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Rozhovor s Lad. Krulichem
a jeho velmi vyhraněný po-
hled na vztahy mezi soutě-
žícími a organizátory závo-
dů z pohledu pořadatele

Rok šampiónek

Inzerce

Troják pod vodou?
Ne nelekejte se, nic tak dramatického jako

v jiných regionech se v Praze nestalo. Vytrvalé
deště, které postihly na počátku poslední čer-
vencové dekády celou republiku ale neušetřily
ani Prahu. Z obavy podmáčeného kolbiště pak
organizátor pražského oblastního mistrovství
ve skocích, které se mělo konat v rámci závo-
dů Prima Cup, soutěžní dny 23.- a 24. červen-
ce zrušil. Náhradní termín se v přeplněném
sportovním kalendáři nevybírá snadno a prav-
děpodobně se tedy bude o pražské skokové
medaile bojovat až na podzim o víkendu 1. a 2.
října.

(Pokračování na str. 2)
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Klasické discipliny mají za sebou další mistrovský víkend. Boje o národní kovy pokračovaly
15.-17. července. V Ptýrově se rozdělovaly čtyři sady skokových medailí mezi družstva, mladé jezd-
ce, ženy a seniory a v Humpolci soutěžili o mistrovský titul ve všestrannosti mladší i starší junioři.
Jezdectví je již dávno sportem žen. Letos ale padají rekordy. Z dosud rozdělených osmi ndividuál-
ních titulů byly na zlatém stupni jezdkyně hned sedmkrát.

Týmovou soutěž vyhrálo družstvo západních Čech před Středočechy a severní Moravou

Ptýrov
Skokový šampionát starších jezdců se po dvou

letech vrátil do Ptýrova. Areál u Mladé Boleslavi již
dávno o všech svých přednostech přesvědčil a le-
tos si již většina zúčastněných jezdců vyzkoušela
o cca 3 metry zvětšené kolbiště. Na programu tří-
denního klání byly tříkolové soutěže mladých jezd-
ců (S**+ST**+ST**), žen (S**+ST**+ST**), jednot-
livců (ST**+T**+T**) a dvě kola soutěže družstev
(S**+S**).

Poněkud snadná družstva
Sportovně technické podmínky skokového šam-

pionátu jsou dlouhodobě prověřené a u jednotlivců
odpovídají výkonnosti českých jezdců. Poněkud
obtížnější je stanovení nároků pro soutěž družstev
a v minulosti se zkoušely různé modely, včetně
kombinace obtížnostních nároků i v rámci jednoho
kola. Letos byla zvolena dvoukolová soutěž úrovně
S** a ukázalo se, že to je na Českou republiku již
příliš snadné. Dokumentuje to nejenom 16 zúčast-
něných týmů, ale především výsledek. Hned sedm
družstev se vešlo v součtu do jediné chyby. O me-
daile se pak rozeskakovala pouze v základních ko-
lech bezchybná družstva. Program soutěží přidělil
všem soutěžícím jedno kolo denně a všechna finá-
lová kola se jela v neděli.

První sady medailí se tak blýskaly na jezdcích tý-
mové soutěže a s pěti body v rozeskakování se ze
zlata radovali Západočeši (Jar. Jindra - BELDAR-
LO, Jiří Luža - LAND REBEL-S, Jan Štětina - ATO-
MIC-S a Luděk Smaha - EROS) před prvními druž-
stvy středních Čech (9) a severní Moravy (10). Mezi seniory se novým mistrem ČR stala jedi-

ná žena na startu, Zuzana Zelinková

Foto I. Neumannová



PLATON JOLANKA (JK Chotě-
buz), která bezchybným výko-
nem nakonec poskočila na ko-
nečnou 6. příčku.

Lucie Strnadlová přidala na
konto jedinou chybu a měla ji-
stý bronz. Předposlední Barbo-
ra Tomanová předvedla výbor-
ný parkur a jako druhá překo-
nala nedělní kurs se suverénní
nulou. Jan Zwinger si tak ne-
mohl dovolit žádné zaváhání.
Zaváhal však hned dvakrát.
Musel tak stříbro obhájit v ro-
zeskakování s Lucií Strnadlo-
vou. Bramborová medaile zby-
la na Martina Štorkána (ARA-
GON), kterému se nevydařil
pátek, od kterého sebou vlekl
9 bodů. V sobotu však již byl
bezchybný a v neděli mu spadl
až poslední skok. Součet tři-
náct bodů ale stačil v roce
2011 mezi mladými jezdci ješ-
tě na 4. místo.

I v ženách tři nuly
V samostatné soutěži žen,

která probíhala na stejné
úrovni i stejných parkurech,
odsunul takový výsledek dvo-
jici až na 8. příčku. Zde bylo po zahajovacím
-S**- z 36 dvojic bezchybných sice pouze sedm
jezdkyň, ale další tři inkasovaly pouhý bod za
překročený čas.

V sobotu ale viděli diváci jedinou nulu a ta se
podařila výborně jezdící Niko-
le Bielíkové na CALERI II
(maj. O. Plachá), startující za
Žďár nad Sázavou. Tato jezd-
kyně tak postupovala do finále
jako jediná bezchybná. Těsně
ji však sledovaly Veronika Ma-
cánová na ARROYO se souč-
tem pouhých dvou bodů a Ka-
teřina Bardonová s CEN-
TO B se třemi body.

V neděli bylo bezchybných
výkonů pět. Nejprve  potvrdila
své kvality Iva Holíková na FA-
BIENNE (Zbožnice), ale 12 bo-
dů z prvních kol již stačilo pou-
ze na 6. příčku.

Druhou nulu předvedla Pet-
ra Špalková s JOKER Martex
(JK Caballero) a to už byl útok
na medaili. Na ni však Petra
nedosáhla, protože bezchyb-
ná byla i nakonec bronzová
Michala Roubalová s COR-
TÉS (Slavia VŠ Plzeň), stříbr-
ná Kateřina Bardonová a hlavně celkově bez-
chybná vítězka ženského šampionátu Nikola Bi-
elíková. Všechny tyto jezdkyně bylo velmi pří-
jemné sledovat a ocenění za zvládnutí mohutné-
ho CENTO zasluhuje Kateřina Bardonová.
Smutná pak byla Veronika Macánová, která ze
souboje o medaile vyšla nejhůře. Závěrečných
12 tr. bodů ji posunulo až na 8. místo. Stejně do-
padla i Lucie Poláková (CAROS), která nastupo-
vala do závěrečného parkuru se 4 body a s na-
dějí na medaili, a nakonec s celkovým součtem
16 skončila až desátá.

Třetí žena nakonec
K seniorskému šampionátu jednotlivců na-

stoupilo 34 dvojic. Deset jezdců zahájilo se dvě-
ma koňmi a mezi účastníky byla jedinou ženou
Zuzana Zelinková.
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Mistryní mladých jezdců se stala Barbora To-
manová na KOHEN (Dance and Jump)

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků, 

parkurových překážek,
kotců pro psy, nově 

i kolotočů, atd.

Pronájem 
turnajových boxů.

