeny byly a jsou dodnes dvojího 
typu. Dlouhé, vedoucí z pravé strany posedlí až do speciální 
zápinky na straně levé, nebo krátké, přišité do podbřišníku.

V 17. století dochází k dalšímu rozvoji dámského ježdění 
a s ním i k přizpůsobení výstroje koně módním trendům. 

V 18. století se již dámské sedlo běžně používalo a jez-
dectví se stalo prostředkem krácení dlouhé chvíle. Některé 
jezdkyně používaly na levé straně opěrku, některé sametem 
potažený trepkovitý třmen. V sedlech této doby se dá příle-
žitostně skákat, ale to je dovoleno jen velice schopným a od-
vážným ženám.

Sedmnácté a osmnácté století nepřineslo kromě zdobení 
žádnou výraznou novinku, která by změnila vzhled či účel-
nost dámského sedla. 

Objevem 19. století byla skoková hlava, třetí roh, uložený 
pod levým rohem rozdvojené rozsochy. 

Vynález je přisuzován třem pánům, a to Francouzům Ju-
lesi Charlesovi Pellierovi, jeho kolegovi Baucherovi a lovčí-
mu hraběte z Buckeley Thomasi Aldakerovi, který byl kvůli 
zranění nucen jezdit v dámském sedle. Tento vynález dal 
vzniknout novému typu dámských sedel – třírohému vidlico-
vému sedlu.

Skoková hlava se poprvé objevuje v roce 1830 a je opatře-
na levostranným šroubem, aby nedošlo k uvolnění při opře-
ní stehna pod roh. Skoková hlava pomáhá jezdkyni udržet 
rovnováhu při skoku či neposlušnosti koně. Jakýkoliv pohyb 
koně, který by jezdce sedícího obkročmo vyhodil ze sed-

la, umožňuje jezdkyni v sedle opatřeném skokovou hlavou 
upevnit svůj sed tím, že levé stehno vklouzne pod tento roh.

Po objevení této části sedla bylo zjištěno, že pravý roh roz-
dvojené rozsochy nemá praktické využití. Přesto byl až do 
konce století zachován, ale postupně se zmenšoval, až z něj 
zbylo jakési držátko.

V roce 1860 bylo představeno tzv. sedlo pokleslé, což byl 
první pokus přiblížit jezdkyni ke koni. Rovné posedlí starých 
sedel vyžadovalo vysoké polštáře a tedy i vysoké posazení 
sedla. Tato sedla byla náchylná ke sklouznutí a způsobovala 
koním nepříjemnou bolest, vznikajícím šikmými pohyby.

Koncem 19. století zanikl pravý roh rozdvojené rozsochy. 
Vzniklo tak ploché sedlo se dvěma rohy, umožňující přímé 
sezení a kontrolu nad pohybem koně. 

Tato sedla se v různých modifi kacích používají dodnes.

Karolína Fränkelová 

K prezentaci jízdy v dámském sedle patří samozřejmě 
dobové kostýmy 

(Foto: Miluše Ondrejátová)
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Na popularizaci ankety se podílely spolupracující specia-
lizované servery – Equichannel, Jezdectví, Jezdci, Distanc, 
Ze Sedla a Equiserver.

Reprezentanti 28 plemen chovaných v České republice 
se utkali v sedmi divizích, do fi nále postoupili jejich vítězové 
a tři další koně s největším počtem získaných hlasů.

Vítěz fi nále – tedy Nejkrásnější 
kůň ČR 2012 – a koně umístění na 
2. až 4. místě budou představeni 
a dekorováni v sobotu 8. září 2012 
(padock, 12.00 hod.).

Partnerem ankety je MORAVOL, 
spol. s r. o. se sídlem v Kramolíně.

Nejkrásnější kůň   

České republiky 2012

Pořadateli III. ročníku prestižní internetové ankety byly Asociace chovatelů koní ČR a Dostihový 

spolek, a. s., Pardubice za mediální podpory vydavatelství Profi  Press s. r. o.

ANKETAANKETA

1636 Bruce v. d. Ariaanshoeve
Hřebec, strakoš, nar. 2008
Chovatel: R. Ariaans (Nizozemsko)
Majitel: Bc. Petra Šarochová, Křimov-Suchdol
Vítěz divize Pony a miniaturní koně

Stambul
Hřebec, vraník, nar. 2001 
Chovatel: Akhalt – Servis (Rusko)
Majitel: Kateřina Králová, Pyskočely
Vítěz divize Plnokrevná a čistokrevná plemena

1656 Reitze
Hřebec, plavák (brunblakk), nar. 1996
Chovatel: Natuurmonumenten, Paterswolde (Nizozemsko)
Majitel: T. Het Hengstenfonds, Hoenderloo (Nizozemsko)
Postoupil díky preferencím z divize Malá plemena

Baldi frá Breidablik
Hřebec, ryzák, nar. 2003
Chovatel: Carla van Nunen (Nizozemsko)
Majitel: Hefziba Lindeman, Horse and Holiday, Ludvíkov
Vítěz divize Malá plemena

Asparuch
Hřebec, hnědák, nar. 2006
Chovatel: Bc. Helena Müllerová, Mnětice
Majitel: : Bc. Helena Müllerová, Mnětice
Vítěz divize Teplokrevná a sportovní plemena

2868 Nacho Salazar – ZV 
Hřebec, hnědý skvrnitý bělouš, nar. 2001
Chovatel: Ladislav Karásek, Podlosí, Velká nad Veličkou
Majitel: Ladislav Karásek, Podlosí, Velká nad Veličkou
Postoupil díky preferencím z divize Chladnokrevná plemena

Maximum Blues Master
Hřebec, black overo, nar. 2010
Chovatel: Krista Wilkin (USA)
Majitel: Mgr. Lenka Šnoblová, Wanted Ranch, Veselíčko
Vítěz divize Westernová plemena

