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zajímavosti

pura raza española

Text Barbora Kalinová a Hanka Vorlová / Foto Yeguada D

T
ento šam

pionát je tradičně velm
i 

respektovaný a účastní se ho nejzná-
m

ějších chovatelé s kvalitním
i koňm

i. 
Je to sam

ozřejm
ě i jedna z posled-

ních příležitostí chovatelů získat pro své koně 
potřebnou kvalifikaci pro finále legendárního 
SICABu, který se koná 17.–22. listopadu a je 
největším

 šam
pionátem

 plem
ene a zároveň 

završením
 výstavní sezony 2015.

České želízko v ohni s úspěchem
Výstavy se zúčastnilo 105 koní od 48 

různých chovatelů. V kategorii 5- a 6letých 
hřebců m

im
o jiné závodil i P.R.E. hřebec 

českého m
ajitele, Yeguady D

, D
obres PLC. 

Je to nejspíše poprvé, co se český m
ajitel 

účastnil takto velké výstavy ve Španělsku, 
a tak jsm

e si nem
ohli nechat ujít příležitost 

být u toho. D
obres je krásný a im

pozantní 
174 cm

 vysoký P.R.E. hřebec, který udělá 
dojem

 již na první pohled, a tak není divu, 
že se m

u jeho první výstava povedla, skon-
čil na krásném

 6. m
ístě a získal kvalifikaci 

na finále legendárního SICAB šam
pionátu. 

D
obres byl připravován na tuto velkou udá-

lost pod zkušeným
 vedením

 “m
istra m

istrů” 
Juana Gaviry a jeho tým

u ve španělské Sevi-
lle. Tento legendární “Presentador” si D

ob-
rese vybral pro jeho kvalitu a charakter, jak 
se m

ůžete dočíst v rozhovoru s ním
 na dal-

Pojďte s nám
i 

navštívit jednu 
z nejprestižnějších 
výstav plem

ene 
pura raza espaňola 
a tou je Šam

pionát 
Andalusie. Konal 
se ve španělské Ar-
m

ille ve dnech 22.–
25. října a byla to 
opravdu nádherná 
podívaná. 4 dny 
plné krásných koní, 
úchvatných před-
stavení, večerní 
show

 a sam
ozřejm

ě 
i spousta nákup-
ních příležitostí 
u m

noha stánků. 

Á
 D

obres PLC vyfocen před hlavním
 m

onum
en-

tem
 výstaviště, který byl použit i pro oficiální 

plakát výstavy...

Ã
 O

tec hřebce D
obres PLC, D

uque CXIII, KVH
 168 cm

(o: Educado X, m
: Violetera IX). 

Legendární M
aestro 

JU
A

N
 G

AVIRA
 

a „český“ 
P.R.E. D

O
BRES PLC

Dobres PLC 
hřebec, nar. 2009, 

pura raza española
KVH 174 cm

chovatel: Don Pedro 
Lopez Castañeda, 

Yeguada Sierra 
de Guadalupe 

otec: Duque CXIII
m

atka: Lotus
otec m

atky: Viboro IV
m

ajitelka: 
Barbora Kalinová

Reproductor 
M

ejorante 
Zlepšovatelem

 plem
ene se stane 

kůň starší 7 let, který splní výkon-
nostní testy a genetické hodnocení, 

dosáhne nadprům
ěrného gene-

tického indexu a splní m
inim

ální 
hodnotu opakovatelnosti. H

odnota 
opakovatelnosti se navyšuje pom

ě-
rem

 výkonnostních zkoušek, jim
iž 

prošel sam
otný kůň, jeho potom

ci 
nebo sourozenci.

Systém hodnocení a podmínek pro udělení titulů je velice složitý 
a je podrobně popsán na webu www.ancce.es

ších stránkách. D
obresovi a jeho tým

u m
oc 

gratulujem
e a již teď m

ůžem
e prozradit, že 

jeho účast na SICAB šam
pionátu budem

e 
sledovat opravdu zblízka a vy si o ní budete 
m

oci přečíst v dalším
 čísle Jezdectví. 

