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„Zatvrzelí chovatelé z tvrze“ – i tak by se dal nazvat článek z návštěvy
Farmy Ohrazenice. Ona „zatvrzelost“ je však u Kateřiny Hanušové
a Jiřího Mayera myšlena v kladném smyslu – chovu se věnují i přes
nedostatek pracovníků, nevyzpytatelnost trhu a vysokou finanční
náročnost. Vypovídající ovšem je také stávající název. Ohrazenická
dvojice se totiž inspiruje u sportovně-chovatelských velmocí,
jejichž základem je právě propojení chovu a sportu.

FARMA OHRAZENICE

zajímavosti

Kateřina Hanušová a Jiří
Mayer provázali sport a chov
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 Tristní stav tvrze před opravou.

 Opravená tvrz upoutá hned při příjezdu – ale není to tak dlouho, kdy byla spíš
pro ostudu…

Vesničku Ohrazenice najdete pár kilometrů
západně od Strakonic, od roku 2013 už lehce
rozpoznáte i areál farmy – zdálky na vás září
nádherně zrestaurovaná fasáda tvrze. První
zmínku o původně gotické stavbě lze najít
v roce 1360, kdy ji měl vlastnit Oldřich Tažovec z Ohrazenice. To, co je na ní dnes nejhezčí,
nástěnná renesanční technika nazvaná sgrafito, pochází přibližně z roku 1600 a do dnešní
podoby byla zrenovovaná právě před čtyřmi
lety.

Jiří, velkostatkář z Prahy
Velkostatek Tažovice zrestituoval Ing. Jiří
Mayer v roce 1993, do té doby bydlel v Praze,
kam přišli s rodiči po nuceném vystěhování.
Po roce 1948 totiž rodinný statek komunisti
zabavili a ještě se na rodině dost „vyřádili“ –
Jiřího dědeček byl zavřený dvakrát a jednou
zavřeli dokonce i babičku, věznění neutekl
ani otec Jiřího maminky. Jiří vyrůstal v Praze
na Novém Světě, kde začal na nedaleké poho-

 Dva příklady společného úsilí Kateřiny Hanušové a Jiřího Mayera – odchovanec Balcamor po někdejší světové jedničce mezi plemeníky Baloubet du Rouet
a v pozadí nedávno opravená tvrz s románskými základy a sgrafity ze 16. století.

 Malebná šumavská krajina je pro chov koní ideální.

řelecké jízdárně jezdit. Dalších 12 let působil
zase na Pazderně, tam se potkal s Kateřinou
Hanušovou. V té době byli jeho nejúspěšnějšími koňmi Lovin a hlavně plnokrevný Tarex,
s nímž se na úrovni 130 cm něco navyhrával.
V začátcích jezdil u A. Starosty, později u ppl.
Myslíka a mjr. Dobeše, později také s M. Balcarem, mnoho let jezdil bez trenéra. Z 90. let
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si ho jistě pamatujete v sedle malého Kamaze
nebo obřího Barta, díky němuž získal zlatý
odznak ČJF. Nejúspěšnějším koněm však byla
Mamba, která se u něj v roce 1996 narodila (o:
Mr. Cox; m: Moon Santa po Reliéf písecký). To
už ale dával farmu do pořádku, urgentně se
pustil do 20 rozbitých střech. „No, spíš jsem
se snažil statek dávat dohromady, ne do po-

řádku, to je silné slovo,“ skromně upřesňuje.
Bydlet se tu dalo jen v malém domečku, kde
strávili 20 let, přitom se 10 let soudil o zámek
v Tažovicích, který se nakonec podařilo získat.
A mezitím samozřejmě sportoval a choval
koně: „Jakmile jsem měl prostory, počty začaly
stoupat, začali jsme více chovat, protože hned
první hříbě, narozené ještě na Pazderně –
Moon Santa, se povedlo, z ní pak byla Mamba,
což byl můj nejlepší kůň.“ Ing. Mayer musí obstarávat běžný chod velkého hospodářství
(ale třeba i lesa), což si vyžádá dost času. Seno,
slámu i oves mají pro všech 50 koní vlastní,