A Jac O Rima
Hřebec, palomino, nar. 2004
Chovatel: Helmut Schulz, Wiener Neustadt (Rakousko)
Majitel: Ema Lupačová, Praha
Postoupil díky preferencím z divize Westernová plemena

2942 Almar
Hřebec, tmavý ryzák, nar. 2004
Chovatel: Ing. Jiří Daněk, Dobročkovice
Majitel: Zemský hřebčinec Tlumačov
Vítěz divize Chladnokrevná plemena

Eelco R.
Hřebec, vraník, nar. 2001
Chovatel: G. Roskam (Nizozemsko)
Majitel: Michal Sekot – SAM, Česká Bříza
Vítěz divize Historická plemena

Shetland pony

Islandský kůň Fríský kůň Paint horse Quarter horse (American Quarter Horse)

Českomoravský belgický kůň Slovenský teplokrevník (chovaný v ČR) Slezský norický kůň

Achaltekinský kůň Fjordský  kůň
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Více na duši člověka se zaměřují PPK (psychoterapie 
pomocí koní) a AVK (aktivity s využitím koní). Využíváme 
specifi cké prostředí kolem koní a kontakt s koněm k tomu, 
abychom dali klientům novou náplň volného času, naučili 
je způsobům komunikace, které v normálním životě příliš 
neovládají, nabídli jim trénink paměti prostřednictvím výuky 
péče o koně, kdy jednotlivé úkony musí být účelné a za-
chovávat posloupnost… 

Odměnou za zvládnutí všech úkolů je jim pak jízda na 
koni, která nejen umožní nejkrásnější pohled na svět, ale do-
statečně procvičí i jejich tělo, jak o tom ostatně mluvili a psali 
například Goethe nebo T. G. Masaryk. 

Hipoterapie je typ léčby, který je zaměřen na pohyb a má 
tedy úzkou návaznost na fyzioterapii. 

Kůň nabízí fyzioterapeutům na svém hřbetě balanční 
plochu, která se v prostoru pohybuje a vlní stejně jako 
člověk při chůzi. Pokud tedy posadíme na koně klienta, 
jehož koordinace, svalová práce a další parametry týka-
jící se pohybu jsou porušené – nemocné, je nucen se po-
hybům vznikajícím při kroku koně přizpůsobit. Prostřed-
nictvím této pohybové stimulace připomínáme mozku, ve 
kterém pohyb vzniká, jak by měl správně pracovat. Díky 
vlastnosti našeho řídicího orgánu, které se říká plastici-
ta, dochází ke vzniku nových nervových spojení, a tím 
i k získávání nebo obnovování porušených pohybových 
funkcí. 

Specialitou v České republice je hipoterapie v rané péči.
Jedná se o terapii, která je velmi úzce spjata s fyzioterapií 
a je poskytována klientům od dvou měsíců věku. V kombina-
ci s metodou refl exní terapie podle Vojty jde o velmi účinnou 
metodu, kterou lze ovlivnit nepříznivý pohybový vývoj u dětí, 
jež přišly na svět s velmi závažnými komplikacemi (předčas-
né narození, vrozené vady apod.). 

Tomuto typu práce se věnuje pouze několik terapeutů, 
nároky na jejich odbornou profesionální úroveň jsou v tomto 
případě velmi vysoké. Letos, na Světovém kongresu hipore-
habilitace v Aténách jsme prezentovali naše výsledky a zjis-
tili jsme, že tento typ terapie je opravdu naším specifi kem, 
a zaznamenali jsme obrovský zájem o tento terapeutický 
postup.

Hiporehabilitace ovšem nenabízí pouze léčbu, ale i spor-
tovní vyžití. Pokud klient projeví zájem a schopnost s koněm 
spolupracovat a zvládne jeho ovládání (které je samozřejmě 
přizpůsobeno povaze jeho problému), pak se může uplatnit 
v parajezdectví – v jezdeckém sportu pro handicapované. 
Disciplíny jsou zde obdobné jako v běžných jezdeckých dis-
ciplínách, jsou označeny předponou „para“. Disciplíny, které 
se u nás provozují, mají své soutěže od úrovně domácího 
soutěžení až po mistrovství republiky.

Hiporehabilitace je terapií velmi oblíbenou a atraktivní ne-
jen pro kontakt s koněm, ale i pro něžný přístup, který tera-
peut – kůň – poskytuje svým klientům. 

Mgr. Šárka Smíšková,
ISAR, občanské sdružení pro hiporehabilitaci

www.hiporehabilitace.com

Hiporehabilitace: něžná léčba
Hiporehabilitace je terapie, při které se jako 

hlavní lék používá kůň. Pro většinu lidí je to 

ušlechtilé zvíře, byť jeho velikost může způ-

sobit jisté obavy. Touha po sblížení s koněm 

však počáteční nejistotu odbourá. Jak vlastně 

kůň může léčit? Jde to prostřednictvím pů-

sobení na duši i tělo. Takže vlastně celostní 

(komplexní) terapie. Specialisté, pracující 

v tomto oboru hiporehabilitaci rozdělili do 

několika odvětví. 

HIPOREHABILITACE
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Je to už 185 let, co v Rybitví u Pardubic vyorali Václav 
a František Veverkovi první brázdu svým převratným vynále-
zem. Areál pardubického závodiště si připomene tuto histo-
rickou událost v neděli 9. září na vysoce profesní úrovni – ce-
nou O ruchadlo bratranců Veverkových a Cenou společnosti 
Profi  Press. 

Vítězové obdrží již klasické věcné odměny – model pluhu, 
vykovaný učni z Rybitví, a model pluhu 21. století. Výkony 
nejlepších (i snaha poražených) budou ohodnoceny rovněž 
fi nančně.

Připomeňme si, že cenu O ruchadlo bratranců Veverko-
vých (orbu klasickým jednostranným pluhem) loni získal 
po roční pauze opět šampión Oskar Sněhota ze Žarošic 
s tandemem Buntek – 72/109 Jasánek. První z uvedených 

hřebců je polský chladnokrevník, druhý – loni teprve tříle-
tý atraktivní skvrnitý bělouš, reprezentuje plemeno slezský 
norik.

