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Přiznám se, že i když se čeští jezdci zúčast-
ňují zimních halových závodů v bavorském
Kreuthu již několik let (pro naše jezdce „objevil“
tyto závody především P. Doležal na konci
devadesátých let, kdy ještě jezdil s koňmi ze
stáje P. Macha), osobně jsem se vypravil do
Ostbayernhalle teprve letos. I když tak moje
osobní zkušenost nebude pro mnohé z vás nic
nového, přeci jen bych chtěl, aby se pro ty
ostatní stala reportáž z Wintertour 2006
i pozváním k návštěvě střediska. To svoji kapa-
citní velkorysostí splňuje ty nejnáročnější pod-
mínky pro pořadatelství jezdeckých soutěží.

Moje překvapení z návštěvy areálu Gut
Matheshof bylo o to větší, že jsem již několik
zimních halových závodů v Bavorsku viděl
a tak jsem i tentokrát očekával prostou halu
s účelným zázemím bez výrazného luxusu.

Pokud se však rozhodnete k návštěvě stře-
diska Kreuth - Gut Matheshof, které leží neda-
leko městečka Rieden na silnici spojující
Amberg a Schmidmühlen, cca 70 km od čes-
kých hranic, rozhodně se připravte na něco
úplně jiného.

Celý areál je pravděpodobně postaven na
místě původního zemědělského dvora, ale
všechny stavby jsou nové a moderní.
Středisko se buduje od poloviny devadesátých
let a stále ještě není zcela hotovo. Centrální
stavbou celého areálu je kryté kolbiště o roz-
měrech přibližně 80 x 40 m rámované ze
všech čtyř stran hledištěm pro téměř 5 000

sedících diváků. K němu přiléhá menší kryté
opracoviště o rozměrech 40 x 20 m, které
centrální halu spojuje s další krytou jízdárnou
klasických rozměrů. K těmto stavbám jsou při-
lepeny různé stavby, především stájového
charakteru a středisko prý disponuje celkově

M. Pěchouček - LORD 962
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Pony Channel
Star na Primě

Ve středu 15. 2. bude na TV
Prima představen Pony
Channel Star a pony sport

obecně. V rámci týdne dětských talentů se
představí zástupce pořadatele pony seriálu
a dvě děti sportující na pony.

V Küpsu zrušeno
Další zahraniční halové závody, které přede-

vším západočeští jezdci rádi v počátku sezóny
absolvují, bývají na konci února v bavorském
Küpsu. Letos se měly soutěže konat 24.-26. úno-
ra, ale jak bylo oznámeno, vzhledem k tragické-
mu úmrtí majitele střediska, byly závody zrušeny.

Kreuth 2006
800 boxy. Pochopitelně nechybí ani otevřené
kolbiště a to vše je zasazeno do dráhy pro
soutěže všestrannosti. K druhé straně centrál-
ního kolbiště je připojena ještě výstavní hala
a součástí střediska je i kapacitně přiměřený
hotelový areál.

Podle kalendáře akcí roku 2006 je středisko
téměř stále vytíženo a hlavní náplní jsou různé
formy westernových aktivit. Nechybí však ani
drezúrní závody, soutěže všestrannosti, endu-
rance a jak dokazuje i současný zimní 14denní
skokový konkur, kolbiště využívají i skokoví
jezdci.

Skokový mítink zde tradičně pořádá agen-
tura Grabmayer Turnierservice a letošní roč-
ník probíhá ve dnech 30. ledna až 12. února.
Skáče se každý den s výjimkou pondělí
6. února a každý den je na programu 3 - 5
soutěží. První týden převládají soutěže od
100 a 120 cm hodnocené na styl koně. K těm
se postupně přidávají stále obtížnější závody
a závěrečná soutěž je do 150 cm (německá
úroveň S**).

Program soutěžních dní je zcela vyplněn
a skáče se od dopoledne do pozdního veče-
ra. Soutěže, především mladých koní, však
mají zcela poklidný průběh a celá atmosféra
závodů v sobě nese výrazný zimně tréninko-
vý rys. Koním je umožněno dobře poznat kol-
biště a přesto, že nikdo nezdržuje, koně mají
na seznámení s prostředím dost času. Není
nic výjimečného, že na parkuru jsou tři koně
současně. Zatímco jeden již startuje, před-
cházející dvojice zcela poklidně opouští kol-
biště a následující jezdec již ukazuje svému
koni překážky, které neskáče právě soutěžící
dvojice.

