SPORTOVNÍ ROK 2009
Jako člen sportovní komise jsem byl pověřen výborem MT informovat o sportovní
činnosti koní MT. S trochou lítosti musím konstatovat, že nemám moc o čem psát,
přestože koní MT máme dost, tak koní sportujících je velmi málo. Je to škoda,
protože tyto koně mají sportovní předpoklady.
Často slyším, že nemají na to, aby porazili koně německé, holandské či
francouzské. Určitě mají šanci v zápřeži, ale také v drezuře a skokových soutěžích.
Je to samozřejmě otázka tréninku a výběru koně do soutěže, která by mu
vyhovovala. Je pravdou, že ne každý majitel má podmínky pro trénink a přípravu
koně do sportu.
Zamysleme se nad tím, jak by mohl svaz v tomto pomoci. Např. tréninkové
středisko, soustředění koní a jezdců trénovaných kvalifikovanými trenéry a odborníky
či nějakým způsobem preferovat majitele koní, kteří sportují. Dávám na zvážení
v rámci svazu stanovit kritéria v soutěžních disciplínách. Např. podílet se finančně na
cestovném nebo startovném v soutěžích. Čím lepší by byly výsledky (umístění
v různých stupních obtížnosti), tím větší by byly výhody.
Kde jinde mimo výstavy bychom měli prezentovat naše koně? Už nějaký rok
jezdím po závodech, ale koní MT je jako šafránu.
Sportovní sezóna 2009 je u konce, a tak bych Vám rád představil koně, kteří se
účastnili jezdeckých soutěží.
Nejvyššího stupně výkonnosti v disciplíně skoky dosáhla klisna 67/594 Láva (KH
2827) po Sahib I MT / 2626 Sahib Kubišta, která úspěšně absolvovala parkur stupně
ST v sedle s V. Pěkníkovou.
Ve skokových soutěžích se dále prezentovala s jezdcem J. Pavlíčkem klisna
68/29 Redenptia (KH 3305). V tomto roce se pravidelně umisťovala na parkurových
soutěžích stupně ZL a L a účastnila se také soutěže S*.
Svůj první parkur stupně S* letos absolvovala i klisna Alegra (Przedswit XIX - 3)
(KH 3452).
Skokové vlastnosti moravského teplokrevníka dále prezentovaly klisny 45/456
Anonce-K (KH1840) a 53/740 Cirta (KG 2198). Obě klisny se v letošní sezoně
účastnily soutěží stupně Z - L.
S klisnami 67/384 Festa (KH 2454) a Night Butterfly (KH 3902) jsme se mohli
setkat na českých kolbištích v soutěžích stupně Z.
Další účastnicí disciplíny skoky je klisna 55/119 Vehara (KG 2767) s jezdkyní K.
Sukupovou. Na oficiálních závodech se letos příliš neprezentovaly, za to si to
vynahradily při neoficiálních hobby soutěžích a při ukázkách čtverylky. Nejvyšší
dosažený stupeň Vehary je S*. Při Jarní chovatelské přehlídce MT na domácí půdě
ve Starém Městě se velmi pěkně předvedla v soutěži mini - maxi, kde jako jediná
překonala výšku 165cm.
Stájovým kolegou Vehary je hřebec Furioso XXVII - 1 / Red Valmont (KL 0131),
který se po vážných zdravotních problémech začal prezentovat jak na oficiálních, tak
na neoficiálních soutěžích s jezdkyní K. Trnkovou. Absolvoval několik parkurů stupně
ZM a Z. Ani drezura mu není cizí, a tak jsme ho mohli vidět i v drezurním obdélníku
při drezurních úlohách stupně Z a při předvedení čtverylky.
Když už jsem zmínil čtverylku, tak bych Vám rád představil i její další dva členy,
kteří jsou také plemene MT. Po hřebci North Star VII - 35 je to 54/315 Orfeus a jeho
pravá sestra 60/239 Oskareta. I tito sourozenci se se svými jezdkyněmi
představovali ve skokových soutěžích.

Své první zkušenosti na parkurech sbíral hřebec 57/740 Přemek (KL 0177)
s jezdkyní S. Horákovou. Tuto dvojici jsme mohli vidět v soutěžích stupně ZM a Z.
Posledním účastníkem je hřebec Gidran I MT / 2698 Gidran XVI - 6 /Gordon/ (KG
1301), který se bohužel letos příliš neprezentoval.
Neoficiálních skokových závodů se účastnily klisny 57/744 Vivian a 57/746 Mad
Speedy ze stáje F. Juřičky a L. Zapletalové.
Další disciplína, o které bych se rád zmínil, je drezura. V této oblasti měl MT
celkem 5 zástupců. Na drezurním obdélníku jsme mohli potkat hřebce Przedswit
V MT / 1485 Hary (62/365) (KG 2143), Furioso V MT / Furioso XXXIV SK / 2951
Furioso XXV – 8 /Red Fernet/ (v SK 3692) (KZ 1612), Furioso III MT / Furioso XXVIII
SK / 2839 Furioso XXI – 24 (NJ) (v SK 3603) (KH 2586) a klisny 70/774 Foma (KL
0070) a 59/564 Cinema (KG 1723). Koně se nám prezentovali v drezurních úlohách
stupně Z - L. Výjimku tvoří hřebec Przedswit V MT / 1485 Hary (62/365), který se
svou jezdkyní R. Jeníčkovou dosáhl i stupně S.
V neposlední řadě nesmím zapomenout asi na nejznámějšího zástupce MT ve
sportu, hřebce Catalin I MT / 2815 Catalin IV – 33 (v SK 3397) (KG 2272), který
startuje v disciplíně voltiž. S cvičenci z TJ Voltiž Tlumačov se letos zúčastnil
nejedněch tuzemských závodů. Tento hřebec je navíc tréninkovým partnerem mistra
světa z roku 2008 P. Eima.
Doufám, že příští rok se na oficiálních závodech budu vídat i s panem Binkem,
který má ve stáji dvě nově licencované jezdkyně.
Omlouvám se, jestli jsem někoho zapomněl zmínit, protože se mi nepodařilo zjistit
více informací o sportujících koních.
Jak jste si sami jistě všimli, sportovních koní MT je opravdu velice málo. Myslím
si, že tyto koně mají na to, aby se prezentovali i v soutěžích všestrannosti. Jsou to
rakousko-uherské kmeny, které byly šlechtěny pro vojáky, a proto je všestrannost
jejich přirozenou vlastností. Vím, o čem mluvím, protože mám ve stáji čtyři koně MT,
kteří se prezentují jak ve skokových soutěžích, tak v drezuře. Používáme je také do
čtverylky, kterou jistě všichni znáte.
Doufám, že jsem vám nasadil brouka do hlavy a na konci příští sezóny budu moci
psát o mnohem více sportujících dvojicích MT.
(Text: V. Kocáb, Bc. J. Svárovská)
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