A jak výstava probíhala? Soutěžilo se cel-
kem

 ve 12 kategoriích, od 2 letých až po 
senior hřebce a kobylky a prém

iové tituly. 
Šam

pionem
 výstavy byl hřebec Foco IV (Al-

bert Boya Albaida), šam
pionka Panadera 

LVIII (M
aria Fernanda de la Escalera). Za nej-

lepšího chovatele byla prohlášena Yeguada 
El Rom

erito, nejlepší vystavovatel Albert 
Boya Albaida. Více inform

ací se dočtete 
v rozhovorech…

.

Reproductor
Základní uchovnění, 
které se provádí po 3. roku 
věku koně. Po úspěšném

 
absolvování výběru, 

m
ohou m

ít uchovnění 
koně zapsané potom

ky 
v PK.

Reproductor 
Calificado 

Vyšší stupeň uchovnění, nava-
zující na základní uchovnění. 

H
odnotí se tělesná stavba, 

chody a jezditelnost. Provádí se 
veterinární posouzení včetně 
RTG

 vyšetření. U
 hřebců m

usí 
být vyšetřeny i reprodukční 

orgány.
Reproductor Joven

Recom
endado 

D
oporučeným

 m
ladým

 
chovným

 koněm
 se m

ůže stát 
4.-6.ti letý kůň, který splnil vý-

konnostní testy, prošel 
genetickým

 hodnocením
 

a zároveň dosáhl 
nadprům

ěrného
genetického indexu. 

Víte, že…
… označení Reproductor 

Elite s oranžovým logem 
získal zatím jen jeden 
P.R.E.? Tento nejvyšší 
titul byl udělen hřebci Er-
mitaño III v jeho 
27 letech. Ocenění za 
jeho významný přínos 
v genetickém zlepšování 
plemene a to nejen pro 
drezurní disciplínu.

Î
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Î

Jak to vše začalo? 
U koní jsem

 vyrůstal, tatínek byl správcem
 

statku a koně byli v naší rodině odjakživa. Po-
prvé jsem

 předváděl, když m
i bylo sedm

, ten-
krát to byli ale arabští koně pro chovatele Luise 
Ybarru. M

oje první výstava probíhala v Jerezu 
de la Frontera. Pracoval jsem

 zde m
noho let 

a získal několik úspěchů s arabským
i koňm

i 
např. i 4x titul šam

piona Španělska. M
ezi 14 

a 16 lety se m
i podařilo probojovat se i na Svě-

tový šam
pionát arabských koní v Anglii a 2x 

jsem
 získal ocenění Nejlepší předvaděč. Za 

své první význam
né úspěchy vděčím

 svém
u 

učiteli, Rafaelovi Cum
plido Rom

erovi. 

Kdy jste se dostal k P.R.E. koním
? 

Získané zkušenosti jsem
 začal postupně, 

po svém
, aplikovat i na plem

eno P.R.E. Do té 
doby se P.R.E. předváděli jinak, byl jsem

 prů-
kopníkem

 současného způsobu. Učil jsem
 

je stát tak, aby vypadali co nejlépe, tzn. více 
podsazení s krky do oblouku. Snažil jsem

 se je 
správně předvést v pohybu, aby více vynikla 
jejich krása a jedinečnost. Začal jsem

 je před-
vádět bez obnosku na předváděcí ohlávce 
s řetízkem

. Proto je m
oje jm

éno uváděno 
v souvislosti s historií předvádění P.R.E. koní. 
Hodně se tím

 zm
ěnilo...

Pracoval jste pro někoho, koho by m
ohli 

naši čtenáři znát?
Počátkem

 90. let jsem
 začal pracovat 

v Yeguada Ayala, legendě v chovu P.R.E. Pra-
coval jsem

 s koňm
i jako Educado X, Ebanisto, 

Corinta, Im
periosa atd., s nim

iž se m
i podařilo 

získat ta nejvyšší ocenění např. šam
pion šam

-
pionů s Educadem

 v Jerezu, Zlatá m
edaile na 

SICABu atd. Nelze vyjm
enovat všechny chova-

tele, pro které jsem
 pracoval, ale například je 

to Yeguada Cubas a jejich klisna Caoba a hře-
bec Torero, které jsem

 dovedl k titulu šam
-

pionů Španělska. V chovu Benita Sierra jsem
 

objevil tehdy 3letého hřebce jm
énem

 Rem
a-

che XIII, a věděl, že to bude význam
ný P.R.E. 