kove (dvacet let se podkováním živil), stará se
o vozový park…

Škoda, že den má jen 24 hodin
V den naší návštěvy na konci října panovalo
hodně proměnlivé počasí, což sice nebylo ideální pro fotografa, o to více však fotografie vypovídají o náročné práci okolo farmy a koní.
Původně jsme chtěli zachytit typický den,
jenže to bychom museli dorazit na sedmou
a tak brzy se nám vstávat nechtělo. A typický
den se nám ani zachytit nepodařilo – o prázdninách totiž chodí pomáhat studentky, takže
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na Katku nezbylo tolik práce. V běžném pracovním dni by si na nás ani Kateřina ani Jiří
rozhodně nezvládli vyčlenit tři čtyři hodiny
času, posuďte sami: od 7 do 9 hodin se tu krmí,
kydá, pečuje o koně, pouštějí se do výběhů,
po půlhodinové snídani zasedne Kateřina
k počítači, překládání a účetní a kancelářské
práci, zde stráví dalších pět hodin, když stihne
oběd a uvařit, je ráda, a od tří hodin již jezdí
a pracuje s koňmi, popřípadě pomáhá při
podkování, pracuje na statku, pohrabe si jízdárnu, kolotoč, uklidí dvůr… V létě nechodí
domů před 22. hodinou, kolikrát, když si večer

návštěva

PRODUKTY CHOVU FARMY OHRAZENICE

 Kateřina během naší návštěvy odjezdila
na jízdárně vybavené povrchem s rohožemi
i geotextilií temperamentního plemenného
hřebce Balcamora po Baloubet du Rouet.

 Ing. Jiří Mayer a letos 21letá Mamba s hřebečkem po Aristo Z.

zajímavosti

Mgr. Kateřina
HANU ŠOVÁ
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CONCERTA

Sedmiletá holštýnka po Cornet Obolensky,
letos několik vítězství a umístění v S. Foto
Patricie Mazuchová

 Narodila se v Praze do rodiny
profesionálních překladatelů,
ale absolutních nekoňařů
 Studovala dvojjazyčné německé gymnázium, poté organickou chemii na PF UK
 Od 6 let se u rodičů z ničeho
nic dožadovala ježdění na
koni, od 11 let ji vzali do
oddílu na pražské Bílé Hoře,
tehdy ještě nebyli poníci
a děti museli jezdit rovnou na
velkých koních
 ZZVJ ve 14 letech, ale více
závodí až od 21 let
 První S vyhrála s tehdy
20letým Kamazem v roce
2003 v Husinci po 2 rozeskakováních proti tehdy 9letému
Regentovi, s Kamazem šla
i první MČR žen v roce 2001,
když mu bylo 18 let

Holštýnský valach Cornet´s Ninja po Cornet Obolensky. Foto Martina Kůstková

 Mnoho hodin denně i v noci tráví Katka u počítače (všimněte si
těch svalů!)… A snad se nebude zlobit, když jí neodstraníme jizvu
na obličeji: „Tu mi před dvěma měsíci vyrobila hrábnutím Marleen.
Zatím ještě doufám, že se časem vytratí...“

DARTONI

Pětiletý hřebec Dartoni
(Darco x Clarimo) letos
vyhrál červnovou kvalifikaci
KMK, šel čistě finále MaŠMK
a sezonu zakončil suverénním vítězstvím v klasickém L
v Dubenci, kde v rozeskakování porazil 12 starších soupeřů. Foto Martina Kůstková

 Na malého anglokabardince Kamaze si určitě vzpomenete… „Byl jedním z nejvýkonnějších koní, na jakém jsem kdy seděla. Měl v kohoutku 153 cm a já jsem
s ním v jeho 20 letech vyhrála své první S,“ popisuje Kateřina. Foto archiv jezdkyně

v šest voláme (a normální žena připravuje večeři), ještě ji čeká mnoho koní
na ježdění. V zimě se snaží být doma do
21 hodin, „ale hala svítí, takže…“ naznačuje časté nedodržení tohoto předsevzetí. Ovšem práce na statku a s koňmi
je jen část povinností – oba dva aktivně
závodí, takže v létě jsou téměř každý víkend na závodech, trénují s Jaroslavem
Jindrou, účastní se s koňmi chovatelských akcí, Jiří je předsedou jihočeské
oblasti a Kateřina v oblastním výboru,
nyní se také angažují kolem svazu ČT,
Kateřina pečlivě sleduje mezinárodní
scénu („hlavně mi neříkej, kdo včera
vyhrál velkou cenu, já to ještě nezkoukla!“), když čas dovolil, komentovala v Praze Eurosport, jezdí na důležité
akce hlavně do Německa (ale nene-

