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Secret. Pozvala mě na návštěvu k nim do Líšnice 
a  prozradila mi, že má překvapení, nového 
appaloosa hřebce TT Mighty Juniora. Když jsem 
ho poprvé spatřila, bylo to mé osudové setkání 
s appaloosami – ta elegance a charakter! Za rok 
se mi z tohoto spojení narodila moje první appa-
loosa klisna TT Mighty Dancer, se kterou jsem se 
úspěšně účastnila několika českých Appaloosa 
Show a  kterou mám dodnes. Postupně jsem 
se začala věnovat více chovu, a to specifických 
barev, ve stádě mám klisnu QH z Kanady se stří-
brným genem, v r. 2008 jsem z USA importovala 
QH klisnu se zbarvením grullo a odchovala již 3 
grullo hříbátka. Ovšem svou vysněnou appalo-
osu jsem stále hledala v inzerátech…

Prozraďte nám jak dlouhou a těžkou cestu 
jste podstoupila, než jste si přivezla vaši do-
konalou klisnu Hi Tech Cowgirl? 

Velmi se mi v USA líbil úspěšný hřebec Hi Tech 
Cowboy, nejen pro své velké černé puntíky, ale 
i pro jeho stavbu těla a ušlechtilost hlavy – je po 
legendárním hřebci Dreamfinder, zapsaném do 
Síně slávy, z matky Impress A Cowboy, národní 
šampionky v most colorful a halteru, její původ 
je ještě zajímavější. Otec je Cowboy Justice, 
rovněž černý leopard, rezervní světový vítěz, 
a matka Impressive World po legendárním Im-
pressive (QH). Rozhodla jsem se najít a dovézt 
klisnu ve zbarvení leopard z halterové linie po 
tomto hřebci, který bohužel v r. 2008 nečekaně 
v 7 letech uhynul na koliku, neměl namražené 
ani inseminační dávky, takže jsem musela hledat 
mezi několika málo potomky, co dal, a to ještě 
buď nebyly vůbec na prodej, nebo jejich cena 
byla velmi vysoká. Pátrala jsem téměř 2 roky a už 
jsem to vzdávala, pak jsem náhodně v březnu r. 
2010 narazila na v  Severní Karolíně inzerova-
nou 3letou černou leopardku Hi Tech Cowgirl. 
Okamžitě jsem kontaktovala majitelku, která 
mi sdělila, že klisnu prodává velmi nerada, pro-
tože má sama velké zdravotní problémy a musí 
proto rozprodat všechny koně, „Heidi“ – jak jí 
říkala – je její vysněný kůň, do něhož vkládala 

veliké naděje a určitě ji neprodá nějaké bláznivé 
Evropance. Byla jsem zklamaná, dala jsem jí dob-
rou nabídku, ale nemohla jsem nic jiného dělat. 
Po měsíci se ozvala zpět, že bohužel v Americe 
jí všichni nabízejí jen výměnu za jiného koně 
a na to nemůže přistoupit, začala jsem shánět fi-
nance, aby o tom moje rodina nevěděla, taková 
investice by mi jen tak doma neprošla. Na App-
-A-Lot Ranchi, kde tou dobou stála, měli také 
výborného hřebce An Apsolute Dream po Plea-
sant Dreams, tak jsem ji nechala zrovna připustit, 
další peníze za připouštěcí poplatek atd., čekala 
ji 2000 km dlouhá cesta do karantény a nechtěla 
jsem nic podcenit, zaplatila jsem proto ustájení 
na 2 měsíce na domovském ranči, abych měla 
jistotu, že březí také zůstane. 