Účastnili jsm
e se spolu 12 šam

pionátů a dnes 
m

á tento kůň za sebou m
noho prestižních 

ocenění. Dále Yeguada Can M
aynou a jejich 

legendární hřebec Nero II, vítěz SICABu, účast-
ník 12 šam

pionátů a držitel m
noha m

edailí. 

Kdy jste se osam
ostatnil?

V roce 2008 jsem
 otevřel vlastní firm

u. 
Následovala Yeguada Dehesa Cabeza Rubia 
v roce 2009, ale to již bylo v pozici technic-
kého ředitele a trenéra dalších presentadorů. 
Vybíral jsem

 koně na výstavy, učil jejich pre-
sentadory. A to dělám

 dodnes. Navštívím
 

chovatele, vyberu koně, kteří jsou dle m
ého 

názoru dostatečně kvalitní pro šam
pionáty, 

a se svým
 tým

em
 je připravujem

e a poté 
předvedem

e.

Vašich úspěchů je m
noho. Na který jste Vy 

sám
 nejvíce hrdý?

Vážím
 si každého úspěchu. Pokud bych m

ěl 
jm

enovat koně, kteří prošli m
ým

a rukam
a, tak 

to budou určitě hřebci Rem
ache XIII a Duque 

CXIII. Nejvíce hrdý jsem
 však na to, že se zpra-

vidla nem
ýlím

 v odhadu potenciálu koně. Je 
velm

i hezké vidět ty, které jsem
 v duchu ti-

poval na šam
piony, jak se pak jim

i stávají i ve 
skutečnosti…

 Je to obrovský pocit naplnění.

Tak tedy které současné P.R.E. hvězdy m
ají 

podle vás největší potenciál? 
Pro m

ne jsou favorité: Duque CXIII a koně 
Guardiola linií. M

ají výšku, m
orfologii, chody 

a k tom
u všem

u neskutečný charakter. Tyto 
linie velice dobře znám

, jejich ochota spolu-
pracovat a jejich jem

nost je jedinečná.

M
yslíte si, že se plem

eno m
ění? Co vás 

k něm
u vlastně táhne?

Na P.R.E. m
iluji jejich noblesu, krásu a cha-

rakter. Chov P.R.E. se stále vyvíjí, jako vše 
a během

 let prošel velkým
i zm

ěnam
i. Ať jde 

o chody, stavbu těla nebo charakter. A sa-
m

ozřejm
ě také výšku koní. Lidstvo se vyvíjí, 

populace dosahuje vyššího vzrůstu, čili i koně 
m

usí být vyšší. Pro m
ě osobně jsou to vše po-

zitivní zm
ěny. Vždy je stále co zlepšovat, to je 

jasné.

Co je podle vás důležité při výběru poten-
ciálního šam

piona? Na co se při výběru 
zam

ěřujete a co považujete za slabinu 
plem

ene?
Pro m

ě jsou to především
 chody, profil 

hlavy, záda a postoj. Dívám
 se, jak se kůň staví 

ve svém
 přirozeném

 prostředí. To m
i o něm

 
hodně napoví. O

sobně si m
yslím

, že slabina 
plem

ene jsou stále ještě záda a v nich nedo-
statek síly, což je autom

aticky spojené s kva-
litou chodů.

Jakým
 sm

ěrem
 by se m

ěli P.R.E. ubírat? 
V m

inulosti trh utrpěl finanční krizí, která 
strhla i Španělsko...

Upřím
ně si m

yslím
, že je důležité praco-

vat s koňm
i všestranně. N

ejsou jen krásní 
a nejsou jen na výstavy. M

ěli bychom
 pod-

porovat snahy uspět s nim
i v ostatních dis-

ciplínách, jako je drezura, dom
a vaquera, 

zápřahy atd. D
okáží být velice univerzální 

(m
nozí dokonce úspěšně skáčou parkury) 

a tato podpora ve sportovních disciplínách 
by více otevřela m

ožnosti tohoto úžasného 
plem

ene.

A nyní Dobres PLC. Proč jste si vybral právě 
jeho? 