Tel: 728 162 407
www.mrzena.eu

Inzerce

Bezchybná Barbora
Mladých jezdců se na startu sešlo 24. První, si-

ce již ostré, ale pro mnohé „zahřívací” kolo ukáza-
lo, že i tato věková kategorie je výkonnostně výše
a zahajovací -S**- zvládlo hned šest dvojic čistě
a další tři do 4 tr. bodů.

Sobotní -ST**- již startovní pole roztřídilo výraz-
něji a s čistým kontem pokračovali v soutěži již jen
dva jezdci. Barbora Tomanová na KOHEN (Dance
and Jump) a Jan Zwinger s LIMIT 5 (JK Mustang).
Tito dva jezdci jsou již několik sezón hlavními riva-
ly a diváci se tak mohli těšit na jejich závěrečný
souboj. S jedinou chybou je těsně sledovala Lucie
Strnadlová na ATLANTA 12 (Stáj SKL Trojanovice).

V závěrečném nedělním souboji na sebe upo-
zornila především 16letá Petra Byrtusová na LE

Tři nejlepší skokoví jednotlivci roku 2011

Po prvém dni bylo 17 čistých a i to nazna-
čovalo, že tentokrát dvojice stavitelů Jan Šíma
a Václav Drbal jezdce šampionátu poněkud
šetřila. Pro průběh mistrovství i napětí diváků
se to ukázalo příjemné a i díky tomu se o vět-
šinu medailí museli jezdci rozeskakovat.

Ani sobotní -T- nebylo pro řadu jezdců vel-
kým problémem. Do závěrečného kola tak na-
stupovala čtveřice jezdců s úplnou nulou a dal-
ší osmička se součtem 4 body. V neděli stavi-
telé skoky také příliš nerozšířili a tak technická
místa v kursu neznamenala pro většinu dvojic
zásadní problém.

První nulu závěrečného parkuru předvedl Ru-
dolf Fiala na bělouši CASSINI’S SON-T (Leon
Blatná). Hodně pomohla. Celkový součet 8 bodů
stačil na společné 7. místo, které obsadilo hned
pět dvojic.

Na příčky nejvyšší zaútočil bezchybným výko-
nem Josef Kincl ml. na CASCAR (Horymas Horní
Město), kterému se tak součet zastavil na 4 pá-
tečních bodech. Stejně tak si vedl Ludvík Jandou-
rek s VIGO (Stáj Karsit). K celkovým „čtyřkařům”
se přidal i Jiří Skřivan na KALLISTO (Manon Lito-
myšl).

A pak již diváci drželi palce po dvou kolech bez-
chybným. Nejprve domácímu Danielu Voksovi na
CALUCA Z. Ten však dvakrát shodil a tím se za-
řadil na společné 7. místo. Vše měl v rukách Jan
Studnička s MAGIC BOY (Zájezd). Když i tato
dvojice inkasovala 4 body bylo jasné, že se bude
konat další rozeskakování o medaile.

Dosud bezchybnou dvojicí byla Zuzana Zelin-
ková a LUKA’S NINJA. Když zvládla i třetí kolo
čistě, ptýrovské tribuny propukly v obrovský
aplaus. Bylo zřejmé, že Zuzaně drží palce skoro
všichni. Na řadě ale byl ještě Ondřej Zvára s vý-
bornou CARMEN Arcus (Arcus Engineering). I ta-
to dvojice zvládla závěr čistě a bylo jasno. O bronz
se rozeskakuje čtveřice Kincl, Jandourek, Skřivan
a Studnička, o zlato pak Zvára a Zelinková.

Bronz si nakonec odnesl s čistých nejrychlejší
Jan Studnička před Jiřím Skřivanem a Ludvíkem
Jandourkem a zlato Zuzana Zelinková. I poslední
individuální zlato tak získala jezdkyně, ale titul Zu-
zaně Zelinkové po technicky komplikované sezó-
ně 2010 (při MČR v Martinicích byla druhá za Po-
lákem Kozou a při MSR sice zvítězila, ale jako
Češka nemohla slovenský titul získat), jí zlato přá-
li snad i její soupeři.

Foto J. Gebauer

Foto K. Návojová

Foto I. Neumannová

Zlatá Nikola Bielíková na CALERI-II (ŽĎár n.S.)



mistrovských soutěží byla skromnější a výsledkové
listiny ještě více.

Pět mladších juniorů
Mladších juniorů bylo pouze pět. V drezuře byl

výrazně nejlepší Tomáš Němec na VĚTŘÍK (JS
Vysoká), který však své mistrovské naděje po-
hřbil na parkuru (20 b). Z titulu se tak mohl rado-
vat Antonín Vrtek se zkušeným DALLAS 1 (Horní
Heřmanice), který byl sice po drezuře až třetí, ale
oproti svým soupeřům již v terénu a na parkuru
nepřidal ani bod. Stříbro získala Veronika Pluca-
rová na IKARUS 1 /JK Nika) před Kristýnou Ša-
malovou s DYNAMIC (Jindř. Hradec).

Čtyři ze sedmi
Startovní listina soutěže st. juniorů měla sedm

jmen. Do cíle však dorazili poze čtyři jezdci. Titul
získala Dominika Hájková na GINA 1 (Jindřichův
Hradec). Ta byla sice po drezuře poslední, ale
oproti soupeřům jí nic ostatního problémy neděla-
lo. Se značným náskokem nastupovala z 1. místa
k parkuru domácí Andrea Beranová na TINA
TURNER (JK Humpolec), ale 15 bodů ji odsunu-
lo na bronzovou příčku. I Karolina Štěpánková ne-
využila náskoku a po 8 bodech na par-
kuru skončila druhá. Kompletní výsledky
naleznete na www.vsestrannost.cz
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MAGIC opět za hranice
Bronz byl pro Jana Studničku vyvrcholením

již téměř dvouleté práce s MAGIC BOY po jeho
návratu ze zahraničí. Jezdecká veřejnost se do-
mnívala, že majetkově již byly vztahy vyřešeny.
Vývoj následujících dní byl tak pro většinu příz-
nivců jezdectví překvapením. Ukázalo se totiž,
že MAGIC BOY se stále nalézá v majetku Jar.
Martince.

V pondělí po šampionátu začal manažer sko-
kové komise Vaclav Drbal pracovat na nomina-
ci týmu pro CSIO Bratislava. Místo v něm nabí-
dl i Janu Studničkovi. Bohužel předčasně. Jar.
Martinec má se svým koněm jiné plány. JEZD-
CI sdělil, že MAGIC BOY bude součástí budou-
cí obchodní transakce se zahraničními kupci.
Jan Studnička sice učinil se sponzorem nabíd-
ku, ale ta zatím nebyla akceptována. Jar. Marti-
nec ale potvrdil, že pokud se zamýšlený obchod
nepodaří uzavřít, je připraven s Janem Studnič-
kou opět jednat.

Kdo tedy do Bratislavy?
46. ročník CSIO3*-W Bratislava je na programu

ve dnech 11.- 14. srpna. Česká republika se chce
zúčastnit s kompletním týmem a v něm by měli
být: Zuzana Zelinková, Jiří Luža, Ondřej Zvára, Ji-
ří Skřivan a Ludvík Jandourek. O pohárové čtveři-
ci bude rozhodnuto až na základě čtvrtečních vý-
sledků podle okamžité formy.

