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Ing. Jan NAVRÁTIL, CSc. 
 

Odborník na chov koní, chovatel arabských koní Shagya (zakládající člen Svazu 
chovatelů Shagya) a čelný jezdec dvojspřeží.  

Držitel mnoha medailí z různých soutěží (hattrick z Finále Mistři opratí ZP ZN 
Humpolec, zlatá medaile z Olympiád zem. mládeže Olomouc a Jihlava, opakovaně Mistr ČSR 
a ČSSR, finále Stříbrného třmenu ZP ZN).  

Člen Výběrové komise pro arabské koně, národní posuzovatel arabských koní, 
mezinárodní rozhodčí – bonitér arabských koní.  

Člen řady mezinárodních společností (např. Pure Bred Shagya-arabian Society 
International, World Ploughing Organization).  

Dlouhodobě spolupracuje s FS Barrandov na speciálních zápřahových scénách. 

 

 

 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze. Web pro uchazeče 

http://www.af.czu.cz/
http://studuj.czu.cz/fappz
http://studuj.czu.cz/fappz


 

 

 
 

 
Česká zemědělská univerzita v Praze,  

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 – Suchdol 
Tel.: +420 224 381 111 

http://www.af.czu.cz 
web pro uchazeče 

 

MVDr. Helena HÄRTLOVÁ, CSc.  
 

Zkušený vysokoškolský 
pedagog zabývající se od počátku 
profesní kariery klinickou biochemií 
hospodářských zvířat, s preferencí 
sportovních a dostihových koní. 
Těžištěm této problematiky je vztah 
klinické biochemie a výživy koní a 
klinické biochemie a připravenosti 
koní pro sportovní výkonnost. Také 
veškeré odborné tituly zaslané do 
vědeckých a odborných časopisů jsou 
zaměřeny tímto směrem.  Své 
zkušenosti se snaží předávat i na 
odborných seminářích určených 
široké hipiatrické veřejnosti. 

Je členem 2 profesních a 
vědeckých společností - České 
hipiatrické společnosti a České 
společnosti klinické biochemie a udržuje kontakty s veterinárními lékaři v EU zabývající se 
podobnou problematikou .  

Jako hobby zvolila sportovního koně, čímž může reálně vnímat problematiku hipiatrie 
jak z pohledu chovatele, majitele, tak  i veterinárního lékaře.  
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Ing. Cyril NEUMANN  
… absolvoval  VŠZ v letech 1979 – 1984. Od prvních let své profesní kariéry využíval 

odborných jezdeckých znalostí, které získával již v sedmdesátých letech od předválečné 
generace jezdeckých trenérů a učitelů. V letech 1985 – 1991 tak na středním odborném 
učilišti ve Velké Chuchli vedl odborný výcvik nejprve jako mistr a později jako zástupce 
ředitele.  

Současně dále spolupracoval v tehdejší struktuře ČSTV v Jezdeckém svazu a získal 
tehdy nejvyšší možné vzdělání – trenér II. třídy. Práci s jezdeckou mládeží pak nepřetržitě 
vykonává od roku 1984. 

Po změně společenského systému podnikal v oborech propojených vždy s jezdectvím. 
Nejprve v řemeslném oboru sedlářství, který byl zaměřen na výrobu jezdeckých potřeb. 
Společně s touto činností se začal intenzivně věnovat publicistice a od roku 1992 vydává 
čtrnáctidenní periodikum Jezdec. Od devadesátých let je členem Mezinárodní asociace 
novinářů píšících o koních (IAEJ). 

V roce 1998 byl osloven Magistrátem hl. 
města Prahy a požádán o zřízení jezdecké školy 
v zámeckém areálu ve Ctěnicích. Ta se záhy stala 
jednou z nejdůležitějších praktických jezdeckých 
škol v Praze i celé ČR. 

Díky publicistické činnosti se stal odborným 
expertem České televize pro jezdectví. V roce 2006 
vyústila autorská spolupráce s Muzeem hl. města 
Prahy ve výstavu Koně a Pražané. Ta se stala hlavní 
výstavní akcí roku a mapovala celou historii koní 
v našem hlavním městě. 

Od roku 2012 je zaměstnancem ČZU v Praze 
a seznamuje studenty s historií jezdectví, příčinami, 
které utvářely jezdecké dějiny a základy 
komunikačního kódu mezidruhové komunikace 
mezi člověkem a koněm. 
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Ing. Viktor EICHLER 
 

Po absolvování Vysoké školy zemědělské 
v Praze Suchdole absolvoval několik stáží 
ve významných dostihových stájích a v těch 
nejlepších chovech anglického plnokrevníka 
v Anglii, Francii a Německu. Nabyté zkušenosti 
výborně uplatnil jako dlouholetý ředitel nejlepšího 
chovu anglického plnokrevníka v Čechách – 
Hřebčína Mimoň. Pro různé majitele vybíral koně 
v Itálii, Německu, Anglii a Francii.  

Déle než deset let je členem řídící 
dostihové komise, stejnou dobu vlastní licenci 
trenéra dostihových koní. Je autorem mnoha 
populárně naučných článků s hipologickou 
tématikou.    
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