Protože m
á potenciál, neskutečný cha-

rakter a potřebnou kvalitu. Jeho rodokm
en 

je z obou stran plný šam
pionů. D

uque je 
Duque a klisna Lotus, to je legenda. Pam

a-
tuji si, jak jsem

 ji před lety poprvé s úžasem
 

uviděl. Vystupovala z kam
ionu po příjezdu 

na SICAB. Nikdy na to nezapom
enu. D

ob-
res je ještě m

ladý a jeho linie při jejich výšce 
dospívají velm

i pom
alu, toto je teprve jeho 

úplný začátek. Až v jeho 8-9 letech opravdu 
uvidím

e koně, jakým
 vím

, že jednou bude. 
Viděl jsem

 již cca 15 jeho hříbat, m
j. i ty v m

a-
jetku Yeguada D (yeguadad.com

) a vypadají 
velice nadějně. Byl jsem

 ohrom
en, že jsou po 

stejném
 hřebci. Nestává se často, aby jeden 

hřebec dával tak stabilní kvalitu.

Toto byla Dobresova první výstava, jak jste 
spokojený? 

Jsem
 na něj pyšný. Kvalifikoval se na finále 

SICAB na jeho první výstavě, což je veliký 
úspěch. Byl to jeho první výlet vůbec a pod 
sedlem

 je teprve od letošního léta. Soutěžil 
s koňm

i, kteří jsou skoro všichni m
nohoná-

sobní šam
pioni a jsou na výstavách i pod sed-

lem
 roky, byl v nevýhodě. M

usel toho hodně 
zvládnout, jak psychicky, tak fyzicky. 

Velká gratulace ke kvalifikaci na SICAB, co 
bude dál a jak složité je připravit se na tak 
velkou akci? 

Tak sam
ozřejm

ě je toho hodně, důležitý je 
i odpočinek, Dobres si zaslouží trocha klidu 
po takto velké akci. SICAB m

á tu výhodu, že 
tam

 budem
e o dost dnů dříve a on si tak bude 

m
oci postupně zvykat na nové prostředí. M

y-
slím

, že m
á splněno a už teď uspěl. SICAB si 

jistě všichni užijem
e!

P.R.E. dokáží být univerzální
Bývá nazýván „m

istrem
 m

istrů“ všech presentadorů 
(předvaděčů) koní plem

ene pura raza española ve Španělsku. 
Je legendou – v podstatě to byl on, kdo profesionální 
předvaděče stvořil. Velká spousta koní, kteří m

u prošli rukam
a, 

se stala šam
piony. N

yní předává svoje zkušenosti dál svým
 

žákům
, těm

 nejlepším
 presentadorům

. To je neuvěřitelný 
úspěch. 

Systém
 hodnocení P.R.E. na 

výstavách 
Předvádění koně jsou ohodnoceni 
kom

isaři:
1. ve výstavním

 postoji – hodnotí se 
m

orfologie/stavba těla
2. za předvedení chodů na ruce v kroku, 
klusu a cvalu
3. při zkoušce pod sedlem

 v testu jezdi-
telnosti neboli functionality, pouze starší 
hřebci
Každé předvedení je oznám

kováno 
zvlášť a m

á různou bodovou stupnici, je 
sečteno a poté zprům

ěrováno a výsledný 
počet bodů určí vítěze dané věkové 
kategorie, hřebci a klisny jsou hodno-
ceni odděleně. Každá výstava m

á vítěze 
jednotlivých kategorií a dále se vyhlašují 
i tzv. prém

iová um
ístění neboli šam

pio-
náty a to např. seniorský a juniorský šam

-
pion(ka) a vícešam

pion(ka) celé výstavy, 
šam

pion v jezditelnosti a kůň s nejlepším
i 

chody výstavy. Je vyhlášen a ocenění 
získává i nejúspěšnějšího chovatel atd. 
Hodnotitelský řád je podrobně popsán 
na w

w
w

.ancce.es

Jak to vše začalo? 
Jak to vše začalo? 

jsem
 získal ocenění Nejlepší předvaděč. Za 

Víte, kdo je to 
Presentador?