Nejlepším oráčem s obracecím pluhem v Ceně společ-
nosti Profi  Press vyhlásili rozhodčí Ladislava Vydru ze Stu-
dence – Rovnáčova.

Náručním koněm v jeho spřežení byla ryzka českomorav-
ského belgika 44/719 Sára, jejím podsedním partnerem stej-
ně zbarvený norický valach 47/592 Šimon.

Partnery soutěží v orbě jsou Agrokonzulta Žamberk, 

De Heus Běstovice, Profi  Press a Městský úřad Rybitví. 

Jiří Křepelka

Mistři orby oslaví 

185. výročí vynálezu pluhu
Orba klasickým pluhem patří do programu výstavy Koně v akci už deset let, zatímco oráči s ob-

racecím pluhem se utkají v samostatné soutěži teprve potřetí. „Místem činu“, kam se mistři orby 

každoročně vrací, je oranice u Poplerova skoku. 

ORBA
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Vítězové Ceny společnosti Profi  Press 2011: 
Ladislav Vydra a jeho spřežení Sára – Šimon



2524
www.pardubice-racecourse.cz

KONĚ V AKCI
www.pardubice-racecourse.cz

22

6

6

6

6

1

3

10

8

20

18

2

11

5

12

19

15

13

7

16

14

21 9

17

17

4

3

 1 OŠETŘOVNA

 2 TISKOVÉ STŘEDISKO – KANCELÁŘ VYSTAVOVATELŮ

 3 RESTAURACE

 4 BUFET

 5 TRIBUNA „D“ – VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

 6 STÁNKY VYSTAVOVATELŮ

 7 TRAVNATÉ KOLBIŠTĚ

 8 PADDOCK – CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY

 9 SVĚT MALÝCH KONÍ – STÁJE (STAN)

 10 STÁJE

 11 VYSTAVOVATELÉ TRIBUNA „D“, INFORMACE

 12 HLAVNÍ PŘEDVÁDĚCÍ PROSTOR

 13 PÍSKOVÉ KOLBIŠTĚ

 14 ORANICE – SOUTĚŽ V ORBĚ

 15 SOUTĚŽE V OVLADATELNOSTI

 16 WESTERNOVÝ RANCH V AKCI

 17 SOUTĚŽ „MLS PARDUBICKÉHO KRAJE“

 18 TENKRÁT NA VÝCHODĚ

 19 REGIONÁLNÍ VÝSTAVA OVCÍ A KOZ

 20 MOBILNÍ STÁJE 

 21 TRAVNATÝ PROSTOR U VODY

 22 ZÁBAVA PRO DĚTI

NÁVŠTĚVNICKÉ DESATERO

 1.  ve stájích se chovejte klidně a tiše
 2.  nekrmte koně
 3.  nehlaďte cizí koně
 4.  neotvírejte stájové boxy a nevstupujte do nich
 5.  nevstupujte do prostorů vyhrazených  k předvádění koní
 6.  dodržujte bezpečnou vzdálenost od procházejících koní a projíždějících kočárů
 7.  neodnášejte výstroj, která Vám nepatří (uzdečky, stájovky, vodítka apod.)
 8.  rodiče, nenechávejte své děti bez dozoru
 9.  psa držte vždy na vodítku
 10. dbejte pokynů pořadatelů a majitelů koní

14 oranice
neděle 10:00 soutěž v orbě

15 u lesíka
soutěž v ovladatelnosti
pátek 14:00 1. kolo
neděle14:00 2. kolo

8 paddock – chovatelství
pátek–sobota od 10:00
Národní šampionát tříletých 
chladnokrevných klisen
sobota 
12:00  vyhlášení ankety 
            Nejkrásnější kůň ČR 2012
14:00 Šampionát mladých 
            klisen hafl ingů
pátek–neděle v ostatním čase 
– chovatelské kolekce

21 travnatý prostor u vody
sobota
9:00–11:00 shetland pony
       jezdecké soutěže dětí

12 hlavní předváděcí prostor – cílová rovina
pátek  10:00 nástup koní, doprovodný program – Den koní a dětí
sobota  10:30 slavnostní zahájení výstavy
 13:00 nástup koní
 13:30–16:30 hlavní doprovodný program – Něžná jízda
 16:30 těžký tah
neděle  13:00 nástup koní
 13:30–17:00 hlavní doprovodný program – Něžná jízda
 17:00 ukázkové dostihy 
 17:30 závěr výstavy

17 MLS pardubického kraje
sobota
prezentace a stánkový prodej 
nejúspěšnějších regionálních potravin

9 svět malých koní
stáje

19 Ovce a kozy
výstava ovcí a koz

16 Westernový ranch EQUITEAM v akci
pátek – neděle celodenní program
EQUIPOINT – komunikační hry s koněm 
ukázky rancherských dovedností – laso-
vání EQUIDREAM – ukázky výcviku koní

7 travnaté kolbiště
pátek
9:00–11:00 výkonnostní zkoušky
                       welsh pony
sobota
9:00–13:00 Vozatajský pohár 
           SCHČSP 5. kolo
                       + fi nále
13:00–18:00 Národní šampionát
                          a výstava
          shetland pony
neděle
9:00 shetland pony 
         výkonnostní zkoušky 
         a soutěže

20 mobilní stáje

13 pískové kolbiště
pátek
10:00–17:00 Liga ZŠ – fi nále
sobota
9:00–13:00 western a rodeo
       ukázky
neděle
8:00 drezurní soutěže 
         hafl ingové
9:00–17:00 Pony liga 2012
       6. kvalifi kační kolo

22 zábava pro děti

18 Tenkrát na východě
sobota–neděle speciální program 
o ženách a koních, východní koně 
a orientální tance, sokolník
Fotoateliér Vandy Hybnerové