Vítězná sprcha sektu se na našich kolbištích
rychle ujala

Devět juniorů v cíli
Mladší i starší junioři se ke svému mistrovskému

klání sjeli do Humpolce, kde se jelo zároveň i dal-
ší kvalifikační kolo Zlaté podkovy. Startovní pole

Mistrem mezi ml. juniory se v Humpolci stal
Antonín Vrtek na DALLAS 1 (Horní Heřmanice)

Foto I. Neumannová

Foto Š. Bělohlavová

Foto J. GebauerVe dnech 9.-10. července se
v Trojanovicích uskutečnil
další ročník soutěží Ford
Cup. Hlavní soutěž -S**-
oslovila 61 startujících. Do
prvního rozeskakování po-
stoupilo 12 bezchybných. Ve
druhém rozeskakování byl
čistý již jen vítěz Jan Zwin-
ger na AL CAMBERO (JK
Mustang Lučina), před To-
mášem Daňkem na SILVIO
(JK Agramm). Na třetím
místě skončila Kateřina
Kubrická - ŠEJNA (Sport.
Stáj Kubrický) před Domini-
kem Slodczykem na LAKO-
NA K (Polsko) a domácí Lu-
cií Strnadovou s ATLANTA
12. K peněžité výhře obdržel
vítěz ještě týdenní pronájem
automobilu Ford Focus.

-jge-

Před blížícím se juniorským šampionátem ve sko-
cích, který se pořádá ve dnech 12.-14. srpna využi-
lo soutěžních dní Fiat Profesional Cup 23.-24. čer-
vence armáda soutěžících. V obou dnech zde od-
startovalo 510 soutěží. V sobotu se končilo ve
21.00 hodin a vítězství v závěrečném -S**- získala
po rozeskakování čtyř dvojic domácí Lucie Kruli-
chová na LORETTA 2 

ME juniorů v drezuře
Drezurní juniorský šampionát se konal v dán-

ském Broholmu ve dnech 20.-24. července a ČR
zde reprezentovaly Kamila Kotyzová na ALICE
a Sofie Brodová s LISSANDRO. Ve prvním kvalifi-
kačním kole se mezi 62 dvojicemi umístila K. Koty-
zová na 29. (64,946%) a S. Brodová na 46. místě
(60,946%).

V druhém kole jsme pak získaly 36. (K. Kotyzo-
vá - 63,737%) a 53. příčku (S. Brodová - 60,447%).
Kompletní výsledky naleznete na:
http://european-broholm.dk

O jezdeckém umění
V dalším pokračování cyklu MVDr. Norberta

Záliše O jezdeckém umění, nalézáte druhou
část překladu z publikace Obrázky a fakta
k vývoji jezdce a koně německé autorky
Angeliky Frömming. Protože, česká pravidla
dosud nemají ve svém názvosloví ekvivalent
pro označení rozdílu slov Dressurprüfungen
a Dressurpferdeprüfungen, překládá Záliš do-
slovně jako „drezurní zkouška“ a „zkouška
drezurních koní“.

Před námi je drezurní šampionát mladých
koní ve Verden a jeho součástí je školení roz-
hodčích právě pro posuzování drezurních úloh
mladých koní. Toho se zúčastní i manažerka
drezurní komise MUDr. Helena Žižková a Jez-
dec se k tomuto tématu vrátí rozhovo-
rem s H. Žižkovou v průběhu srpna.

Nestárnoucí herec Rudolf Jelínek (76) velký příz-
nivec jezdectví (ve světlé košili) dekoroval nejlep-
ší dvojice při Cyrilo-Metodějských závodech v Tě-
šánkách u Zdounek 5. července. V nově zbudo-
vaném areálu se na startech představilo 143 dvo-
jic a v hlavní soutěži -S- zvítězil J. Urban na SA-
LONIKÉ (JK Rakon Kojetín). mgr. S. Zemanová

Foto J. Fatěnová



Pohár národů byl
v Cáchách velice dra-
matický a o výsledku
rozhodoval poslední
skok posledního jezd-
ce. Ale popořádku.

Jezdilo se za velice
nevlídného počasí.
Celou dobu hustě pr-
šelo a byla zima. Pře-
sto se v ochozech tís-
nilo čtyřicet pět tisíc
prokřehlých diváků.

Parkur Franka Rot-
henbergera byl dlou-
hý, těžký a velmi tech-
nicky náročný. Podve-

černí první kolo zvládli nejlépe Britové, Francou-
zi, a ke spokojenosti publika s nimi i Němci, kte-
ří si odnášeli jenom čtyři body. Těsně je následo-
vali Holanďané, kteří měli osm a Irové spolu
s Američany nasbírali dvanáct. Belgičané v plné
sestavě nashromáždili třicetdva a nešťastníci
z Dánska třicetšest.

Druhé kolo se jezdilo večer za umělého osvět-
lení a na mnohých koních byla znát na konci par-
kuru únava. Belgický zmar pokračoval i ve dru-
hém kole. Rik Hemeryck s 9letým CHALLENGE
V. BEGIJNAKKER  dvakrát zastavil a Jos Lan-
sink s ryzkou CAVALOR VALENTINA VAN T'HE-
IKE po chybách vzdal. Tak měli Belgičané klasi-
fikované jenom dva jezdce a spadli na poslední
místo. Dánové se tak i s masivním skóre osmde-
sátpět bodů posunuli na 7. příčku.

Velké drama však probíhalo na předních mís-
tech. Nejlépe šli Irové. Ti si připsali jen čtyři bo-
dy a dokončili s dvanácti. S Holanďany to ve
chvíli, kdy jejich druhý jezdec Jur Vrieling nasbí-
ral sedmnáct bodů, moc dobře nevypadalo. Ty
ale naštěstí smazal poslední člen týmu, bez-
chybný Jeroen Dubbeldam. V tu chvíli byli Nizo-
zemci nejhůř druzí a jen čekali, jak zareagují
soupeři. Domácí publikum takřka nedýchalo,
když se rozjel Ludger Beerbaum s 11letou ryz-
kou GOTHA (Goldfever). Matematika byla jasná.
Když půjde čistě, vítězí Německo, jedna chyba
ještě znamená rozeskakování s Holanďany a nic
navíc si snad nikdo ani nepřipouštěl. Ludger jel
pečlivě, skvěle technicky, jak to asi umí jenom
on. Tři skoky před koncem ho však stihla pohro-
ma. GOTHA vzala předkem o první bariéru oxe-
ru a ke zděšení publika to zopakovala i na po-
sledním skoku. To v tu chvíli znamenalo součas-
né druhé místo. Mohlo být ale hůř. Zamíchat po-
řadím měl možnost ještě jeden velký rutinér, po-
slední startující 61letý Michel Robert se spoleh-
livou hnědkou KELLEMOI DE PEPITA (Voltaire).
Nula by znamenala pro Francii rozeskakování,
jedna chyba druhé místo a dvě a víc propad na
pátou příčku. Při pohledu na doskok vodního pří-
kopu to vypadalo na chybu. Na tabuli ale ještě
po třech dalších skocích svítila nula. Pak se tam
zpětně náhle objevila čtyřka a publiku se zjevně
ulevilo. Robert ale ještě shodil i závěrečný oxer
a osud Francie byl zpečetěn.