PreSENTADOR = předva-
děč/trenér výstavního koně, 
který připravuje a učí koně 
korektnímu výstavnímu po-
stoji a zároveň s ním trénuje 
předvedení chodů na ruce tak, 
aby se co nejlépe předvedl 
hodnotícím komisařům na vý-
stavě. Ve Španělsku je práce 
předvaděčů velice ceněná 
a chovatelé vědí, že zkušený 
a profesionální předvaděč 
je alfou a omegou úspěchu 
jejich koně na výstavě. Ti 
nejlepší z nich se těší velké 
popularitě a respektu maji-
telů P.R.E. koní.

JUAN GAVIRA LO
RENZO

 (51)
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Nejdříve gratulace k úspěchu a postupu do 
finále SICABu. Pojďm

e na začátek. Jak to 
vše začalo, proč P.R.E.?

Děkuji. Začalo to v roce 2006, kdy jsem
 žila 

7. rokem
 v USA a právě začínala studovat M

A 
studium

 na Stanford University. Ten podzim
 

nečekaně zem
řel m

ůj tatínek v ČR a já jsem
 

to těžce nesla. Shodou okolností se ve stejný 
rok narodil v M

ichiganu černý P.R.E. hřebeček 
Ducado YR. Dodnes věřím

 tom
u, že to nebyla 

náhoda. O
n m

ě zachránil. Naprosto jsem
 se 

do něj zam
ilovala a tím

 pádem
 do tohoto ple-

m
ene, které bych definovala jako nesm

írně 
laskavé, jem

né, noblesní, m
ajestátní. Vztah 

s P.R.E. je pro m
ě něco výjim

ečného. Ne na-
darm

o se říká, že P.R.E. kůň je „kůň králů.” 

To byl tedy rok 2006, jak to pokračovalo 
dále?

Vrhla jsem
 se do podrobného studia o P.R.E. 

koních, navštívila znám
é chovatele v USA. Po 

ukončení studia jsem
 se rozhodla vrátit zpět 

dom
ů. Ducado přijel se m

nou. Aby nebyl izo-
lovaný hřebec, pořídila jsem

 m
u nejdříve P.R.E. 

valáška a potom
 i 2 P.R.E. slečny ze Španělska. 

Udělala bych pro něj vše na světě. M
ěli jsm

e 
pár hříbátek a já se snažila dál vzdělávat. Ale 
teorie nestačí. Snížila jsem

 počet koní, našla 
jim

 m
ilující dom

ovy a začalo časté cestování 
do Španělska. Za poslední roky jsem

 poznala 
význam

né chovatele a jejich rodiny. O
ni jsou 

neskutečným
 zdrojem

 vědom
ostí o chovu 

P.R.E. a já si nesm
írně vážím

 jejich času, kdy 
byli ochotni m

ě vyslechnout a zodpovědět 
spoustu m

ých otázek. Čím
 více poznávám

 
toto plem

eno a chov jako takový, tím
 více si 

uvědom
uji, kolik toho nevím

 a jak m
oc je dů-

ležité se neustále snažit vzdělávat a nebát se 
ptát těch nejzkušenějších.

Je to již pár let od vašeho rozhovoru 
s panem

 M
. Cárdenasem

, který jste psala 
pro náš časopis o Vaší návštěvě u něj 
a o jeho legendárním

 olym
pijském

 P.R.E. 
hřebci Fuego XII. Na co vzpom

ínáte nejvíce 
z této návštěvy?

Tehdy to byl velký zážitek! O
d té doby jsem

 
s p. Cárdenasem

 m
luvila vícekrát. Při naší 

návštěvě nám
 bylo M

anuelem
 předvedeno 

několik hřebců pod sedlem
 a sam

ozřejm
ě 

i Fuego XII. Pan Cárdenas je velm
i vlídný 

a vždy nápom
ocný. Co m

i však utkvělo nej-
více, byla jedna jeho rada: „Chov je velm

i těžká 
záležitost a nejdůležitější je trpělivost a jít si za 
svým

. Každý bude m
ít vždy své preference, ale 

jako chovatel si m
usíte udělat svoje a za tím

 
svým

 ideálem
 si jít. Pokud vytrváte, tak dříve 

či později přesvědčíte i ostatní.”