5 tribuna D II. patro
201/202 VIP prostor výstavy
204/205 výstava “Osobnosti 
na pardubickém závodišti 
a královny sedel”
sobota 11:00 přednáška 
Zuzany Schmiedové “Úvod 
do světa turfu”
neděle 11:00 beseda s foto-
grafem Daliborem Gregorem 
“Mé putování za koňmi”
207 Studio Lymfa a Salon 
Alexo – lymfatické masáže 
pro koně a ženy

tribuna D přízemí
vystavovatelé
bufet
informační stánek výstavy
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Hlavní chovatelský a sportovní program Westernový ranch Equiteam

Speciální doprovodný program (tribuna D)

Chladnokrevní koně v programu výstavy

PROGRAM V AREÁLU PROGRAM V AREÁLU

Pátek 7. 9. 2012 

Pískové kolbiště   9:00 Finále Ligy zemědělských škol – Skokové soutěže
Travnaté kolbiště   9:00–11:00 Welsh pony – výkonnostní zkoušky 
Dráha u lesíka   14:00 Chladnokrevní koně–Soutěž v ovladatelnosti – 1.kolo
Paddock   9:30–12:00  Představení klisen do Národního šampionátu tříletých klisen plemen: norik, slez-

ský norik a českomoravský belgik
    12:00 – 14:00 Chovatelské kolekce různých plemen koní
Westernový ranč Equiteam  Celodenní program – Equipoint – komunikační hry s koněm pro diváky, 

Ukázky rančerských dovedností – lasování, výcvik koní

Sobota 8. 9. 2012  

Pískové kolbiště   9:00–13:00 Western a rodeo ukázky – trail, western pleasure, barrel race, reining, lasování
Travnaté kolbiště   9:00–13:00 Český sportovní pony – Vozatajský pohár SCHČSP
Travnaté kolbiště   13:00–18:00 Výstava pony původních britských plemen a Národní šampionát shetland pony 
Travnatý prostor u vody  9:00–11:00 Shetland pony – Jezdecké soutěže dětí
Paddock   9:30–12:00  Národní šampionát tříletých klisen plemen: norik, slezský norik a českomoravský 

belgik
    12:00 Vyhlášení Nejkrásnějšího koně ČR 2012
    12:20 Chovatelské kolekce různých plemen koní
    14:00 Národní šampionát mladých klisen plemene hafl ing
Prostor před hlavní tribunou 16:30 Chladnokrevní koně – Vyhlášení chovatelských osobností a Těžký tah 
Westernový ranč Equiteam  Celodenní program – Equipoint – komunikační hry s koněm pro diváky, ukázky rančerských 

dovedností – lasování, ukázky výcviku koní
 
Neděle 9. 9. 2012  

Pískové kolbiště   8:00 Hafl ing – Drezurní soutěže
    9:00 Pony liga a hobby soutěže – Skokové soutěže
Travnaté kolbiště   9:00 Shetland pony – Výkonnostní zkoušky SCHSHP a vozatajské soutěže
Oranice u lesíka   10:00  Chladnokrevní koně – Soutěže v orbě dvojspřeží – klasický a otočný pluh (Cena 

o ruchadlo bratranců Veverkových, Cena společnosti Profi  Press)
Dráha u lesíka   14:00 Chladnokrevní koně – Soutěž v ovladatelnosti – 2.kolo
Paddock   10:00 Chovatelské kolekce různých plemen koní
Westernový ranč Equiteam  Celodenní program – Equipoint – komunikační hry s koněm pro diváky, ukázky rančerských 

dovedností – lasování, ukázky výcviku koní

Pátek 7. 8. – neděle 9. 9. 2012  

Program u kruhové ohrady   Stálý program: Equipoint – komunikační hra 
pro diváky s koněm, ukázky rancherských 
dovedností – lasování, ukázky výcviku koní

Před hlavní tribunou  Módní přehlídka – Pistolnice a Indiáni  

Sobota 8. 9. 2012  

Pískové kolbiště   9:00–12:00 Western – ukázky: trail, western pleasure, barrel race, reining, lasování
Hlavní třída (u tisk. střediska) Po celý den – Theater photo atelier le petit cheval – Fotoatelier Vandy Hybnerové
 

Sobota 8. 9. 2012  

D 204/205    Společná výstava „Osobnosti na pardubickém závodišti a „Královny sedel“
    11:00 Přednáška Zuzany Schmiedové „Úvod do světa turfu“
    12:30 Křest knihy Zuzany Schmiedové „Ať nám koně jdou!“
D 207       Studio LYMFA a Salon ALEXO – Lymfatické masáže pro koně a ženy, ukázky líčení 

Neděle 9. 9. 2012  

D 204/205   11:00  Beseda s fotografem Daliborem Gregorem „Mé putování za koňmi po Evropě a tuzemsku“
    12:00 Křest knihy Olgy Chytkové „Návraty do sedla“
D 207     Studio LYMFA a Salon ALEXO – Lymfatické masáže pro koně a ženy, ukázky líčení 

Pátek 7. 9. 2012 

Paddock   9:30–12:00  Představení klisen do Národního šampionátu tříletých klisen plemen: norik, 
slezský norik a českomoravský belgik

    12:00–12:30 Chovatelské kolekce chladnokrevných plemen koní ČMB, N, SN
Dráha u lesíka   14:00 Chladnokrevní koně – Soutěž v ovladatelnosti – 1.kolo

Sobota 8. 9. 2012  

Paddock   9:30–12:00  Národní šampionát tříletých klisen plemen: norik, slezský norik a českomorav-
ský belgik

Prostor před hlavní tribunou 16:30 Chladnokrevní koně – Vyhlášení chovatelských osobností a Těžký tah 

Neděle 9. 9. 2012  

Paddock   10:00–11:00 Chovatelské kolekce chladnokrevných plemen koní ČMB, N, SN
Oranice u lesíka   10:00  Chladnokrevní koně – Soutěže v orbě dvojspřeží – klasický a otočný pluh (Cena 

O ruchadlo bratranců Veverkových, Cena společnosti Profi  Press)
Dráha u lesíka   14:00 Chladnokrevní koně – Soutěž v ovladatelnosti – 2.kolo

Equiteam, o. s.                  www.equiteam.cz

Michaela Zachová (kontakt): 

misa@equiteam.cz, tel.: +420 603 278 091 

Občanské sdružení se zabývá vzděláním 

jezdců a cvičitelů (westernové a anglické 

ježdění), výcvikem koní, prezentací jezdectví 

na závodech, výstavách a fi remních akcích
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Součástí expozice jsou ovčí a kozí trhy – po celé tři dny 
mají návštěvníci možnost ochutnat speciality z jehněčího 
masa, vynikající jehněčí klobásy a kozí sýry. 