CORNET´S NINJA

chala si ujít ani Světové jezdecké hry
v Normandii), vyřizuje veškeré dotace
na opravy budov a pořízení strojů, píše
do Jezdectví… Již jen z vypočítávání
všech těch činností je člověk unaven…
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DARCY

Dcera populární skokanky Mamby po Mr.
Cox a holštýna Carpalo.
Letos s Ing. Mayerem
vybojovala 4. příčku ve
finále KMK. Foto Martina
Kůstková

4letý holštýn Darcy
po Darco x Chepetto
se narodil v Ohrazenicích a pod M.
Příhodou letos vyhrál
Martinický šampionát
mladých koní i finále
KMK. Foto Martina
Kůstková

ESMAN

Další ohrazenický odchovanec, pětiletý hřebec Esman (Darco x Cassini
I) vyhrál jednu z červencových
kvalifikací KMK, je uchovněný pro
CS a takhle s Ing. Mayerem skákal
ve finále MaŠMK. Foto Martina
Kůstková

 Jednou z prvních holštýnských klisen dovezených do Ohrazenic
byla Caretina (Caretino x Corofino I). Zde při vítězství v ST** na
Císařském ostrově. Nyní je v chovu a dala již 2 nadějná hříbata –
klisničku po Cassini's Son-T a hřebečka po Plot Blue. Foto Lukáš
Klingora

O českém a holštýnském chovu
Díky jazykovému vybavení a zvýšení
dostupnosti odborné literatury ze zahraničí se Kateřina přibližně od roku
1998 hodně zabývala studiem německých chovatelských publikací. Od roku
2000 jí vycházela série chovatelských
článků v Jezdectví o zahraničních
hřebčích liniích. Vše odstartoval článek
Geneze a perspektiva kmene Nonius
v Čechách: „Nevydržela jsem a kontaktovala tehdy redakci s dotazem, jestli si
opravdu myslí, že Nonius má v Čechách



MARLEEN

CLARIMA

 Letos 13letá importovaná Caranka po Caretino chodí od 9 let
spolehlivě parkury stupně T, vyniká zejména charakterem a skokovou schopností.

Holštýnka Clarima sama zvítězila
v jedné kvalifikaci KMK 6letých,
předtím stihla jako 4letá dát
hříbě – dnes již plemeníka
Dartoni po Darco. Foto Jitka
Kreidlová

STEFFI

Tříletá Steffi po Guidam Sohn x Concept patří k mladým ohrazenickým
nadějím. Foto Martina Kůstková
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 Budovy na farmě v Ohrazenicích jsou plné boxů, na takový počet koní se kolotoč
a provoz na jízdárně a v hale téměř nezastaví, i když kolem jsou prostorné pastviny.

koně, kteří se tu narodí, také obsedám a společně je připravujeme do sportu, takže rovnou
sami prověřujeme i vrozené vlastnosti odchovaných koní a máme tak tu nejlepší zpětnou
vazbu. Klisny připouštíme spíše prověřenými
hřebci, nejvíce se nám zatím osvědčil Cornet
Obolensky a Darco.“ Před osmi lety pomáhala
autorům reedice slavné knihy Das Holsteiner
Pferd s kapitolou holštýni v ČR. Její znalost původů pracovníky svazu natolik překvapila, že jí
nabídli funkci kontaktní osoby pro svaz. Může
se tak účastnit schůzí jako delegát a volit funkcionáře holštýnského svazu. O původech toho ví
hodně – a co neví, to si dokáže zjistit v různých
chovatelských či sportovních databázích.

 Německy by se počasí
během naší návštěvy mohlo
nazývat „Sauwetter“, v češtině
se naštěstí používá poněkud
slušnější výraz, protože ani
psa by nevyhnal – a ano, Kateřina a pomocnice už zavádějí
koně z výběhů do stájí…

Další z revolucionářů

zajímavosti

Kateřina a Jiří v roce 2016 aktivně podpořili
snahy o změnu ve vedení ČT. Proč? „Především testace mladých koní, tedy 3letých klisen
a hřebců pod sedlem, moc neodpovídá způsobu, jakým se dnes ve vyspělých chovech
mladí koně prověřují. Předsednictvo SCHČT
se sledováním chovatelských trendů příliš nezabývalo a jeho hlavním zájmem bylo šikovné
přerozdělování dotací pro svaz. Byly zavedeny
z pohledu chovu poměrně kontraproduktivní
tituly jako preferovaný hřebec – vybrání do
této kategorie nemá, na rozdíl třeba od Akceleračního programu, žádná pravidla, a navíc,