Protože soutěže mají početná startovní pole,
jsou většinou rozděleny na dvě až tři oddělení,
která jsou samostatně hodnocena. S dekoro-
váním se nikdo nezdržuje a při vyhlašování
vítězů a umístěných přicházejí pro floty, rozdě-
lované jedním z organizátorů, jezdci sami.
Koně startující často před desítkami minut jsou
již dávno ve stájích.

Letos se z ČR rozhodli v Kreuthu zahájit se-
zónu jezdci P. Doležal, F. Doležal, V. Ma-
cánová, O. Pospíšil, J. Luža, J. Štětina,
J. Jindra, M. Šveňková, B. Tomanová a
M. Pěchouček.

I přes konkurenci mnoha německých
jezdců, nechyběli však, vedle ČR, ani
zástupci z jiných zemí. Byla mezi nimi
i zvučná či známá jména jako např.: Beat
Mändli, Sönke Kohrock či Jörne Sprehe.
Naše však bylo od prvních dní v Kreuthu
dobře vidět.

Dvakrát JAMES BOND
V pondělní (30. ledna) zahajovací soutěži

mladých koní získal na FLAMENGO 6. místo
M. Pěchouček (Tachov). A hned v první obtíž-
nější soutěži závodů (do 130 cm) jsme bojovali
o prvenství. Ve večerním skákání prvého dne
(-M-) skončil po bezchybném výkonu J. Jindra
na QUINTUS 33 (Stáj Bierhanzl) na 2. místě
a J. Luža na JAMES BOND S (Stáj Schneider)
na 3. místě. Společně s nimi se pak na 5. pozici
umístil i O. Pospíšil na HONTO (Stáj Židovice).

Následovalo úterý 31. ledna a zde byla
s výkonem CHIN CHIN 12 spokojena V. Ma-
cánová (Tecton Most), která obsadila mezi
mladými koňmi (do 100 cm) 6. příčku a
M. Pěchouček s LORD skončil na 10. místě.

Večer bylo na programu opět skákání do
130 cm pro šestileté a do 140 cm pro sedmile-
té koně. Zde jsme získali prvenství. Mezi
34 koňmi byl nejrychlejší z 8 bezchybných
dvojic starších koní J. Luža na JAMES
BOND-S (Stáj Schneider).

Naši zástupci pak ve stejném trendu pokra-
čovali až do neděle 5. února a z výsledků prv-
ního týdne snad jen připomeňme, že prvního
těžkého parkuru (-S*-) ve středu 1. února se
zúčastnili V. Macánová s POMPÖS (4 body)
a P. Doležal na LOGO 50 (8 bodů). V násled-
ném skákání do 130 cm (-M-) pak byl ještě
F. Doležal na ROCKINA s nulou desátý.

Ve čtvrtek byly na programu soutěže maxi-
málně do 130 cm. V jedné z nich skončila
V. Macánová na LISETTE na 10. místě a v další
obsadil J. Jindra s QUINTUS 33 5. příčku. Večer
pak opět J. Luža na JAMES BOND-S vyhrál
svoji skupinu na úrovni do 140 cm, když byl ten-
tokrát nejrychlejší mezi 33 dvojicemi.

V pátek další umístění. Soutěž do 120 cm
4. O. Pospíšil JUP, 7. M. Pěchouček FLAMEN-
GO, do 130 cm (-M-) 2.místo M. Pěchouček
FRODO 45, večer (-L-) M. Šveňková na QUIN-
CY JONES 4 byla 11..

V sobotu, nejprve bodovém skákání do
140 cm (-M/A-), O. Pospíšil SHERON 6. místo,
v další soutěži do 140 cm, F. Doležal s ROCKI-
NOU 7. místo po chybě v rozeskakování.
V jiném oddělení O. Pospíšil se SARAH byl
3. a J. Štětina CORREGIO-K 7. Večer (-S-)
150 cm, 9.místo J. Jindra QUINTUS 33.

V neděli pak (-S-*) do 150 cm, J. Jindra
M-LOUSAN 7. místo a v soutěži do 130 cm se
umístila B. Tomanová na COLOMAN 2 na 6. místě.

Na výsledky druhého týdne v Kreuthu si
musíme počkat do příštího čísla. Pokud by
někoho zajímalo, jak si naši jezdci v Bavorsku
vedou, veškeré podrobnosti a úplné výsledko-
vé listiny naleznete na www.grabmayer.de

A pokud budete mít chvilku času, zajeďte si
do Kreuthu osobně. Uvidíte, že se vám zde
bude líbit. Máte-li pak doma mladého koně,
nepochybuji, že dostanete chuť si do Kreuthu
příště vyrazit v jezdeckém.