Celkem jsme viděli čtrnáct čistých parkurů,
ale jen domácí Carsten-Otto Nagel s bělkou
CORRADINA (Corrado) a Jeroen Dubbeldam
s 12letým hnědákem BMC VAN GRUNSVEN SI-
MON přešli bez chyby obě kola.

Po St. Gallen a Římě, letos už po třetí v Su-
perlize zvítězili Holanďané. Reprezentovali je:
Eric van der Vleuten - VDL GROEP UTASCHA
SFN (Lux Z) 4/0, Jur Vrieling - VDL BUBALU
(Baloubet du Rouet) 8/17, Gerco Schröder - EU-
ROCOMMERCE NEW ORLEANS (Colbert) 4/4
a Jeroen Dubbeldam - BMC VAN GRUNSVEN
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CHIO Aachen
Od roku 1925 se oči jezdeckého světa na po-

čátku léta každoročně upírají na Mekku sportov-
ního jezdectví - západoněmecké Cáchy. CHIO
Aachen již dávno není pouze německou záleži-
tostí a vedle OH a světových či kontinentálních
šampiontů patří mezi nejdůležitější jezdecká
střetnutí. Stejně tomu tak bylo ve dnech
29. června až 8. července i letos.

Infarktový závěr
Poháru národů

Pohár národů vyhrál v Cáchách tým Holandska
Foto FEI

SIMON (Mr. Blue) 0/0. Celkem nasbírali dvanáct
bodů. Druhou příčku obsadili současně Němci,
Irové a Britové se šestnácti body a smolně pátí
Francouzi měli 20 bodů. Šestí skončili s třicetid-
věma body Američané, sedmé bylo Dánsko
a osmá Belgie.

Pořadí FEI Nation Cup po pátém kole:
1. Nizozemsko - 39,5; 2. Irsko - 30,0; 3. Ně-
mecko - 27.0; 4. Velká Británie - 25,0; 5. Fran-
cie - 22,0; 6. Belgie - 21.0; 7. USA - 18,5;
8. Dánsko - 7.0. Příští kolo bude 29. července
v anglickém Hicksteadu.

Překvapivá vítězka
V neděli vyvrcholily skokové soutěže Velkou

cenou Cách. V jezdeckém podvědomí se jedná
o jednu z těch nejcennějších trofejí, které mohou
nejlepší světoví jezdci získat, a pro mnohé je vel-
kou ctí jen v této soutěži startovat. Ze čtyřiceti,
kteří se kvalifikovali, se celé čtvrtině podařilo do-
stat přes první kolo bez chyby a ti spolu s osmi
nejrychlejšími se čtyřmi body, postoupili do dru-
hého kola.

Startovalo se v obráceném pořadí a napětí
gradovalo. Výborný byl Ludger Beerbaum s han-
noveránkou GOTHA FRH. Předvedl krásný, bez-
chybný parkur, škoda, že si přinesl čtyři body
z prvního kola. Stejně na tom postupně byli, mis-
tr Evropy Kevin Staut s bělkou SILVANA DE
HUS (Corland), mladý Španěl Sergio Alvarez
Moya s 11 letým belgickým hřebcem ACTION-
BREAKER (Heartbreaker) i Carsten-Otto Nagel
s holštýnkou CORRADINA. Ti všichni mohli lito-
vat zaváhání v prvním kole. Napjatě se čekalo,
jak se bude dařit těm doposud bezchybným.
Jenže bohužel. Billy Twomey s TINKA’S SERE-
NADE po problémech na suchém příkopu vzdal
a 20 letý Andreas Kreuzer s meklenburským
hřebcem CHACCO-BLUE (Chambertin) shodil
hned jedničku. Hans-Dieter Dreher s 10 letým
tm. hnědákem MAGNUS ROMEO (Royal Feu)
chyboval hned dvakrát, stejně jako Olivier Guil-
lon s 12 letým LORD DE THEIZE (Donald Rou-
ge II). Velkým favoritem byl v poháru tak úspěš-
ný Jeroen Dubbeldam s BMC VAN GRUNSVEN
SIMON, jenže tomu spadly dokonce tři skoky.
Zkoušela to i nedávná světová jednička, Pius
Schwizer s báječnou holštýnkou CARLINA (Car-
vallo), ale i ta dvakrát zaváhala. Už to vypadalo,
že se budou rozeskakovat ti čtyřbodoví. Na star-
tu už byly jen dvě jezdkyně. Pohledná třicetiletá
blondýnka z Hamburku, Janne-Friederike Mey-
er, s ohromně šikovným  holštýnem CELLAGON
LAMBRASCO (Achill-Libero H) procházela těž-
kými skoky jako nůž máslem. Publikum ani ne-
dutalo, ale když doskočila poslední oxer, tak vy-
buchla bouře nadšení. Ochozy byly k neutišení
a jejich hrdinka si svůj triumf nesmírně užívala.
Poslední startující, byla rodilá Brazilka v portu-
galských barvách, šarmantní Luciana Diniz, s bí-
lým hřebcem WINNINGMOOD (Darco). Šla
skvěle a všechno spělo k rozeskakování. Až do
posledního skoku, jehož nájezd Luciana trochu
podcenila a který za bouřlivé reakce obecenstva
spadnul. Po dlouhých letech nebylo v Cáchách

rozeskakování a bylo to po páté, kdy ve Velké
ceně zvítězila žena. Po Liz Edgar v roce 1980,
Anne Kursinski 1991, Meredith Michaels-Beer-
baum 2005 a Beezie Madden 2007 to dokázala
letos Janne-Friederike Meyer. Triumf intenzivně
prožíval i její trenér Tjark Nagel a vítězka si od-
vezla dotaci ve výši 110 tisíc EUR.

Kompletní výsledek: 1. Janne-Friederike
Meyer (Ger) - CELLAGON LAMBRASCO 0/0;
2. Kevin Staut (Fra) - SILVANA DE HUS 4/0;
3. Andreas Kreuzer (Ger) - CHACCO-BLUE
4/0; 4. Luciana Diniz (Por) - WINNINGMOOD
0/4; 5. Ludger Beerbaum (Ger) - GOTHA FRH
4/0; 6. Carsten-Otto Nagel (Ger) - CORRADINA
4/0; 7. Sergio Alvarez Moya (Spa) - ACTION-
BREAKER 4/0; 8. Philipp Weishaupt (Ger) - CA-
TOKI 0/4

Sbohem
Shutterfly a Cumano

V průběhu nedělního odpoledne došlo k velmi
emotivnímu loučení. S aktivní kariérou zde skončil
jeden z nejúspěšnějších koní posledního desetiletí,
18letý hannoverán SHUTTERFLY.