A povedlo se?
Kdepak. Měla jsem již domluvený termín od-

jezdu do karantény v červnu, když přišel email 
s ultrazvukovým vyšetřením – klisna vstřebala. 
Začala jsem být nervózní, každý den mě stál 6 
dolarů ustájení a žádný výsledek! Dohodli jsme 
se, že ji na další říji znovu připustí, ale klisna necy-
klovala a musela se jí nasadit hormonální stimu-
lace. Koncem července byla znovu připuštěná, 
tak jsem čekala na potvrzení březosti, jenže po 
20 dnech přišel email, že klisna je sice březí, ale 
vypadá to na dvojčata velmi blízko sebe a mám 
dát souhlas s ukončením březosti… To už jsem 
byla na pokraji zoufalství – po pár dnech opět 
ultrazvuk ukázal stejný výsledek, to jsem si však 
již snímky vyžádala a konzultovala jsem je v Če-
chách, kde je posoudili jako normální březost. Až 
3. speciální ultrazvuk potvrdil, že je tam naštěstí 
jen jedno hříbě. Klisnu tedy čekaly další 2 měsíce 

na ranči a jako březí odjížděla začátkem října do 
karantény. Cesta do ČR i následná aklimatizace 
proběhly v pořádku, manžel si ovšem všimnul 
hned, že do stáda přibyl nový kůň, ale na kolik 
peněz zatím vyšel, jsem raději mlčela. Klisna byla 
nádherná, jen trochu pohublá, já byla šťastná 
a těšila se na puntíkaté hříbátko… Narodil se 
hnědý hřebeček…

Jste s kobylkou spokojená, přeci jenom kou-
pit koně na dálku je asi risk, ne? 

Jak jsem výše popsala, zrovna tenhle pří-
pad je asi rarita, ale podle mých zkušeností se 
k  vám opravdu dostane kůň, jehož povaha 
a zdravotní stav garantovaný majitelem platí, 
pokud koupíte koně z USA. Nestane se vám, že 
by vám byla zatajená nějaká vada, rovněž před 
koupí si můžete nechat udělat různá vyšetření, 
všechny je ovšem zaplatíte, ať k prodeji dojde 
či nikoli. Pokud nebude kůň zaplacený, z  do-
movského ranče se nehne, zaplatíte také za 
každý den ustájení navíc, pokud ho neodvezete 
hned, nikdo vám tam koně nenechá zadarmo, 
případně každý hřebík, co bude nutný přibít do 
podkovy… O koně máte ale současně vzorně 
postaráno. Větší rizika hrozí při samotném trans-
portu, koně většinou létají letadly, což je nejrych-
lejší způsob přepravy, bohužel nejbližší letiště, 
kde vám koně odbaví, je Frankfurt n. Mohanem. 
Moje klisna přistála v Amsterodamu a čekalo ji 
ještě 10 hodin cesty ve vozíku…

Přes všechny strasti jsem ale velmi ráda, že ji 
mám, je to můj splněný sen. Má všechny znaky 
appaloos – je odvážná, zvědavá, kamarád-
ská k  lidem, ochotná, má nádherný elegantní 
pohyb. Když na ní jedu, jen tak pluji vzduchem, 
nemusím ani pobízet, ani brzdit, jako by vní-
mala každou moji myšlenku. Dala zatím hně-
dého snowflake hřebečka Hi Tech Dream, nyní 
mu jsou 4 roky a nová majitelka s ním počítá 
do chovu. V letošním roce je březí po palomino 
hřebci, tak doufám, že puntíky konečně budou.

Jaké to má vlastně zbarvení? 
Heidi je nejatraktivnější forma zbarvení appa-

loos – black leopard (na bílém podkladu má po 
celém těle tmavé oválné puntíky, které jakoby 
kopírují tvar těla, kůň se s tímto zbarvením již 
narodí, je neměnné) – což má uvedeno v Certifi-
cate of Registration. Má 80 % FPD, to znamená, 
že z 80 % je to čistokrevná appaloosa, její otec 
byl testován kromě HYPP N/N také jako ho-
mozygotní pro černý pigment EE, myslím si, že 
ona bude pravděpodobně také homozygotní 
EE. Vždy se jí narodí hříbě, které bude mít černé 
nohy, černý ocas a hřívu. 