Na místě lze i zakoupit tradiční řemeslné výrobky z ovčí 
vlny, ovčí kůže a v neposlední řadě keramiku, jak jinak, opět 
s motivy ovcí a koz. 

Každoročním lákadlem, hlavně pro děti, jsou ukázky sta-
rých lidových řemesel – předení na kolovratu, plstění vlny 
nebo tkaní na stavu. 

V rámci hlavního programu před tribunami se představí 
Jana Látalová s plemenným hřebcem irish coba. Na dosti-
hové dráze předvede ukázku ovládání malého ovčího stá-
dečka pomocí border kolie a koně.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Michaela Kvisová,

předsedkyně pardubického SCHOK 
kontakt: +420 777 664 636

e-mail: info@beraniraj.cz

Krajská výstava ovcí a koz: 

8. ročník, opět na závodišti

Svaz chovatelů ovcí a koz vás jako každoročně zve k návštěvě výstavní plochy u brány závodiš-

tě. Návštěvníci zde mají možnost zhlédnout přehlídku plemen ovcí a koz chovaných v Pardubic-

kém kraji. V sobotu v dopoledních hodinách proběhne bonitace plemenných beránků, zakonče-

ná jejich přímým prodejem.

KRAJSKÁ VÝSTAVA
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Jaroslav Dobeš se narodil 16. října 1940 v Šemíkovicích, v okrese Třebíč. Vyrůstal se svým o čtyři 
roky starším bratrem Josefem. Rodiče vlastnili větší hospodářství a zde také začal jeho život spjatý 
s koňmi. 

První stupeň základní školy navštěvoval v Šemíkovicích a následně měšťanku v nedalekých Rou-
chovanech. Po ukončení střední školy zemědělské (zaměření zootechnik) v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou bylo jeho snem dále studovat Vysokou školu veterinární v Brně. To mu však z politických 
důvodů nebylo umožněno. 

Proto musel roku 1961 nastoupit do JZD Šemíkovice. Tam byl kočím, traktoristou a kombajnérem. 
V roce 1965 přešlo JZD Šemíkovice pod správu JZD Rouchovany. Dobeš nadále pracoval jako 

provozní zootechnik a mimo jiné se staral o chov jak chladnokrevných, tak teplokrevných koní. Pod jeho dohledem a díky 
spolupráci s ním byli odchování hřebci později zařazení do chovu: 2343 Basun, 2348 Bred, 243 Bragír, 2450 Agran a 302 
Agran – 2.

Nemalých úspěchů i zklamání zažil na poli sportovním, když v roce 1972 vyhrál s chladnokrevnými klisnami jihomoravské 
kolo Zemědělské olympiády ve dvojspřeží, ale na fi nále do Přerova nebyl pozván. 

V roce 1980 se s klisnami zúčastnil natáčení slavného českého fi lmu Postřižiny. 
Je zakládajícím členem svazu chovatelů koní v Třebíči a deset let byl jeho předsedou. 
Po rozpadu JZD Rouchovany v roce 1992 pracuje do současné doby jako předseda ZD Šemíkovice. 
Dalšího úspěchu dosáhl již v soukromém chovu, když jeho odchovanec 2881 Agar se stal Nejkrásnějším koněm roku České 

republiky 2010. 
Přes pracovní vytížení i svůj věk se věnuje spolkové činnosti ve svazu a chovatelským aktivitám. 

Štefan Gerécz se narodil 21. března 1948 v Rychnově nad Kněžnou.
Jeho celý život je úzce spjat a prolnut s chovem a ošetřováním chladnokrevných koní. Okolnosti 

poválečného období přinutily rodinu k častému stěhování, až se usadila na Rychnovsku, kde také 
žije dodnes.

Od útlého dětství chodil pomáhat otci do stáje místních Státních statků a to předurčilo jeho další 
život. Po ukončení školní docházky v blízké Jaroměři nastoupil jako kočí a ošetřovatel právě do 
statkové stáje a pracoval tam až do nástupu základní vojenské služby. 

Po návratu domů mu nebylo umožněno působit v profesi kočího, a tak pracoval jako traktorista. 
Situace se změnila po reorganizaci Státních statků na JZD a nástupem a působením Otto Dlaboly 

na místo hlavního zootechnika v osmdesátých letech – ten založil v roce 1978 chov chladnokrevných koní a v roce 1982 
i stanici plemenných hřebců. 

Na tomto místě působil Štefan Gerécz až do rozpuštění místního JZD do roku 1992.
Potom v roce 1993 zřídil soukromou stanici plemenných hřebců, kterou provozoval až do roku 2008.
Byl jedním ze zakládajících členů Náchodského svazu chovatelů koní a rovněž dlouholetým členem jeho revizní komise. 

Členem tohoto svazu a také Svazu chovatelů N, SN a ČMB je dosud.
I přes zdravotní problémy se nadále zajímá o dění ve světě koní.

Svaz chovatelů chladnokrevných koní
N, SN a ČMB

Ocenění chovatelských osobností (ročník 5)

Jaroslav Dobeš 

Štefan Gerécz  

OSOBNOSTI

Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB

www.schchk.cz

Ing. Josef Cerman, tel.: +420 739 825 151

hrebcin.jenikov@wo.cz
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Odborná komise dne datum? vybírala ze 130 výrobků od 

33 výrobců v těchto čtyřech soutěžních kategoriích:
I.   Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky

II.  Mléko a mléčné výrobky

III. Maso a masné výrobky

IV. Výrobky z medu  a ostatní

Celkem bylo vybráno 26 výrobků, které mohou užívat logo 
MLS 2012.