Narodil se v roce 1993 po Silvio I, jeho mateř-
ským otcem byl plnokrevník Forrest a chovatelem
Uwe Dreesmann z Heselu. Hvězdnou sportovní
dráhu zahájil v sedmi letech, s Meredith Michaels-
Beerbaum v sedle, tehdy ještě pod jménem STRU-
WELPETER. Dosáhl bezpočet skvělých vítězství.
K nejvýraznějším úspěchům patří trojnásobný tri-
umf ve finále Světového poháru, individuální titul a
týmové stříbro na ME 2007 v Mannheimu a čtvrté
místo na OH v Hong-Kongu 2008. Celkem deset-
krát startoval na CHIO v Cáchách. Čtyřikrát byl
členem vítězného týmu v Poháru národů a v roce
2005 zvítězil ve Velké ceně. V roce 2006 zde s ně-
meckým družstvem získal bronz na MS. Na dota-
cích dokázal vyhrát více než 3,5 miliónu EUR.

SHUTTERFLY a Meredith Michaels-Beerbaum



na posledním ME ve Wind-
soru, kde jejich oblíbenec,
tehdy ještě s Edwardem
Galem v sedle, s Parziva-
lem prohrál a tak napětí by-
lo veliké. Když Matthias
Rath přijel do arény, měla
Adelinde Cornelissen svou
úlohu už za sebou s výsled-
kem 79,771 %. Německý
student však prokázal pev-
né nervy, a přestože jeho
jízda nebyla zcela bezchyb-
ná, získal 83,083 %. Třetí za
nimi skončila se ziskem
78,292 % Isabell Werth,
Laura Bechtolzheimer po
několika chybách se 77,229
% byla čtvrtá. Steffen Pe-
ters na páté příčce měl
76,708 %.

Potřetí v Kür 
V neděli před polednem

se jezdila Velká drezurní ce-
na Cách - GP KÜR. Totila-
sovi se ostatně jako v ně-
kterých předchozích soutě-
žích nedařilo proskákat čis-
tě obě řady, ale jeho ná-
skok z pasáže, piaffy i piru-
et se ukázal dostatečný
a s 82,825 % zvítězil. Hod-
ně na něj dotíral RAVEL,
který byl jako mladý, stejně jako Totilas, v Holand-
sku připravován Edwardem Galem. Steffen Peters
předvedl skvělou sestavu, a mnozí divákci dávali
hlasitě svou nespokojenost, že skončil s 82,000 %
druhý. Těsně za ním byl PARZIVAL s Adelinde Cor-
nelissen s 81,775 % a pro MISTRAL HOJRIS
s Laurou Bechtolsheimer zůstalo čtvrté místo
(79,925 %). Na páté příčce skončil 12 letý
DONNPERIGNON (Donnerhall) a v jeho sedle do-
mácí Christoph Koschel se 79,700 %.

„Jsem nadšený, že se nám zde podařilo třikrát vy-
hrát", řekl Matthias Alexander Rath. „Teď se může-
me s ohromným pocitem vrátit domů a tři, čtyři týd-
ny, v klidné a plně koncentrované atmosféře tréno-
vat."  A ještě Steffen Peters: „Je to sen skončit tak
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Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

Vítězství na závěr 
Jeho posledním velkým úspěchem bylo vítězství

zde v Cáchách, ve středu 13. července v Ceně Ev-
ropy.

Shutterfly však nebyl jediný slavný kůň, který si
užil poslední aplaus před zaplněným cášským sta-
diónem. S aktivní kariérou se zde také rozloučil 18
letý holštýn CUMANO (Cassini I), který s Jos Lan-
sinkem v sedle v roce 2006 právě na tomto kolbiš-
ti slavil světový mistrovský titul. Slavný figurantní
bělouš se bude nadále věnovat pouze svým pepi-
nierským povinnostem.

Páska na rukávě označující nejlepší jezdce světových žebříčků i dalších seriálových soutěží se rychle ujala. Mezi jezdci všestrannosti se páskou ozna-
čující vedoucího jezdce světového žebříčku HSBC momentálně honosí britská jezdkyně Mary King. Ta si prvenství nadělila ke svým padesátinám, kte-
ré oslavila 8. června. Zda se k tomuto dárku připojí i další prémie uvidí až na konci roku. Firma HSBC slíbila čelnímu jezdci žebříčku na konci roku 2011
speciální prémii 50 000,- USD.
Novou jedničkou na čele seriálu Global Champions Tour se po Estoril stal na chvíli Ludger Beerbaum a ten si pásku pro prvního jezdce navlékl na zá-
věrečné tiskové konferenci. Hned po dalším kole v Chantilli  ho však na čele vystřídala Edwina Alexander (viz Edwině se ve Francii daří). Světový žeb-
říček však nadále vede Kanaďan Erich Lamaze.
Světovou jedničkou mezi drezuristy je od 1. července Holanďanka Adelinde Cornelissen. Ta převzala vedení po svém krajanovi Edwardu Galovi, který
byl na čele 19 měsíců od 1. prosince 2009. Adelinde Cornelissen (31) má za sebou mimořádné období, které vyvrcholilo vítězstvím ve finále SP v Lip-
sku. Nyní jenom čekáme, jak se na pořadí světového drezurního žebříčku projeví červencové výsledky dvojice Matthias Alexander Rath a TOTILAS.
Tato nová dvojice je po úvodních květnových a červnových výsledcích zatím na 169. místě.

Mathias Alexander Rath a TOTILAS 

Třikrát Totilas
Skvělé obsazení měly v Cáchách drezurní sou-

těže a ze světové špičky snad nechyběl nikdo.
Pravdou je, že Totilasovým příchodem dostala dre-
zura v Německu nový impuls. Zájem veřejnosti se
neuvěřitelně zvednul, a kdyby se dala kapacita
drezurního stadiónu ztrojnásobit, stejně by bylo
stále vyprodáno.

Poprvé v Grand Prix
Zahajovalo se ve čtvrtek úlohou Grand Prix. Po-

zornost byla samozřejmě upřena na Mathiase
Alexandera Ratha a na uhrančivého, černého
hřebce TOTILAS (Gribaldi). Podařilo se mu ne-
zklamat důvěru svých příznivců a s výsledkem
82,149 % přesvědčivě zvítězil. Druhou příčku ob-
sadila Britka Laura Bechtolzheimer s 16 letým ry-
zákem MISTRAL HOJRIS (Michellino) - 80,596 %
a třetí byla domácí Isabell Werth, v sedle elastic-
kého hnědáka EL SANTO NRW (Ehrentusch).
Těsně čtvrtá skončila Adelinde Cornelissen se 14
letým ryzákem JERICH PARZIVAL (Jazz) - 77,340
% a pátý Američan Steffen Peters s 13 letým va-
lachem RAVEL (Contango) - 77,191 %. V druž-
stvech triumfovali Němci - 233,341 %, druzí Brito-
vé měli 220,873 % a až třetí byli premianti před-
chozích dvou ročníků Holanďané se 218,957 %.
Přitom pro vítěze začal den velmi špatně. Na opra-
covišti náhle ochromnul 11letý DABLINO (De Ni-
ro), jezděný Anabel Balkenhol a tak si domácí mu-
seli poradit bez něj.