Soustředění 
ve Zduchovicích
Jezdecký areál La Bohéme ve Zduchovicích

u Kamýku nad Vltavou pořádá ve dnech 17.-19.
února jezdecké soustředění pod vedením Petra
Doležala, které je určeno jezdcům a koním
střední a vyšší výkonnosti, dětem a juniorům
a dětem na pony.

Ve dnech 27. února až 2. března pak bude
následovat Training Clinic irského trenéra
a jezdce Davida O’Briena. Práci irského specia-
listy pak mohou za vstupné přihlížet i diváci.
Podrobnosti o obou akcích se dozvíte na adr.:
Jezdecký areál La Bohéme Zduchovice,
Zduchovice 65, 262 63 Kamýk nad Vltavou
nebo na  tel.: 318 697 102, 318 697 190.

Podrobnosti a další informace naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

Austrian Indoor Cup
O víkendu 3.-5. února bylo v rakouském

Wiener Neustadtu zahájen tříkolový seriál
Austrian Indoor Cup. Druhé pokračování se koná
ve dnech 3.-5. března a velké finále proběhne
24.-26. března. V každém kole je vypsáno celé
spektrum soutěží od skoku do 100 cm pro začína-
jící koně až po profifinále úrovně -S*- (do 150  cm)

Ve Wiener Neustadt jsou od sebe odděleny
dvě seriálové úrovně. Amater Tour do 120 cm
a Profi Tour až do úrovně 150 cm. Vždy v pátek
jsou v obou kategoriích kvalifikace pro nedělní
finále. Při závěrečném konkuru pak bude sou-
částí programu i Velké finále, ve kterém budou
startovat jezdci, kteří v průběhu všech tří soutě-
ží získali nejlepší umístění.

Při zahajovacím kole ve dnech 3.-5. února
startovali ve Wiener Neustadt i tři čeští jezdci. Ze
stáje Supreme Oil Team dorazili M. Ohnheiser
(DROSSAN Oil Team, COLATO Oil Team) i se
svojí dcerou Lindou (BORGIA Oil Team, ERIC Oil
Team) a z Albertovce pak R. Šídlo se SWING.
Otec a dcera Ohnhei-serovi startovali v Amater
Tour, R. Šídlo pak v soutěžích do 130 cm.

M. Ohnheiserovi se v pátek podařilo zvítězit
v postupce do 120 cm na DROSSAN Oil Team.
V obdobné nedělní soutěži byla zase první Linda
Ohnheiserová s BORGIA Oil Team a svého otce
na COLATO Oil Team odkázala na 2. pozici.

V sobotní honební stodvacítce, dosáhl
R. Šídlo - SWING na 3. místo.

Halové závody
v Hořovicích

V termínech 4.-5. 3. a 25.-26. 3. 2006 se
uskuteční dvoje halové parkurové závody
v Hořovicích, každý den jsou vypsány soutěže
od stupně Z do stupně S*. Závody i opracování
koní bude probíhat ve dvou halách, které jsou
v areálu k dispozici. Rozpisy a veškeré informa-
ce naleznete na www.kone.tiscali.cz.
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Jezdecké plesy
Plesová sezóna má tradici i u příznivců

koní a leden i únor je po celé republice ve
znamení koňských plesů. Některé se konat
teprve budou, ale někde se již tančilo.

V Hradci n. M. již přes půl století
52. pokračování měla tradice jezdeckých

plesů JK Opava Kateřinky v zámku
v Hradci nad Moravicí a tak se není co
divit, že se z tohoto plesu v průběhu dese-
tiletí stal již téměř oficiálně ples celé seve-
romoravské oblasti. Vyprodaný sál obsadi-
lo v pátek 27. ledna téměř 400 jezdců,
majitelů koní a příznivců jezdeckého spor-
tu, kteří se bavili až do ranních hodin.

Schaumann Team ovládnul
Český Krumlov

Svůj 27. jezdecký ples pořádala stáj
Papoušek a JO v Srníně. Ples se konal tra-
dičně v českokrumlovském zámku a konal
se v sobotu 4. února. Jihočeský jezdecký
ples je již pravidelně spojen s vyhlášením
nejlepších Koní a Jezdců oblasti a připo-
menuty jsou i výraznější úspěchy jihočes-
kých jezdců.

