
Šampionát arabských koní 2007 v Liberci 
 
Po roční pauze pořádala Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní (ACHPAK ČR) opět 
chovatelskou přehlídku spojenou se šampionátem. Hlavní organizátor pan Jaroslav Lacina opakovaně 
dokázal spojit výstavu koní s bohatým společenským programem, a tak letos areál Jezdeckého klubu 
Liberec proměnil na jeden den ve středisko chovatelů a milovníků ušlechtilých arabských koní. Kolbiště, 
kde se běžně konají pouze parkurové závody, zaplnily stany pro VIP hosty, mezi něž patřil např.
kuwajtský velvyslanec, zástupci saudskoarabské ambasády a také příbuzní jordánské princezny, nebo 
známý basketbalista J. Welsch s manželkou Lindou. 
 
Princezna v porotě 
Slavnostní zahájení měl ve vlastní režii sám neúnavný organizátor J. Lacina, který se zahalil do 
orientálního úboru a divákům se představil jako arabský kočovník se svým hřebcem Uriashem a dravým 
ptákem na ruce. Správnou atmosféru navodili bubeníci a břišní tanečnice. Vzápětí byla všem 
představena tříčlenná komise, složená výhradně z dam. Nejvýznamnější byla jordánská Princezna Alia Al 
Hussein Al Saleh, která posuzovala české koně již v šampionátu v roce 2005, dále do poroty zasedly 
dámy Claudia Darius z Německa a Anna Stojanowska z Polska. Na komisařky čekal nelehký úkol-musely 
posoudit více jak tři desítky koní v tropickém vedru. Šampionátu se mohli zúčastnit pouze koně, kteří jsou 
registrovaní v ACHPAK ČR, postupně se představili ročci, dvouletí a tříletí koně (klisny, hřebci), klisny a 
hřebci 4-8 letí, dále klisny a hřebci devítiletí a starší, nezapomnělo se ani na valachy (tato kategorie byla 
poprvé zařazena v roce 2005 na předchozím šampionátu.) Klisny a hřebci, kteří se umístili na prvních 
dvou místech v každé kategorii se kvalifikovali do bojů o titul šampióna. Komisařky hodnotily koně 
nezávisle (nesměly mezi sebou komunikovat), samostatně byl posuzován typ, hlava a krk, tělo, končetiny 
a pohyb (postoj, krok a klus). K tomu jim sloužila dvacetibodová stupnice, plný počet bodů (100) však 
nedostal žádný z předváděných koní. 
 
Bohatý doprovodný program 
O přestávkách mezi jednotlivými kategoriemi se na kolbišti neustále něco dělo, ať již to byla vystoupení 
výše zmiňovaných břišních tanečnic a orientálních bubeníků, ukázka práce s dravými ptáky, či moderní 
tance. Kromě arabských koní se návštěvníkům postupně představili koně fríští (pod sedlem a na ruce), 
hřebec PRE Halcon, ovšem největší úspěch sklidili dva zástupci plemene American Miniature Horses, 
klisnička a roční hřebeček manželů Filipových z Tikitano Farm. Tito „drobečci“ se vůbec nezalekli 
zaplněného hlediště a hrdě pózovali, vědomi si své výjimečnosti. Děti, které přišly v orientálních 
kostýmech se utkaly o věcné ceny a později nechybělo ani losování diváckých cen. 
 
Boje o titul šampióna 
V pozdním odpoledni se rozhodovalo o nejcennějších titulech, a to o šampiónech a rezervních 
šampiónech. Z osmi oceněných koní si čtyřikrát došel pro cenu majitel stáje REGUTEC s.r.o., jenž se 
radoval hned ze tří šampiónských titulů a jednoho rezervního šampióna. (Titul „šampiónky v předvádění 
koní“ by si však zasloužila ještě předváděčka Renata z Valsoraj Arabians Training Centra, která 
profesionálně předváděla množství koní a svým perfektním výkonem mnohým přispěla k vítězství.) 
Jakmile skončila tato část programu, nastala divácky nejoblíbenější kategorie, a to předvedení koní ve 
volnosti. O titulu Showhorse ACHPAK ČR 2007 totiž svými hlasovacími lístky rozhodují přímo diváci. 
Letos se ve volnosti předvedly dvě klisny a jeden hřebec a svým plavným arabským klusem si srdce 
diváků jednoznačně získala červená bělka Sinope. Sportuchtiví návštěvníci si také přišli na své, v 
podvečerních hodinách proběhlo parkurové skákání, ve kterém zvítězil valach El Pegas a Lucie 
Přikrylová. Tento kůň také obdržel cenu ,,WAHO Trophy 2006“ za reprezentaci arabského koně v 
minulosti (Mistr republiky v drezúře a parkuru s juniorskými jezdci). 
 
VI. národní šampionát plnokrevných koní je za námi, J. Lacina jej opět perfektně připravil a tak se 
budeme těšit snad již příští rok opět na shledanou!