Podruhé v GP Speciál
V sobotu se pokračovalo nejtěžším klasickým

testem Grand Prix Spécial. V hlavách Totilasových
příznivců se honily vzpomínky na stejnou soutěž

blízko za Totilasem. Byla to zde pro mě úžasná pře-
hlídka a měl jsem na své straně publikum. Opravdu
fantastická zkušenost a perfektní závěr. RAVEL byl
trochu vystrašený kvůli kamerám, ale jinak to všech-
no šlo moc dobře."

Kdo do Rotterdamu
Německý spolkový trenér po skončení soutěže

oznámil čtyřčlenný tým pro ME v Rotterdamu: Chri-
stoph Koschel - DONNPERIGNON, Matthias Ale-
xander Rath - TOTILAS, Isabell Werth - EL SANTO
a Helen Langehanenberg - DAMON HILL.

Foto FEI

Foto FEI
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Soutěžní průmysl ve sporu

ing. Ladislav Krulich

Dnes se na organizaci jezdeckých soutěží
podíváme z další strany. O svůj úhel pohledu
jsme požádali majitele jezdeckého střediska,
které se v průběhu několika málo let stalo jed-
ním z největších organizátorem soutěží v Čes-
ké republice. Jezdecký areál La Boheme Zdu-
chovice a ing. Ladislava Krulicha zná u nás
snad skutečně každý a povědomí o něm je díky
organizaci CSI i za hranicemi.

Společnost La Boheme zakoupila areál  roku
2001 a pro koně byl ze zemědělského střediska
postupně přebudováván až do roku 2008. V tom
roce byla velkolepá přestavba zakončena vybu-
dováním tří jezdeckých ploch sendvičovou tech-
nologií s použitím plastových rohoží. Především
pro tento, u nás dosud unikátní povrch, si získal
areál velmi brzy značnou popularitu a stal se
i průkopníkem moderních povrchů na českých
kolbištích. Od té doby organizuje společnost de-
sítky soutěžních dní ročně, stala se pravidelným
pořadatelem juniorských skokových šampioná-
tů, šampionátů pony, které zde letos budou po-
třetí za sebou. Vedle celé řady seriálových sou-
těží má na svém kontě již i organizaci čtyř CSI.

K rozhovoru jsme si nemohli vybrat modelově
lepší den. V sobotu 23. července se do Zducho-
vic nahrnuly zástupy soutěžících. Neuvěřitelně
rozsáhlá startovní pole zavinil především v Pra-
ze poněkud unáhleně zrušený oblastní šampio-
nát a mnoho soutěžících bylo rádo, že byly do-
datečně přijaty jejich přihlášky. A to i přesto, že
je čekal únavný den, ve kterém se zahajovalo
v 8.00 ráno a končilo ve 21.00, kdy byla deko-
rována soutěž -S-. Celkem ten den rozhodčí
zazvonili ke startu 361 dvojicím.

Pane Krulichu, dnešek je zcela vzorovým
soutěžním dnem, o kterém jsme mluvili s Ja-
nem Metelkou v minulém čísle Jezdce. Na
jedné straně zde máme soutěžící, kteří urči-
tě přijeli především ze soutěžně tréninko-
vých důvodů, ale na druhé straně je to stálo
velmi mnoho peněz. Ve sto a vícečlenných
polích se startovným od 350,- a více korun,
pak zákonitě zazní otázka. Je skutečně ob-
hajitelné, že v takové soutěži je vyplaceno
cca 3 - 5 000,- Kč pro maximálně prvních pět
dvojic a to ještě v poukázkách na odběr zbo-
ží od sponzora soutěží?

Tato úvaha mě nepřekvapuje a skrytě či otev-
řeně se s ní setkávám často. Je zcela standard-
ní, že drtivá většina lidí posuzuje a dokáže spo-
čítat především výstupy, ale nevidí, či nedokáže
posoudit veškeré vstupy.

Pokud bychom měli jezdecké závody posuzo-
vat pouze jako podnikatelský záměr, tak dnešní
soutěžní den patří k těm úspěšným. Ve Zducho-
vicích však pořádáme soutěže po celý rok
a zdaleka ne všechny dny jsou tak úspěšné.
V podstatě máme zkalkulováno, že pokud je
méně než 250 startů, tak znamená pro společ-
nost soutěžní den prodělek. Počty jsou jednodu-
ché. Při 250 startech vybereme na startovném
cca 80 000-Kč, to si umí spočítat skutečně kaž-
dý. Většina kritiků však již nevidí náklady sou-
těžního dne. Okolo 15 000,- Kč stojí rozhodčí,
stavitelé a další předepsaní funkcionáři, nutní
pro organizaci závodů. S jejich pohoštěním
a dalšími náklady se částka spíše blíží k 20
000,-. Dalších 20 000,- stojí personál, který se
stará o celodenní chod závodů. Jsou to lidé co
staví parkur, udržují pořádek na kolbišti i opra-
covištích, ale i v zázemí závodiště, vláčejí jez-
decké plochy atd.

Pak zde máme parkur. Většina skoků stojí
okolo 30 až 35 tisíc. Nejenom, že se při každých
závodech něco zničí, ale po každé sezóně pro-
chází překážkový materiál nákladnou údržbou.

A pak je zde další řada většině kritiků zcela
skrytých nákladů, jako je spotřeba elekrického
proudu, vody, náklady na ozvučení a aparaturu,
pozávodní úklid areálu atd. Pokud vyplatíme vý-
hry v podobné výši jako je tomu dnes je jasně,
že výsledný ekonomický efekt se rovna nule.
Ekonomika celého roku je velmi závislá na příz-
ni sponzorů, kde jednoduchá matematika sluš-
ných závodu  je, že je dobré pokrýt základní pro-
vozní náklady a rozhodčí ze startovného. Výhry
ze sponzorských peněz. Hovořím samozřejmě
o pořadatelství na naší a srovnatelné pořadatel-
ské úrovni, kde teče všude teplá voda, fungují

čisté toalety, kvalitní výsledkový sowtvare a vý-
početní technika a další služby, které stojí také
dost peněz. Finanční výhry jsou spíše cílené do
vyšších soutěží, kde je větší  procento profesio-
nálních  jezdců a sport je na vyšší úrovni, což je
běžné i v zahraničí. Obvyklé je, že v nižších sou-
těžích se v zahraničí jezdí pouze za mašle a ne-
ní zvykem amatéry nějak finančně ohodnoco-
vat. Například v Rakousku ve Wiener Neustadt
jsou finanční odměny v rozpisech jen od soutě-
ží úrovně L a výše.

V těchto třech soutěžních dnech se u nás vy-
platilo ve všech soutěžích téměř 110 tisíc ve fi-
nančních odměnách a spousta věcných cen,
což je na hranici ekonomické sebevraždy a za-
chránila nás pouze vysoká účast, když naopak
neděle již byla se svými 150 starty za hranou.
Fixní a režijní náklady nám zůstávají stejné.Je
třeba si uvědomit, že například v našem areálu
pracují na plný úvazek dvě administrativní síly
zabývající se po celý rok pouze organizací zá-
vodů a jejich marketingem. Nemalé finance spo-
lkne reklama, inzerce , plakáty, banery a rozsá-
hlá a neustále aktualizovaná webová prezenta-
ce.Jenom náklady na její přípravu a na správu
programu Gallop jdou do stovek tisíc korun.