A jaký je tedy Váš “ideál” P.R.E. koně?
P.R.E. je velm

i univerzální plem
eno a díky vý-

voji v něm
 najdete různé typy koní. Každém

u 

se líbí trošku něco jiného, m
ůj osobní ideál jsou 

vyšší P.R.E. koně s vlídnou laskavou povahou 
a pohodlným

i, lehce jezditelným
i chody pod 

sedlem
.

A m
ezitím

 se váš chov opět rozrostl…
To je pravda…

 -
 Čím

 více času jsem
 ve 

Španělsku trávila a čím
 více lidí a chovatelů 

poznávala, tím
 těžší to pro m

ě bylo. A teď m
y-

slím
 z hlediska odolávání…

 M
ěla jsem

 tu čest 
osobně potkat tak nádherné P.R.E. koně, že se 
m

i kolikrát až tajil dech. Nějakou dobu jsem
 to 

zvládala, ale nakonec jsem
 potkala Sultánku 

(Reproductor Calificado) a když jsem
 viděla 

její dcery a uvědom
ila si, co dokáže dát za hří-

bátka, tak jsem
 již nedokázala odolat. Chov je 

velm
i těžká věc, často se stává, že ani výstavní 

koně nedají výstavní potom
ky, a tak když se 

m
i naskytla tato příležitost, využila jsem

 ji. 

Hřebec Dobres PLC. Vaše současná hvězda. 
Proč on a jak se to stalo?

Upřím
ně, nikdy jsem

 si nem
yslela, že bych 

vedle D
ucada m

ěla ještě dalšího hřebce. 
Před 2 lety jsem

 byla opět v M
adridu a sho-

dou kom
plikovaných okolností jsem

 potkala 
D

obrese. N
a jeho m

ladý věk byl již tehdy 
obrovský, lidm

i skoro netknutý, po jeho 
první připouštěcí sezoně, kdy žil se stádem

 
kobylek. Udělal na m

ne neskutečný dojem
, 

byl „m
ajestátný“. A při tom

 tak jem
ný s inte-

ligentním
 výrazem

. O
kam

žitě jsem
 se zam

i-
lovala. Ani ve snu m

ě nenapadlo, že by m
ohl 

být m
ůj. D

alší 2 roky jsem
 potkávala jeho po-

tom
ky a pravidelně s ním

 trávila dost času. 
Nikdy jsem

 neviděla hřebce, který by dával 
konzistentně tak kvalitní a sobě podobná 
hříbata s tak různým

i typy klisen. D
okonce 

i s klisnam
i m

enšího vzrůstu dokáže dát po-
tom

ka se slušnou výškou. D
ošlo m

i, že on je 
opravdu skvělý plem

eník. A jeho charakter 
m

ně učaroval. Zbytek byl už obrovské štěstí. 
Jsem

 hluboce vděčná jeho chovateli Pedrovi 
z Yeguada Sierra de Guadalupe a m

ým
 přáte-

lům
 Josém

u a Cristině ze Zeta Horse, protože 
bez nich by toto nebylo m

ožné.

A potom
 tedy nastaly přípravy na výstavy

Nejdříve odjeli Dobres a Ducado na sever 
Španělska na vyhlášenou reprodukční kliniku. 
Trvalo pár m

ěsíců, než bylo připraveno do-
statek kvalitních m

razených dávek od obou 
pro export do USA, Evropy a Jižní Am

eriky. 

Ducado se poté vrátil zpět do ČR a Dobres jel 
na jih Španělska k Juanovi na trénink. Chtěli 
jsm

e ho vzít na jednu m
enší výstavu před vý-

stavou v Granadě, aby se okoukal, ale bohu-
žel ji zrušili, a tak se jelo rovnou na šam

pionát 
Andalusie. 