Do Zámecké jízdárny se i tentokrát sjelo
přes 450 hostů. V oficiální části večera,
kterou moderoval Tomáš Krůta, byl nejlep-
ším skokovým jezdcem oblasti vyhlášen
Jiří Papoušek (JO Srnín), který navíc pře-
vzal i Zlatý výkonnostní odznak ČJF.
Drezúru na j ihu Čech ovládá
A. Onoprienko a ARCON z JK Aleco
Čimelice a tato dvojice si odnesla ocenění
za drezúrního jezdce i koně oblasti.
Všechny ostatní kategorie již putovaly do
stáje Schaumann Team do Strakonic.
Nejlepší jezdkyní oblasti nemohl být nikdo
jiný než Lucie Poláková, nejlepším skoko-
vým koněm RAINBOW STAR a nejlepším
mladým koněm pak COMTESS III majitele
Václava Šoula z Lidmovic nedaleko
Strakonic. Na pódiu se v průběhu večera
prezentovali i všichni jezdci, kteří absolvo-
vali národní šampionáty a znovu byly při-
pomenuty i mistrovské úspěchy jezdců
oblasti.

26. ples v Kolíně
Středočeská oblast si připomene nejlep-

ší jezdce a koně sezóny 2005 na XXVI.
reprezentačním plese v Kolíně, který bude
v sobotu 18. února. Ples se koná
v Městském společenském domě a zaháje-
ní je plánováno na 20.00 hodin. V oficiální
části programu budou připomenuti všichni
jezdci a koně, kteří reprezentovali středo-
českou oblast na národních šampionátech.
Pořadateli akce jsou tradičně Stáj Luka,
Stáj Mareček a Stáj Václav Kolín a o před-
prodej vstupenek se stará M. Prokůpková.
(Tel.: 724 191 847, 321 723 471.) 

Informace obdržíte i na 
www.staj-vaclav-kolin.cz

Soustředění
v Bernolákovu

JK Opava Kateřinky již dlouho spolupra-
cuje se slovenskou skokovou jedničkou
J. Hanulayem. Jezdci tohoto severomorav-
ského oddílu využili této spolupráce a od
pátku 3. února společně pracují s
J. Hanulayem v jeho středisku
v Bernolákovu. J. Hruška, K. Lamich a
P. Humplík zde mají 11 koní a tréninkový
pobyt bude trvat 14 dní. Na přelomu února
a března by pak měla zimní příprava opav-
ských jezdců vyústit v zájezd na nějaké
halové závody v severním Rakousku, prav-
děpodobně na druhé kolo Austrian Indoor
Cup ve Wiener Neustadt.

V sobotu 4. února se v Humpolci konal
slavnostní galavečer spřežení a všestran-
nosti. Pořadatelem byly tradičně Komise
ČJF všestrannosti a spřežení ve spolupráci
s organizací Soutěže podkovy o.p.s.

Jak jsme uvedli v Jezdci č. 1/2006 ve
všestrannosti se oceňovaly kategorie nej-
lepší žák, junior, mladý jezdec, senior
(Jezdec roku) a Kůň roku. Nejlepším
žákem roku 2005 se stala Kristýna
Hájková (Farma Pod Lipou). Nejlepším
juniorem Pavlína Pejřilová (Hradecký jez-
decký klub) a nejlepším mladým jezdcem
Jana Grodlová (Glod Čejov).

Jak to bylo v Humpolci?

Kristýna Hájková

Jana Grodlová

Pavlína Pejřilova

Jezdec i Kůň roku za rok 2005 je stejný
jako za rok 2004 a stala se jím dvojice
z Horse Academy Radimovice Jaroslav
Hatla a KYRENNEJENALLA’S BOY.

Cenu Komise všestrannosti získal
JO Šumperk a Cenu za podporu všestran-
nosti MVDr. Petr Přikryl.

Oceněni byli i nejlepší koně soutěží
KMK. Mezi pětiletými se jím stal DAMON
(jezdec R. Dvořáková), majitel Petr Přikryl
a mezi šesti letými LADA 13 ( jezdec
G. Adamcová), majitel Jaroslav Adamec.

Společnost Soutěže podkovy udělovala
titul Osobnost ZP a tou se stala rozhodčí
Ilona Matoušková st. Cenu za Propagaci
ZP získal časopis Jezdectví, ocenění za
podporu Zlaté podkovy Kraj Vysočina
a Cenu za organizaci ZP Jana
Bambuchová (JK Samba Humpolec). Do
Síně slávy patří po 4. únoru 2006 Pavel
Mack (sedlové discipliny) a Josef Nims
(spřežení).

Komise spřežení dekorovala nejlepší tro-
jice z Českých pohárů. V jednospřeží se
před návštěvníky galavečera v Humpolci
postupně objevil i :  Jan Exnar (JK ŠS
Havlíčkův Brod), Tomáš Barták ml. (Favory
Benice) a jako třetí Petra Dušková (JK
Robousy).