Jen pro srovnání: V loňském roce bylo přihlášeno 87 vý-
robků od 20 výrobců.

Ocenění a označení Potravinářský výrobek Pardubického 
kraje 2012 (MLS Pardubického kraje) spolu s certifi kátem 
udělují  Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického  kraje 
a předseda správní rady o. p. s. AGROVENKOV na základě 
návrhu hodnotitelské komise

Přehled vítězných výrobků

V areálu Dostihového spolku se v sobotu 8. září 2012 
uskuteční v programu 14. ročníku mezinárodní výstavy Koně 
v akci rovněž spotřebitelská soutěž.

Návštěvníci si budou moci na hlasovacím lístku vybrat nej-
lepší a nejchutnější  výrobek. 

Na hlasovacím lístku budou veškeré výrobky přihlášené 
do soutěže MLS Pardubického kraje.

Vyhodnocení spotřebitelské soutěže proběhne přímo na 
závodišti. 

Zároveň bude vylosována tombola spotřebitelské veřej-
nosti – a v té půjde o hodnotné ceny.  

Ing. Vladimír Šabata,
ředitel, AGROVENKOV, o. p. s.

Celostátní soutěž s názvem Regionální potravina byla vy-
hlášena Ministerstvem zemědělství. 

Cílem je podpořit malé a střední potravinářské provozy 
a nejlepším potravinářským výrobkům (které budou splňovat 
požadované parametry podle dané metodiky) udělit značku 
Regionální potravina. Ta se uděluje vítězi v devíti stanove-
ných kategoriích.

V průběhu měsíce dubna a května se do soutěže Regio-
nální potravina Pardubického kraje 2012 přihlásilo 27 výrob-
ců se 100 výrobky. Pro srovnání – v loňském roce soutěžilo 
17 výrobců (66 výrobků).

Hodnotitelská komise složená ze zástupců Ministerstva 
zemědělství, Státního zemědělského a intervenčního fondu, 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Krajské veteri-
nární správy Pardubického kraje, Potravinářské komory ČR 
a Agrární komory ČR 15. května 2012 hodnotila a vyhlásila 
vítězné potravinářské výrobky s právem označovat se logem 
Regionální potravina Pardubického kraje.

Značku uděluje formou certifi kátu ministr zemědělství na 
základě rozhodnutí hodnotitelské komise. Udělení certifi ká-
tu vyžaduje pro svou platnost podpis ministra zemědělství 
a hejtmana příslušného kraje.

Držitel značky Regionální potravina označí výrobek logem 
a toto logo je oprávněn užívat po dobu čtyř let, tj. 1460 dnů.

Za organizátory soutěže: 
Václav Koblížek,

Ing. Vladimír Šabata 
AGROVENKOV, o. p. s. 

(se statutem Krajského informačního střediska 
Pardubického kraje)

Potravinářská soutěž MLS 

Pardubického kraje

Regionální potravina 

Pardubického kraje
Krajské informační středisko AGROVENKOV, o. p. s., Pardubického kraje ve spolupráci s Pardu-

bickým  krajem vyhlásilo v dubnu 2012 šestý ročník potravinářské soutěže MLS Pardubického 

kraje. Jeho motto zní: Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce z Pardubického kraje.

Obecně prospěšná společnost AGROVENKOV vyhlásila ve spolupráci s Radou Pardubického 

kraje a Krajským úřadem 3. ročník soutěže Regionální potravina Pardubického kraje.

MLS 2012 REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2012

MLS Pardubického kraje 2012

Výrobce Výrobek

I.   Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky

Pekařství a cukrářství Sáza-

va, s. r. o.

Trhankový chléb

Mrkváč malinový

Pavel Janoš Čtyřlístek – pro štěstí 

z Pardubického kraje

Smékalovo pekařství spol. 

s r. o.

Větrník mini 40 g

Ing. Leona Luňáková Šila-

rová

Máslový jablkový závin

Malinový řez

AGRO VYSOČINA BYSTRÉ 

akciová společnost

Bysterské svatební 

koláčky

Moravec – pekárny s. r. o. Březovský chléb 800 g

Statek Uhersko – Ing. David 

Novák

Sedlákův chleba

II.  Mléko a mléčné výrobky

Mlékárna Hlinsko, a. s. Salko karamel 397 g

Vítězové soutěže Regionální potravina Pardubického kraje 2012

I. kategorie Masné výrobky tepelně opracované, včetně uze-
ných mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, 
šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená 
kolena, paštiky apod.)

Rosické špekáčky

Výrobce: Zemědělské 

družstvo Rosice u Chrasti

II. kategorie: Masné výrobky trvanlivé (fermentované a te- 
pelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, 
herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené 
šunky, apod.).

Salám Mailandr 

Výrobce: Zdeněk Kořínek

III. kategorie: Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovát-
kové sýry a tvarohy)

Pološtěpek – pařený sýr

Výrobce: Miltra B s. r. o.

IV. kategorie: Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné 
výrobky, máslo apod.)

Choceňský smetanový jogurt 

– brusinka

Výrobce: Choceňská mlékárna s. r. o.

V. kategorie Pekařské výrobky včetně těstovin

Borovský kulatý chléb

Výrobce: Věra Krejčí

III. Maso a masné výrobky

Zdeněk Kořínek Jelení klobása

Řeznictví Sloupnice s. r. o. Sloupnická tlačenka

Sloupnická játrová paštika

ZEAS, a. s. Pod Kunětickou 

horou

Uzená plněná panenka

MASOEKO s. r. o. Čertovy prsty

Zřud-Masokombinát Polička, 

a. s.

Permoník

Zemědělské družstvo Rosi-

ce u Chrasti

Grilovací klobása bylin-

ková

Řeznictví-uzenářství Fran-

couz s. r. o.