Co vím
e, jste asi první z ČR, kdo se odvážil 

se svým
 P.R.E. koněm

 na takovou akci. M
usí 

být těžké vše zorganizovat, že?
Upřím

ně, ani si to neum
íte přestavit. Když 

jsem
 se rozhodovala, tak jsem

 tušila, že to 
asi nebude legrace, ale i tak jsem

 to podce-
nila. Vyžadovalo to nesm

írné m
nožství času 

a financí a i tak by to nikdy nefungovalo bez 
neskutečného charakteru D

obrese a bez 
obrovské podpory a pom

oci ze strany m
ých 

přátel ve Španělsku a v ČR. M
ěla jsem

 obrov-
ské štěstí, že jsem

 za poslední roky potkala 
tolik skvělých lidí. Bez nich by to nešlo a já 
bych jim

 touto cestou chtěla všem
 z celého 

srdce poděkovat. Před pár lety jsem
 většinu 

z nich neznala a nyní jsou pro m
ě jako rodina. 

M
oc si jejich přátelství a podpory vážím

. 

Vím
, že nem

áte vlastní areál zatím
, to asi 

situaci m
oc nepom

áhá…
To je m

ůj sen. Ideálně bych si představovala 
areál, kde by se dalo organizovat vše, co krea-
tivita vym

yslí: od jezdeckých m
ezinár. závodů, 

po m
enší veletrhy, svody, konference apod. 

a u toho m
alý, ale kvalitní chov P.R.E. Vzdě-

lání, kontakty po světě a jazyky pro to m
ám

, 
i ten správný tým

 lidí. Zatím
 to jsou ale jen sny 

a plány, je to ve fázi hledání investorů. V sou-
časné době m

ám
e naše koně ustájené v ná-

jem
ních stájích v ČR (chov Yeguada D) a také 

ve Španělsku (chov Yeguada D España), což je 
náročnější. Na druhou stranu, m

usím
 přiznat, 

že do teď to ani jinak nešlo, vzhledem
 k čas-

tým
 cestám

 do Španělska.

Je toho ještě hodně, co bychom
 chtěli 

vědět, ale m
ísto dochází. Jaké m

áte další 
plány? Sam

ozřejm
ě SICAB...

Kvalifikace a účast ve finále SICABu je velký 
úspěch a já jsem

 na Dobrese opravdu pyšná. Je 
ještě m

ladý na P.R.E. a při své výšce m
á hodně 

dospívání před sebou. Pod sedlem
 teprve za-

číná. Až za 2-3 roky uvidím
e, co vše dokáže. Je 

důležité, aby zvládl SICAB ve zdraví a um
ístění 

bude pro m
ě velký úspěch, ať již bude jakékoliv, 

svůj úspěch již dokázal, tím
, že se kvalifikoval! 

Poté si bude užívat odpočinku. M
y se budem

e 
věnovat prodeji m

razených dávek. M
ám

e také 
několik P.R.E. koní na prodej, dokonce se nám

 
podařilo dostat se k pár potom

kům
 Dobrese 

předtím
, než se ukázal na výstavách, tak jim

 
budem

e hledat ty nejlepší dom
ovy. No a na 

jaře budem
e chystat dceru Dobrese, Herm

idu 
Z, na výstavní sezonu ve Španělsku a Dobres 
přijede do ČR, kde se bude věnovat drezuře. 
Pokud to situace dovolí, odjede D

obres na 
podzim

ní výstavní sezonu 2016 opět do Špa-
nělska. Plánů je hodně…

 
Á

Ani ve snu m
ě nenapadlo,

  
 

 
 

 
 

že by m
ohl být m

ůj!

Barbora KALINO
VÁ, 

m
ajitelka D

obrese

Ã
 Polosestra hřebce D

obres PLC, Calidad PLC 
(nar. 2008, KVH

 167 cm
), po otci D

'Adeje.  
Foto ©

 siem
PREcaballos

Ã
 M

atka hřebce D
obres PLC, Lotus, KVH

 172 cm
, 

o: Viboro IV, m
: Etna, a současně čtyř koní s titulem

 
Reproductor Calificado. Zde ve věku 24 let! 

Ã
 Polosestra hřebce D

obres PLC, H
acendada  

Arenas, KVH
 166 cm

, m
: Estudianta XXXV.  

Foto ©
 Azahara Photography

Ä
 Zleva M

aestro Juan G
avira, m

a-
jitelka Barbora Kalinová, presenta-
dor Isaias Contreras M

artin.
FO

TO
 ©

 Siem
PREcaballos

Ã
 D

obres PLC: 3 m
ěsíce pod sedlem

 a drezurní jezdec/trenér Antonio Trigo.
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