Mezi dvojspřežími se držitelem České-
ho poháru stal Jiří Nesvačil st. (Šinkvický
Dvůr) před svým synem Jiří Nesvačil ml.
(NH Kladruby n.L.) a Ladislavem Jirgalou
(Hubička Telnice).

Nejlepším jezdce čtyřspřeží roku 2005
je Zdeněk Jirásek (JK Robousy), který zví-
tězil před Petrem Vozábem (NH Kladruby
n.L.). Ocenění za třetí místo se tentokrát
bohužel udělovalo in memorian a získal je
Jiří Škodný (NH Slatiňany).

Mezi pony je jako první zapsán za rok
2005 Jiří Votoupal (Moravský Krumlov)
před Monikou Pospíšilovou (JK Agape
Praskačka) a Jakubem Práškem (JK
Robousy).

Zlatý odznak FEI si z Humpolce odvezl
Jiří Nesvačil st. a bronzový Ladislav
Jirgala. Výkonnostní odznaky ČJF byly
předány L. Jirgalovi a P. Vozábovi (zlatý)
a J. Nesvačilovi ml. (stříbrný).
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Koně pro sezónu
2006

Vážení čtenáři zpravodaje JEZDEC. Již ve
třetím čísle roku 2006 začínáme referovat
o startech českých jezdců při halových konku-
rech a velmi často zazní i zcela nové jméno
koně. Dokládá to, že i v tak krátké zimní pře-
stávce se v českých stájích udála nejedna změ-
na. Proto jsme se rozhodli zopakovat akci, která
na stránkách Jezdce proběhla již před několika
lety a v této rubrice vás v prvních číslech roku
budeme informovat o plánech a koních v důleži-
tých stájích ČR.

Božkov není jenom rum
Plzeňská stáj J. Schneidera je již dostatečně

známá nejen v západočeské oblasti. Jezdecky
byla po léta spojena především se jménem
S. Daňka. Tento jezdec si však na počátku roku
2005 založil vlastní stáj a tak koně stáje, které
snadno poznáte podle přidaného písmene -S-,
jezdí již od loňské sezóny J. Luža a J. Štětina.

Areál J. Schneidera leží na předměstí Plzně
v Božkově, které je známé především díky výrobě
rumu. Nejdůležitější osobou celého střediska je
pochopitelně J. Schneider a jeho sportovní cesta
není bez zajímavosti. I když se ke koním dostal
až po své padesátce a stáj v Božkově buduje již
přes deset let, má za sebou sportovní kariéru ve
zcela jiném sportovním odvětví. J. Schneider byl
přes 30 let aktivní ve vzpírání a na svém kontě
má jak zlatou medaili v národním dorosteneckém
šampionátu, tak i další úspěchy republikové úrov-
ně mezi muži. Aktivně soutěžil až do veteránské
kategorie a s národní reprezentací startoval něko-
likrát i v zahraničí. Pak si ale splnil dětský sen
a začal ve zcela jiném sportovním odvětví.
I J. Schneidera můžete vidět na koni. Nejen že
jezdí každý den, ale s koňmi RAFAEL S a HAP-
PY startuje i v nižších soutěžích. 

Trenérsky stáj udržuje dlouholeté vazby
s naším reprezentantem J. Jindrou (Stáj
Bierhanzl), který nejen, že jezdí koně stáje CON-
TENDER S, ale pravidelně jednou až dvakrát
týdně trenérsky dohlíží na oba stájové jezdce.

Jiří Luža
J. Luža (29 let) není na našich kolbištích žád-

ným nováčkem. Do stájí v Božkově doputoval
přes začátky v JK Plzeň, stáj v Němčovicích
a působení v JK VŠ Plzeň. Pro sezónu 2006 má
jako jedničku 10letého TALKO-S (Przedswi  t
XXVI), který by měl absolvovat již ty nejtěžší
soutěže. Ve druhé polovině roku by se na jeho
úroveň měl zařadit i 8letý JAMES BOND-
S (KWPN), který ovšem začne na úrovni
130/140. Stejně vysoko bude skákat i třetí zku-
šenější kůň, kterým je 7l. SHERLOCK HOL-
MES-S (Burgraf).

V přípravě má J. Luža i mladé 6leté akvizice.
Ty se v sezóně 2006 budou objevovat v soutě-
žích 120/130 cm a jsou jimi LAND REBEL-
S (Landadal) a TOLANDA-S (Lancelot).

Hurikán slavil
Nejeden fanoušek jezdeckého sportu si

vzpomene na konec osmdesátých let, kdy čes-
koslovenští jezdci začali pokukovat po západní
Evropě. Jedním z prvních koní, kterým se poda-
ři lo obstát i v této konkurenci byl ryzák
HURIKÁN J. Hanulaye. Tato dvojice byla přede-
vším ve druhé polovině osmdesátých let hlavní
oporou československé reprezentace a příznivci
jezdectví se vždy na jejich výkony těšili.