pokud se preferuje hřebec s relativně nízkým
připouštěcím poplatkem, vede tato možnost
úspory některé chovatele k připouštění daného hřebce i na klisny, na které by ho jinak
nevybrali, protože na ně původově, temperamentem či exteriérově nepasuje. To se však
uvidí až poměrně za dlouho a dnešní vedení
už to asi pálit nebude.“ Vadil jim však také členskou základnou neschválený nákup svazového
hřebce a nyní zřejmě i jeho vyvezení a prodej,
neschválený ani zapsanými členy předsednictva. „Ozývá se velké množství chovatelů ze
všech stran a volají po změně, navíc už máme

i pár mladších lidí s jazykovými znalostmi, kteří
by dokázali pomoci s nasměrováním ČT k vyspělejším chovům a mohl by se změnit i ten
prastarý zkušební a šlechtitelský řád, který za
posledních 20 let doznal jen minimum úprav,
přestože chov sportovních koní je úplně někde
jinde. Bývalé předsednictvo se však stále zuby
nehty bez mandátu a v rozporu s legislativou
drží svých funkcí, takže brání celému chovatelskému spolku posunout se někam dopředu.“ Již
brzy však noví funkcionáři dostanou prostor
tyto změny prosadit, takže chovatelé ČT čeká
zajímavý vývoj. 


Více informací o koních a farmě Ohrazenice najdete i na webu www.holstyni.cz

návštěva

INZERCE
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ještě nějakou perspektivu. Odpověděli otázkou,
zda bych pro ně tedy nechtěla napsat něco lepšího a tím začala má spolupráce s časopisem.“
Tyto odborné články byly hlavním důvodem
toho, proč ji v roce 2003 oslovil Ing. Kutěj, jestli
by nechtěla pracovat v předsednictvu SCHČT.
Tato spolupráce ovšem trvala jen asi 3 roky.
„Když Ing. Kutěj ze zdravotních důvodů skončil
v roli předsedy SCHČT, odešel z mého pohledu
jediný člověk, který svaz poháněl shora směrem
ke smysluplnému chovu. Ze schůzí jsem odjížděla s pocitem, že se nic chovatelsky smyslupl-

ného neřeší a dospěla jsem k přesvědčení, že
těžko můžeme krokem dohánět někoho, kdo
před námi cválá. Protože nerada dělám něco, co
postrádá smysl, předsednictvo jsem na vlastní
žádost opustila,“ popisuje Kateřina. Od té doby
se o zlepšení produktů ČT postarali hlavně ti
prozíraví chovatelé, kteří se navzdory různým
populárním trendům snažili připouštět kvalitní
hřebce na kvalitní klisny. „A já jsem se začala
zabývat chovem holštýnských koní, protože
mi byla sympatická strategie založená na kvalitních, prověřených a prochovaných klisnách

a přísném výběru chovných hřebců. Studovala
jsem materiály o holštýnských rodinách, tzv.
mateřských kmenech a publikovala je i v ČR,
protože se řada holštýnských produktů objevovala i na našich kolbištích,“ dodává. Postupně
nakoupili několik holštýnských klisen, většinou
hříbat nebo mladších 2 let, vybírali kvalitní původy s důrazem na výkonnost v rodině. Prověřili je ve sportu, některé už jako 4leté daly hříbě
a od ročníku 2009 už vlastně jezdí pouze na koních vlastního chovu – narozených v rámci PK
ČT, CS nebo holštýnské. „Až na výjimky všechny
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PRODEJ JEZDECKÉHO
AREÁLU V OSTROVĚ

u Karlových Varů.

 jezdecká hala 60x23 m – 1370 m²
 provozní budova 351 m²
 8x stáj pro koně, šatny, toalety
 skladové prostory
 výběhy pro koně
 volné pozemky
 2x rodinný dům 120 m²
 2x samostaná garáž 49 m²
 c elková výměra areálu k prodeji:
19 898 m²
 cena 1200,-Kč/m²
Marian Stoyanov tel.: 702 885 666

 Půlroční potomek Russela II z Clarimy (skok S).

 Vladimír Svoboda tel.: 739 377 906

 Kapličku na vrcholku kopce ze všech stran obklopují výběhy. Užívají si je i letošní hřebečci po Russel II, Cornet Obolensky a Plot Blue.
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Sterling reality s.r.o., Lublaňská 1319/7, 120 00 Praha 2
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