Ve Vašem úvodu zazněla charakteristika na-
šeho areálu. V jeho hodnocení bych šel ještě
dále. V dnešní době jsme stále jediným areálem
v ČR, který soutěžícím nabízí všechny jezdecké
plochy položené na plastových roštech, a tudíž
celoročně zaručujeme dokonalé povrchy. Insta-
lace těchto ploch stála 5 milionů korun a jejich
vysokou kvalitu podmiňuje každoroční nákladná
údržba. Na konci sezóny je nezbytné povrch od-
vézt, doplnit chybějící frakce a opět rozhrnout
a upravit. Pochopitelně důležitá je i závlaha
a i tento systém, který zaručuje i při letních ve-
drech dobrou kvalitu povrchu, stojí hodně pe-
něz.

A ještě jednou výraznou kvalitou disponuje
areál ve Zduchovicích. Myslím, že jsme jediní,
kteří účastníkům nabízí pro parkování kamionů
a přívěsů tak rozsáhlé zázemí zpevněných
ploch. Příjezd i odjezd přepravníků je tak ve
Zduchovicích bezproblémový za každého po-
časí.

Kdybych měl správně do ekonomiky zahr-
nout i odpisy související se závodní činností ja-
ko je rozhodčí věž, amortizace traktoru nebo
oplocení ploch, už by mi nevyšlo vůbec nic ro-
zumného. Ceny do soutěží pak musíme zajistit
prostřednictvím sponzorů, jinak by to nebylo
možné. A i proto jsou ceny pouze ve výši odpo-
vídající významu soutěže.

Rozumím tomu dobře, že pravidla svazují-
cí výši výher s výší vybraného startovného
by pro Vás byla nepřijatelná?  

Já osobně jsem  těmito úvahami zaskočen
a „nevěřím vlastním očím". Netušil jsem, že do-
konce existuje konkrétní  zadání  výkonného vý-
boru ČJF vypracovat návrh regulovaného star-
tovného. Jakoby nestačily regulované odměny
a regulované cestovné! Absurdita tohoto nápa-
du je opravdu děsivá a myslím, že má velkou vy-
povídající schopnost o stavu „unie". Mám pocit
občana z Kocourkova, když bych měl někomu
vysvětlovat a obhajovat základní principy svo-

body volného trhu a demokratické společnosti ,
ke kterým se naše země po mnoha letech tota-
lity hlásí. Doufám jen , že tuhle absurdní hru bu-
deme hrát se vším všudy! Doufám, že příští za-
dání výkonného výboru bude požadovat vytvo-
ření systém regulace nákladu pořadatelských
subjektů, kde ČJF bude regulovat mzdy našich
zaměstnanců, společně se společností ČEZ bu-
de domlouvat a regulovat ceny elektřiny a vody,
posadí do našich ekonomických subjektů audi-
tory a daňové poradce, kteří budou vytvářet kal-
kulace a rozpočty, tak aby byly do našich nákla-
dových položek správně započítány režijní ná-
klady, odpisy investic a amortizace. Zreguluje
dodavatele překážkového materiálu, výrobce
povrchů a dodavatele pohonných hmot. Nebudu
dále pokračovat, myslím, že je každému jasné,
že dalším pokračováním je  plánování a výsled-
kem regulované plánované socialistické hospo-
dářství, což podle mě popisuje. Dr Joseph
Murphy v knize Moc podvědomí, kde dokazuje,
že věci které si skutečně podvědomě přejeme
a kterých se nedokážeme zbavit se stanou rea-
litou. Jinými slovy řečeno, když si podvědomě
přeji být šťastným, tak skutečně šťastným budu,
nebo když se mi podvědomě stýská po  býva-
lém systému, tak ho budu reálně vytvářet všude
kolem sebe navzdory době, geografické poloze
i okolnostem. Nemá zřejmě smysl vysvětlovat,
že v celé struktuře „Czech Horse Industry" jsou
subjekty, které se pořadatelskou činností skoko-
vých a jiných eventů zabývají nejdokonaleji a
nejpropracovaněji, na přísně ekonomické bázi
fungující organizace. Subjekty většinou  s velmi
profesionálním manažerským a ekonomickým
zázemím. Je nad slunce jasné, že je nad kom-
petence zájmové organizace, zabývat se priorit-
ně něčím mimo její funkci (myslím tím, samo-
zřejmě regulaci poplatků za nabízené služby).
Naše zájmová organizace ČJF by měla v první
řadě zregulovat sama sebe a v zájmu svých čle-
nů se co nejrychleji transformovat do moderně
fungující federace, která bude pouze servisní
a ideovou základnou svých členů. Je jen odbí-
háním od skutečného smyslu  a poslání snaha
ovlivnit a kontrolovat rybník, který je výhradně
v rukou soukromého majitele.

ČJF na něm kromě dodržování pravidel jez-
deckého sportu, prostřednictvím rozsáhlého
a štědře honorovaného sboru rozhodčích, tech-
nického delegáta a stavitele, nenese žádnou ji-
nou zodpovědnost. Bral bych velmi negativně,
kdyby byl kdokoliv ochoten svazovat pořadatel-
skou ekonomiku nějakými pravidly a při tom ne-
nést žádná rizika. Veškerá pořadatelská rizika
jsou na organizátorovi. Nejenom rizika, že se
nepřihlásí dost soutěžících, protože konkurence
závodů je veliká. Např. dnešní den jsme šli do
velkého rizika a závody pořádali současně
s přeborem Prahy a soutěžemi na Ptýrově. To,
že budou soutěže v Praze zrušeny jsme nevě-
děli. Účast ve Zduchovicích by tak pochopitelně
vypadala jinak. A navíc neseme veškerá rizika
organizátora veřejné sportovní akce. Ta z nás
nikdo nesejme, ale naopak bychom měli re-
spektovat nějaká ekonomická nařízení. Již tak
nám mnohé úpravy pravidel činnost komplikují.
Podle mého názoru jakákoliv regulace tohoto ty-
pu by přinesla i další důsledek v tom, že by po-
kračovala totální likvidace malých a středních
organizátorů a nárok na přežití by měli pouze
areály, kde je pořádání akcí spojeno s nějakou
další výraznou podnikatelskou aktivitou, která
by nějak významně motivovala už tak kompliko-
vanou a složitou práci pořadatele jezdeckých
závodů. V dnešní době zvýšeného DPH a daňo-
vého zatížení je takovou možností buď praní špi-
navých peněz nebo zoufalost majitele, který
areál již vlastní a nezbývá mu jiná možnost než
dotovat provoz z jiné činnosti, což je případ můj
i dalších dvou větších pořadatelských kolegů-
majitelů,  s kterými jsem samozřejmě v kontak-
tu a jejichž trpělivost myslím také není nekoneč-
ná. Myslím, že by zcela reálně pak mohla nastat
situace, kdy funkcionáři ČJF, jejichž náklady na
občerstvení (zatím nijak neregulované), které se
samozřejmě také započítávají do nákladů akce,
budou na závody po nějakou dobu vozit termo-
sku s kafem a svačinu než se nanormuje a zre-
guluje k výšce odměn a cestovnému stravné,
pitné, odlučné.