Ve svých patnácti letech se v roce 1990
dostal HURIKÁN do stájí západočeského ková-
ře a člena významného kovářského rodu
Václava Vladaře v Obytcích. Po krátké rekonva-
lescenci a pod jménen URAGÁN pak startoval
(za Tj Klatovy Luby) i dalších devět sezón po
začínajícími jezdci stáje až do úrovně -S-.
V těchto letech patřil mezi nejlepší koně zápa-
dočeské oblasti a pokračoval v kariéře jako uči-
tel. Jeho hlavní předností byla vysoká spolehli-
vost a velmi nerad dělal chyby. Jeho shození na
parkurech by se dala snad i spočítat. V roce
1999 odešel HURIKÁN do důchodu a na pastvi-
nách v okolo Obytců se mu dobře daří dosud.
28. ledna pro něho uspořádali malou slavnost.
30. narozeniny nejsou u koní zas až tak obvy-
klé. A navíc na HURIKÁNOVI se jezdí dosud.
Když je chvilka tak se stále ještě pod jezdcem
na procházku ochotně vypraví.

Opět pravidla
Na závodech v Kreuthu jsme se setkali

s mnoha startujícími z jiných zemí než
Německa, přesto že se jednalo o národní závo-
dy. Zeptali jsme se proto odborníka na pravidla
J. Formandla, jak je to s počty zahraničních
účastníků na národních závodech. Ten podle
svého osobního výkladu vidí situaci takto:

Možnost startu zahraničních
jezdců na národních závodech

Všeobecná pravidla FEI čl.105, 1. odstavec
„Národní závody jsou obvykle určeny národ-

ním závodníkům, kteří se jich mohou účastnit
v souladu s pravidly své národní federace.“

- podle ČJF, která uzavřela dohody s národ-
ními federacemi Rakouska, Maďarska, Polska
a samozřejmě z dřívějška i Slovenka (viz zápis
Rady ČJF ze dne 14.9.2005),  startují soutěžící
těchto federací na své domácí licence a tedy
jako domácí závodníci.

Nemusí žádat o souhlas se startem u nás ani
jejich a ani naši národní federaci.

Nejedná se tedy jednoznačně o start
„zahraničních jezdců“.

Závody probíhají v rámci „českých pravidel“
a tedy i zde nemohou být pochyby o domácím
„charakteru závodů“.

Pokud schválené rozpisy příslušným oblast-
ním výborem nebo VV ČJF neobsahují žádné
omezení startu jezdců ani jejich počtu v jednotli-
vých soutěžích, (např. MČR, KMK a pod.)

J. Schneider

J. Štětina - CASANOVA při startu v Kreuthu

Jan Štětina
J. Štětina (25) má za sebou působení ve své

stáji na Zvíkově. Po té jezdil ve středisku
P. Vladaře v Obytcích. (Shodou okolností na
jiném místě dnešního Jezdce připomínáme koň-
ského učitele J. Štětiny, kterým byl ve středisku
v Obytcích vynikající reprezentační kůň
HURIKÁN). Před stájí J. Schneidera pak J. Ště-
tina působil ještě ve středisku Vondrov -
Hluboká n.Vl.

Jeho jedničkou pro rok 2006 bude 9l. CORE-
GIO-T-S (Comero), který by měl zvládnout i nej-
těžší národní soutěže. K němu se ve druhé
polovině sezóny přiřadí i 8l. REVEL-S (Quidam
de Revel), kterého však v současnosti připravu-
je J. Jindra. Pro soutěže -ST- je stájovou stálicí
ukrajinský 10l. ŠOTEK-S a pro soutěže 130 až
140 cm to by pak měli být 7letí CASANOVA-
S (Piano po Piloot) a FREDERICUS-
S (Feregamo), který se v loni velmi dobře pre-
zentoval především při Šampionátu mladých
koní v Ostravě (2. místo).

Oba jezdci již mají v tomto roce za sebou
úspěšné vystoupení v bavorském Kreuthu
a ambicí stáje je letošní účast obou jezdců
v individuální mistrovské soutěži ve Frenštátu p.
Radhoštěm (14.-16. července).

mohou tedy na těchto závodech startovat všich-
ni jezdci a koně vlastnící platnou licenci.
V našem případě u jezdců z Rakouska,
Maďarska, Polska či Slovenska, jezdci mají
platné licence u nás licence své NF.