Pečené koleno

Farmářská klobása

Vladimír Švanda Švandova slanina

Jatka Lanškroun s. r. o. Škvařené sádlo ochucené 

– BABKA

Pirátská klobása

Klášterecké masné pochout-

ky, a. s.

Pirožky paprikové

TORO VM a. s. Kujebácká pečeně TORO

IV. Výrobky z medu a ostatní

LABETA, a. s. Směs na Dětské řezy 290 g

Marcel Gregor Medový nápoj pro děti

VI. kategorie Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 

Perníkové minidezerty

Výrobce: JaJa Pardubice, s. r. o.

VII. kategorie Alkoholické a nealkoholické nápoje

Hlinecká medovina

Výrobce:  Medovinka, s. r. o.

VIII. kategorie Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Čerstvá hlíva ústřičná

Výrobce:  Jiří Paseka

IX. kategorie Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové 

plody apod.)

Med medovicový – lesní

Výrobce:  Pavel Valenta

Do třetího ročníku soutěže se přihlásilo celkem 27 potra-
vinářských výrobců se 100 výrobky: Choceňská mlékárna 
s. r. o., Miltra B s. r. o., Pekárna Letohrad, s. r. o., Pekařství 
a cukrářství Sázava, s. r. o., ZD Rosice u Chrasti, MASOEKO 
s. r. o., Řeznictví Sloupnice s. r. o., Řeznictví – uzenářství 
Francouz s. r. o., Zdeněk Kořínek, Medovinka s. r. o., Řeznic-
tví – uzenářství Pavel Hubený, JaJa Pardubice s. r. o., Pavel 
Janoš, Oldřich Čejka, Černilová Marie, Jiří Paseka, LABETA, 
a. s., TORO VM a. s., Klášterecké masné pochoutky, a. s., 
Mlékárna Hlinsko, a. s., Věra Krejčí, Smékalovo pekařství spol. 
s r. o., Ing. Leona Luňáková – Šilarová, AGRO Vysočina Bystré 
a. s., Moravec – pekárny s. r. o., Statek Uhersko – Ing. David 
Novák, Darilis Business, s. r. o., SISKA s. r. o., Pavel Valenta.

Slavnostní předání certifi kátů výrobcům vítězných potravin 
proběhlo na Pardubickém zámku 6. června 2012. 
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Agrovenkov, o. p. s.,

Chrudim, se statutem Krajského informačního 
střediska
Organizátor potravinářských soutěží (MLS 
a Regionální potravina Pardubického kraje)

Moravol, spol. s r. o.

Partner vyhlášení výsledků ankety 
Nejkrásnější kůň České republiky 2012
Partner spotu výstavy (Country radio)

Agrokonzulta Žamberk, spol. s r. o.

Partner soutěží v orbě
 
De Heus, a. s., Výrobní závod Běstovice 

Partner soutěží v orbě 

Městský úřad Rybitví 

Partner ceny O ruchadlo bratranců Vever-
kových (orba klasickým pluhem)

Profi  Press s. r. o. 

Partner Ceny společnosti Profi  Press 
(orba obracecím pluhem) 

Granofyt, s. r. o.

Partner soutěže Nejsilnější kůň ČR 2012 
(těžký tah)

Pivovar Dašice, s. r. o.  

– Original restaurant Dašické sklepy

Partner soutěže Nejobratnější kůň ČR 2012 
(ovladatelnost)

Cerea, a. s., Pardubice

Partner odborného chovatelského 
programu 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.

Ing. Simona Voňková 
(pověřená k výkonu funkce ředitelky)
www.nhkladruby.cz
kladruby@nhkladruby.cz
tel.: +420 466 736 530

Zemský hřebčinec Písek

Ing. Karel Kratochvíle (ředitel)
www.zemskyhrebcinecpisek.cz
hrebcinec.pisek@quick.cz
tel.: +420 382 214 121

Zemský hřebčinec Tlumačov

MVDr. Antonín Černocký (ředitel)
www.hrebcinectlumacov.wz.cz
hrebcinec-tlum@volny.cz
tel.: +420 577 929 085
 
Český svaz chovatelů velšských koní 

Mgr. Irena van Vuurenová (kontakt)
www.welsh-cz.com 
info@welsh-cz.info 
tel.: +420 605 947 208 

Český svaz chovatelů Achal Teke 

Petra Marešová (předsedkyně)
www.achalteke.cz 
achalteketukleky@seznam.cz 
tel.: +420 723 301 971

Svaz chovatelů fjordských koní v ČR, o. s. 

Žaneta Pfefrová (předsedkyně)
www.schfjkcr.cz 
info@schfjkcr.cz 
Karel Zvoníček (kontakt)
k.zvonicek@seznam.cz
tel.: +420 603 953 818 

Občanské sdružení chovatelů irských cobů 

– Irish cob society Czech Republic (ICS CR)

Marta Moravcová (předsedkyně)
www.icscr.cz
irskytinker@centrum.cz 
tel.: + 420 775 971 161

Svaz chovatelů shetland pony

Jaroslav Zápotocký (předseda)
www.shetland.cz/schshp
zapotak@seznam.cz
tel.: +420 603 449 797

CSFHO (Czech and Slovak Friesian Horse Organisation)

Petra Picková (kontakt)
www.csfho.eu
vybor@cfsho.cz
tel.: +420 737 215 339

Svaz chovatelů hafl inga 

Ing. Veronika Kutilová (kontakt)
www.hafl ingove.cz
schh@centrum.cz
tel.: +420 728 311 581

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka

Ladislav Karásek (předseda)
www.moravskyteplokrevnik.cz
moravskyteplokrevnik@seznam.cz, 
schpmt@seznam.cz 
tel.: +420 732 206 628

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Miloslav Perníček (předseda)
www.schct.cz 
info@schct.cz
Ing. Markéta Nováková (kontakt)
tel.: +420 777 319 632, +420 382 224 144