Jak jste se vlastně potkala s koňmi? 
Odmala jsem vyrůstala v naší malé vesničce 

na Vysočině, v  Úhořilce (v  průsečíku mezi Ha-
vlíčkovým Brodem, Jihlavou a Humpolcem), na 
bývalém gruntu, na kterém před kolektivizací 
hospodařili babička s dědou, ale moje cesta ke 
koním nebyla vůbec jednoduchá. Snila jsem 
o nich už jako malá holka, bohužel moji rodiče 
a ani nikdo z mých blízkých mě nikdy v mé vášni 
nepodporovali, spíše naopak – prý je to moc ne-
bezpečné a navíc se pro takovou výtvarně talen-
tovanou slečnu nehodí hrabat se v hnoji. Potají 
jsem ještě na základní škole utíkala ke koním, 
šlapala jsem na kole do víc než 10 km vzdáleného 
a tehdejšího jediného oddílu TJ Jezdec Havlíčkův 
Brod, kde jsem poznala hlavně to, že mít koně 
je hromada dřiny, ale byla jsem mezi podob-
nými koňskými nadšenci, z nichž mě právě Ing. 
Iva Škardová (která bohužel již není mezi námi) 
ovlivnila nejvíc. Poznala jsem, že opravdu ten 
nejkrásnější pohled je z koňského hřbetu. Ovšem 
pak jsem odešla studovat do Uherského Hradiště 
výtvarnou školu, poté ještě pražskou „umprum“ 
a ke koním jsem se vrátila až díky rodičům.

Jak to?
V porevoluční euforii se totiž rozhodli, že si 

vezmou zpět pozemky (tehdy 24 ha) a maje-
tek zabavený JZD a začnou hospodařit. Nikdy 
v  zemědělství nepracovali, byli vysoce posta-
vení úředníci, pro ostatní sousedy jsme byli spíš 
blázni, kteří do několika let musí zkrachovat. Je-
jich rozhodnutí ovlivnilo celou naši rodinu, začali 
jsme budovat novou mléčnou farmu a já jsem 
zajásala, že můj sen – mít svého koně – můžu 
začít realizovat. Odešla jsem z  Prahy zpátky 
domů a koupila si svého prvního koně Optimu, 
polokrevnou klisnu z  tehdy rozprodávaného 
netolického stáda. Začátky nebyly jednoduché, 
zázemí jsem již měla, ale musela jsem si na vše 
vydělat z učitelského platu. Byla to však mimo-
řádná klisna, jenom díky ní, jejímu charakteru, 
temperamentu a  trpělivosti dnes koně mám 
a zcela jsem jim propadla.

Můžete nám prozradit, proč jste si zamilovala 
právě koně plemene appaloosa?

Appaloosy jsem se poprvé uviděla na MČR 
WRC v Přerově, nevím přesně, který rok – v de-

vadesátých letech, kam jsem se jela podívat 
s mojí kamarádkou Lenkou Némovou (která již 
také bohužel není mezi námi). Již tenkrát jezdila 
westernově a já anglicky a byla to ona, co mě 
přivedla k tomuto způsobu ježdění. Měla jsem 
v té době výbornou plnokrevnou klisnu Chartu, 
dvě malé děti a na parkurech jsem se o sebe za-
čala bát, tak jsem se začala pomalu učit jinému 
způsobu práce s koněm, práce ze země, skokové 
sedlo jsem prodala a koupila si westernové. Na-
psala jsem Esther Weberové, že bych chtěla 
Chartu připustit v té době jejím hřebcem Im Top 

appaloosy

w
es

te
rn

Text Lucie Kudlová / Foto Martina Váchová

Hi Tech Cowgirl  
  Datum narození: 22. 4. 2007
  Otec: Hi Tech Cowboy
  Matka: Io Cloudyirish Heart
  Chovatelka: Ivy Rittenhouse, Lumber 

Bridge, North Carolina, USA 
  Majitelka: Mgr. A. Marie Čiplová, 

ButterHill Ranch Úhořilka

Pojďme si dnes představit appaloosa klisnu přezdívanou Heidi, 
splněný sen Marie Čiplové. Je to opravdu zajímavé povídání…

HI TECH COWGIRL 
– ze Severní Karolíny  
do Úhořilky

56 57 