U jezdců a koní jiných národních federací
(např. Německa) je situace poněkud jiná. Podle
současných Všeobecných pravidel opět čl. 105
a odstavce 3 a 4 „nepočítaje jezdce žijící
v zahraničí“ (článek 123.7), může být počet
zahraničních závodníků, kteří se mohou účastnit
CN řízen zákony Evropského Unie (zatím není
nic známo o takovém zákonu), pokud nejsou
definovány v pravidlech jednotlivých disciplin,
povolují start maximálně 15 soutěžících jezdců
z maximálně ze čtyř (4) různých NF.

Při překročení tohoto počtu musí být závody
překvalifikovány na mezinárodní (CI) se všemi
důsledky, které z toho vyplývají. 

Odstavec 4 však doplňuje: zvláštní propa-
gační, přátelské nebo klubové závody a nebo
závody příhraniční, které jsou na nižší úrovni
a nenabízejí žádné nebo jen menší finanční ceny,
mohou být  organizovány podle pravidel platících
pro CN hostitelské NF a mohou se jich účastnit
jezdci z maximálně čtyř NF. V odstavci 4 již tedy
chybí i uvedení maximálního počtu jezdců.

Závěrem však je třeba upozornit na skuteč-
nost, že zahraniční jezdci startující na našich
závodech podle předchozího odstavce, tedy
nikoli jezdci Rakouska, Maďarska, Polska
a Slovenska musí splňovat všechna pravidla
FEI pro start jezdců a koní v cizí zemi.

Jsou to zejména: start se souhlasem jejich
NF Čl.123.2. „závodník se může účastnit na
mezinárodních závodech jen podle právních
ustanovení jeho vlastní NF“ a identifikace
a zdravotní průkaz koně (pas, vakcinace).

Požadavky na mezinárodní závody všech
stupňů byly částečně zjednodušeny a jsou uve-
deny v Bulletinu FEI č.6 / 20005. („Požadavky
na CSI v Evropě“ a „Kategorie mezinárodních
závodů (CI)“ platná od 1.ledna 2006)
Jejich českou verzi naleznete na: www.ffinfo.xf.cz

J. Formandl
Za zpravodaj Jezdce tedy jednoduše shrň-

me: Podle tohoto výkladu mohou na národních
závodech v České republice startovat jezdci
Maďarska, Slovenska, Polska a Rakouska jako
domácí jezdci na své domácí jezdecké i koňské
licence a pouze se zdravotními průkazy koní
a tudíž se tedy nepočítají jako zahraniční jezdci.
Dále pak může pořadatel přijmout přihlášky dal-
ších maximálně 15 jezdců se čtyř dalších zemí
na hostovací licence.
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- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služ-

ba při nákupu sportovních koní doma
i v zahraničí

- pomoc při nákupu plemenného mate-
riálu v zahraničí

Ing. J. Kutěj Ing. J. Hanulay
Purkyňova 446/8, Farského 6
591 02 Žďár n. S., 851 01 Bratislava
tel.: 566 622 774 tel.: 00421 903 257 012
fax: 566 631 085 fax: 00421 245 985 498

Marcus a Jessica
Ve skvělých výkonech zimy

2005/2006 pokračovala irská jezdkyně
Jessica Kürten na prestižním pětihvěz-
dičkovém turnaji v Zürichu. Ve dnech
26. až 29. ledna zvítězila ve dvou důle-
žitých soutěžích a v hlavním skákání
Swiss Life Classic obsadila třetí místo.
Celkově si ze Švýcarska odvezla luxus-
ní vůz Mercedes a 80 000,- CHF.

První vítězství předvedla ve čtvrteč-
ní kvalif ikaci na Mercedes Swiss
Masters. Soutěž nesla název Credit
Suisse GP a J. Kürten na QUIBELL
získala prvenství před domácím
B. Mändli s IDEO DU THOT a
A. Pollmann Schweckhorst s CANDY.
Čtvrtá byla M. Meredit-Beerbaum na
CHECKMATE, které se zatím na
počátku roku 2006 příliš nedaří.

Třicet let
v Göteborgu
Organizátoři letošního závěrečného

kola západoevropské ligy Světového
poháru ve švédském Göteborgu
(13.-16. duben) se připravují obzvlášť
svědomitě. Scandinavium Arena bude
totiž pořadatelem Göteborg Horse
Show již po třicáté.

První GP se v Göteborgu konalo na
jaře roku 1977 a vítězem se stal Gerd
Wiltfang.

V roce 1979 viděla tato hala také
prvního vítěze finále Světového poháru
Hugo Simona s GLADSTONE. V pořa-
datelství Světového poháru měli göte-
borští vůbec výsadní postavení. Díky
tradičnímu sponzorovi automobilce
Volvo se zde finále SP konala každý
druhý rok a celkově tak byla Scandina-
vium Arena svědkem celkem jedenácti
finále.