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně

Ing. Josef Holčapek (předseda)
www.schcmbk.cz
holcapek@seznam.cz
tel.: +420 603 492 614 

Svaz chovatelů českého sportovního ponyho

Aleš Fiala (kontakt)
www.cspony.estranky.cz
alfi ala@seznam.cz
tel.: +420 602 586 565

Asociace chovatelů huculského koně

Ing. Jaroslav Jelínek, CSc. (kontakt)
www.hucul-achhk.cz
achhk@achkh.cz
tel.: +420 777 855 006

Svaz chovatelů koní Kinských

Petr Půlpán (kontakt)
www.schkk.cz
js@equus-kinsky.cz
tel.: +420 777 247 110

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR

Ing. Zdeněk Müller, CSc. (předseda)
www.studbooks.cz
Ing. Lucie Zavadilová (kontakt)
schcs@studbooks.cz
tel.: + 420 603 525 377

Organizace, které podpořily program výstavySpolupracující chovatelské organizace

PARTNEŘI VÝSTAVYPARTNEŘI VÝSTAVY

PARTNER PROGRAMU „KONÍ Z VÝCHODU“:

Český svaz chovatelů Achal Teke

Český svaz chovatelů Achal Teke (ČSCHAT) sdružuje majitele a příznivce 
achaltekinských koní na území České republiky. Hlavním posláním svazu je 
přispívat svojí činností ke zvýšení úrovně chovu koní tohoto plemene u nás. Na 
letošní výstavě je opět partnerem programu „koní z východu“.

O tom, že se kvalita chovu v ČR zvyšuje, svědčí úspěchy dosažené českými 
achaltekinci na mezinárodních šampionátech v posledních letech. 

Za všechny zmiňme klisnu Jana-Jan (juniorská evropská šampiónka, Gut 
Ising 2008), hřebce Stambul (rezervní šampión Francie, Nancy 2010) a hřebce 
Patysh (juniorský evropský šampión, Gut Ising 2011). 

Ani na poli sportovním si achaltekinci z ČR nevedou špatně – podílová klis-
na Allastar je v současné době vůbec nejúspěšnějším příslušníkem plemene, 
který soutěží v endurance na mezinárodní úrovni (v loňském roce mj. zvítězila v závodu CEI*** na 160 km). 

V Čechách odchované achaltekince najdete nejen v rozličných evropských zemích, ale i v exotickém Senegalu či 
Uruguayi. 

ČSCHAT zajišťuje pro chovatele registrace v mateřských plemenných knihách v Rusku a pravidelně k nám zve ruské 
inspektory chovu za účelem hodnocení koní.

Svaz je členem ASCHK a také mezinárodní asociace IATHA se sídlem v Ašchabadu, sdružující chovatele z celého 
světa.



36
www.pardubice-racecourse.cz

KONĚ V AKCI 2012
14. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA O KONÍCH A LIDECH 

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE 7.– 9. ZÁŘÍ 2012
Hlavní pořadatel: Dostihový spolek, a. s., Pražská 607, 530 02 Pardubice

 Tel.: 420 466 797 111, fax: 466 335 304, e-mail: racecourse@pardubice-racecourse.cz

Ředitel výstavy: Hana Jeníková

Manažer projektu: Magda Hromádková

Odborná spolupráce při přípravě 

a realizaci výstavy: Ing. Jiří Křepelka, Blahoslav Políček

PR Advertising a tiskové centrum: Ing. Jiří Křepelka, Bc. Kateřina Nohavová

Technická realizace: Mgr. Petr Pucandl

Realizace expozic – obchod: Ilona Matoušková 

 

Programová rada:  Magda Hromádková, Ing. Eva Sobotková, Ph.D., Mgr. Michaela Zachová, Ing. Radko Novotný, Ing. Jana Fatěnová, Ing. 

Veronika Kutilová, Josef Iš, Petra Marešová, Ing. Markéta Píšová, Jaroslav Zápotocký, Marta Moravcová, Žaneta Pfefrová, 

Michaela Kvisová

Koordinátoři programu:  Ing. Eva Sobotková, Ph.D., Lenka Zelinková, Ilona Matoušková, Kateřina Mandysová, Ing. Jan Navrátil, CSc., Ing. Hana 

Stehlíková, Zdeněk Kusý, Marie Buriánková

Komentátoři: Ing. František Petřík, Ing. Eva Sobotková, Ph.D., Mgr. Michaela Zachová, Ing. Hana Stehlíková

Technické zabezpečení programu: MVDr. Jiří Janda

 

Ustájení koní: Kateřina Mandysová, Jiří Bělohlav, Ladislav Bludský

Registrace koní: Veronika Šotolová

Veterinární služba: MVDr. Petr Přikryl

Vstupné: celodenní vstupenka 90 Kč / celodenní vstupenka zlevněná 50 Kč 

 (děti 10–15 let, důchodci, studenti, držitelé průkazu ZTP)

 v pátek děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP – vstup zdarma

 studenti a organizované skupiny 20 Kč

 

Slavnostní zahájení: sobota 8. září 2012 v 10.30 hod.

Provozní doba: pátek od 9.00 do 17.00 hodin, sobota od 9.00 do 19.00 hod., neděle od 9.00 do 18.00 hod.

Informace:  Informační centrum DS, vestibul tribuny D

Katalog KONĚ V AKCI 2012 vychází u příležitosti konání 14. ročníku výstavy.

Zpracování katalogu:  Ing. Jiří Křepelka

Produkce:  Profi Press s. r. o. – Ing. Markéta Kratochvílová

Redakční zpracování:  Ing. Jiří Křepelka

Grafické zpracování:  Lenka Hilburgerová

Tisk:  H. R. G. spol. s r. o.

Autoři textové části:  Ing. Jiří Křepelka, Karolína Fränkelová, Leszek Lachmacki, Mgr. Šárka Smíšková

Autoři fotografií:  Miluše Ondrejátová, Archiv Dostihového spolku, Archiv Martina Cápa 

Cena katalogu:  60 Kč 