Veškeré podrobnosti o blížícím se
výročním turnaji v Göteborgu získáte na
http://en.goteborghorseshow.se

Opening Gala
Show Aachen 

Zahajovací ceremoniál Světových
jezdeckých her v Cáchách, který
20. srpna otevře největší letošní akci
jezdeckého sportu na světě, představil
na tiskové konferenci mluvčí organizač-
ního výboru her Michael Mronz. Zahajo-
vacího galapředstavení se zúčastní
800 sportovců, 900 koní a pořadatelé
očekávají půl milionu návštěvníků. Ti se
mohou těšit i na legendy světového jez-
dectví. Chybět nebudou světoví i olym-
pijští vítězové, ale programu budou
vévodit především koně.

Ředitel programu Frank Kemperman
pochválil nový trávník a konstatoval, že
rekonstrukce porostu cášského stadio-
nu, která proběhla loni v létě, byla
úspěšná a povrch bude velmi kvalitní.
Podrobné informace o Světových jez-
deckých hrách v Cáchách naleznete
na: www.aachen2006.de

Vstupenky pak lze objednávat
i na speciální tel. lince: 
+49-(0)241-917-1111. 

Pořadatelé však oznámili, že ke kon-
ci ledna již bylo téměř 80% všech vstu-
penek určených veřejnosti prodáno.
Pokud tedy máte chuť navštívit Světové
jezdecké hry v Cáchách neváhejte.

V pátečním Mercedes Swiss
Masters J. Kürten, tentokrát na CAST-
LE FORBES LIBERTINA vítězství zopa-
kovala a před zaplněnou curyšskou
halou se svezla v luxusním mercedesu.
Druhý skončil M. Whitaker na PORTO-
FINO (GB) před Ch. Liebher s NO
MERCY (SUI).

Nedělní vyvrcholení Swiss Life
Classic bylo dotováno částkou
350 000,- CHF. Soutěž se skládala
ze základního kola a siegerrundy pro
deset dvojic. Pouze dva startující
dokázali absolvovat základní kolo
i následné rozeskakování bez
trestných bodů. Rychlejší byl
M. Ehning na SANDRO BOY (GER),
který tak získal velkorysou dotaci
90 000,- CHF. Druhý skončil
L. van Asten na FLECHE ROUGE
(70 000,- CHF) a třetí byla J. Kür-
ten s QUIBELL. Podrobnosti nalez-
nete na: 
www.swisslifecsi.ch

FEI World Cup
v Bordeaux.
Další kolo západoevropské sko-

kové ligy, se konalo 3.-5. února ve
francouzském Bordeaux. V páteční
kvalifikaci bez rozeskakování, zvítě-
zil svým typicky dravým způsobem
Marcus Fuchs (SUI) - GRANIE,
před místním miláčkem Hubertem
BOURDY (FRA) s klisnou VDL
GROEP EVE DES ETISSES
a nestárnoucím Thomasem
Frühmannem (AUT) na famózním
THE SIXTH SENSE.

Sobotní pohár pak vyhrál překva-
pivě Juan Carlos Garcia (ITA) na
LORO PIANA ALBIN III. Nepočítalo
se příl iš ani s druhým Grégoire
Obersonem (SUI) s klisnou CARTO-
FLEX GAZELLE BEAUVAL, ani s
3. Helenou Lundbäck (SWE) na
desetileté MADICK. Formu  naopak
potvrdila 4. místem Jessica Kürten
(IRL) na QUIBELL . Hvězdy jako
L. Beerbaum, M. Ehning, M. Kuts-
cher, F. Slothaak, L. Nieberg,
P. Rozier, Ludo Philippaerts, či bratři
Whitakerové skončili tentokrát až ve
2. části výsledkové listiny.

Valná hromada západo-
českého chovatelského
svazu se koná v neděli
19. 2 od 10 h. v Pernarci. 

V celkovém pořadí vede Gerco
Schröder, před Beatem Mändli,
dále jsou Marcus Ehning a Juan
Carlos Garcia, Robert Smith,
Thomas Frühmann, H. H. Enge-
mann, Meredith Michaels -
Beerbaum. Tlačenice kolem 18.
příčky, znamenající postup do finále
26.-30. dubna v Kuala Lumpur, tak
zaručuje, že ve Vigu, ‘s-Hertogen-

bosch a Göteborgu, se bude na co
dívat.

Podrobnosti jsou na 
www.feiworldcup.org
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