Já v té době už budu zřejmě stejně uvolněný
a v dobré náladě, jako můj kamarád, bývalý re-
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Světová legenda jezdeckého sportu francouzský jezdec zvučného
jména Pierre Jongueres d’Oriola, zemřel v pondělí 19. července ve
svém domě v Pyrenejích. d’Oriola se narodil 1. února 1920 a byl hlavní
jezdeckou postavou francouzské poválečné generace. V roce 1952 zís-
kal na ALI BABA olympijské zlato jednotlivců v Helsinkách a olympijský
triumf zopakoval o 12 let později s LUTTEURS v Tokiu. V roce 1966 se
pak navíc stal prvním francouzským mistrem světa, když v Buenos Ai-
res porazil ve finále další legendární jezdce José de Borhoquese (ESP),
Raimonda d ’Inzea (ITA) a Nelsona Pessou (Brazílie). Pierre  d’Oriola
byl aktivní až do konce svého života a ještě v loňském roce byl čestným
hostem při CSIO v Barceloně.

nomovaný pořadatel Luděk Novotný, který jezdí  na skokové závody se
svým synem a jezdeckým sportem se pouze baví. Dříve než já pochopil,
že nejlepší m počinem při pořádání jezdeckých skokových akcí u nás, je
co nejdříve tuto aktivitu ukončit a trávit klidné víkendy s rodinou a přáteli.
Snad ještě nějakou chvíli budu kultivovat neskultivovatelné, snad ještě ně-
jakou dobu se budu snažit polepšit slovy Vladimíra Mestenhausera „nepo-
lepšitelné", snad ještě nějakou dobu budu mít trpělivost z psími výkaly za-
mořujícími náš areál po každých závodech (náklady na jejich sběr se sa-
mozřejmě nedají nikam započítat), snad ještě chvíli budu mít trpělivost
s patolízaly a mluvky, kteří infiltrováni do struktur naší slavné federace to-
muto sportu spíše škodí a snaží se přiživit, tam kde žádnou hodnotu ne-
vytvořili.

Na závěr jasná odpověď na Vaši otázku. Zcela jednoznačně. Pokud by
pravidla výši výher s výší vybraného startovného vznikla, asi bychom svo-
ji organizátorskou činnost výrazně přehodnotili. Již tak nám mnohé úpra-
vy pravidel činnost komplikují.

Jaká např. myslíte?  
Tak např. od letošního roku platí pravidlo, že soutěže od stupně -ST-

(včetně pony), musí rozhodovat jako hlavní rozhodčí specialista na danou
disciplinu. Znamená to např., že pokud zde ve Zduchovicích chci vypsat
soutěž -ST- pro pony, která je kvalifikací např. na MČR a vím, že v ní bu-
dou startovat max. 3-4 účastníci, jsem povinen zajistit specialistu a dva
rozhodčí s kvalifikací národní. Těch je pochopitelně méně a je velmi prav-
děpodobné, že k nám pojede z výrazně větší dálky a náklady na cestov-
né se zvýší. Příkladů, kde je skutečně důležité změnit zastaralá nebo ne-
funkční pravidla, která by skutečně pomohla sportu a pořadatelům jsou
desítky. To je myslím velká platforma ke spolupráci a možnost podpory po-
řadatelů ze strany federace. Zrušit a zjednodušit pravidla, která omezují
a svazují pořadatele.

Kvůli nákladům na cestovné jsem se dostal i do sporu s oblastní fede-
rací. Když jsem se z těchto důvodů rozhodl pro jiné složení rozhodčího
sboru a přestal zvát naše oblastní funkcionáře, vznikl rozsáhlý spor, který
vedl až k absurdní argumentaci ze strany oblasti ohledně kvality rozhod-
čích. Pochopitelně, že v ČR žádní více či méně kvalitní rozhodčí neexistu-
jí. Jsem přesvědčen, že oblast by neměla do složení rozhodčího sboru vů-
bec zasahovat. Přesto mám pocit, že od tohoto sporu jsme jako pořada-
telé vystavováni jisté šikaně a např. naše rozpisy jsou dlouho schvalová-
ny a jsou hledány i ty nejmenší a nezávažné prohřešky, vhodné především
k našemu pokárání. Je také velmi kontraproduktivní střet zájmů a souběh
ve funkcionářských a rozhodcovských funkci, kdy například ve středočes-
ké oblasti schvaluje rozpisy závodů člen oblastního výboru ČJF, technický
delegát, rozhodčí, stavitel parkurů a předseda pony komise v jedné oso-
bě. Dovedete si představit naši situaci, když jsme si dovolili delegovat
a navrhnout na pony závody, kde byla nižší účast dětí a uvažovali jsme
o zrušení, technického delegáta z nedaleké obce jihočeské oblasti, která
geograficky přímo sousedí s našim areálem, kde dopravní náklady tvořily
třetinu původních. Naše snaha závody  dětem nerušit byla po zásluze od-
měněna neschválením rozpisu na další závody. Sladkou tečkou má být
zbavení nás pořadatelství pony mistrovství v příštím roce, které každoroč-
ně kvalitně zajišťujeme bez ohledu na to, co jsme pořadatelsky pro pony
sport během mnoha let udělali. Takže světe div se:-).

Děkujeme za Váš názor Cyril Neumann

Podle nekompromisního stanoviska Ladislava Krulicha je zřejmé, že
budoucí práce Jana Metelky, vedoucí k naplnění usnesení Konference
ČJF nebude vůbec snadná. Pro příští číslo se pokusíme získat názor na
téma pořadatel versus soutěžící některého z velkých majitelů 
koní. Tudíž názor někoho ze strany, která nese hlavní ekono-
mické břemeno našeho sportu.
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Tři dny plné kočárů prožili 15.-17. července v Pardubicích. Podruhé se zde konala kvalifikace pro finále Zlaté podkovy a do Pardubic se sjelo 40 spře-
žení pro soutěž dvojspřeží pony, jedno, dvoj a čtyřspřeží. Nejvíce účastníků měla soutěž jednospřeží a mezi 21 jezdci zvítězil Jan Minarčík (Nový Jičín
- foto) před Liborem Kurkou (3K Přední Lhota). Kompletní výsledky naleznete na www.pardubice-racecourse.cz

Na dostihovém závodišti nyní vrcholí přípravy na mistrovství ČR ve všestrannosti seniorů, které proběhne v rámci mezinárodních závodů ve dnech
29.-31. července. Při nich jsou vypsány závody CCI2*, CIC2*, CIC1*, CIC3* a CCI3*. Ve tříhvězdových soutěžích budou jezdci bojovat i o body olym-
pijské kvalifikace. Stavba trati byla svěřena Francesco Finocchiarovi z Itálie (na snímku Š. Bělohlavové s Jar. Grodlem). Tento mezinárodní odborník
je vedle stavitele národních a mezinárodních tratí také trenérem dostihových koní i koní pro soutěže všestrannosti. Jako stavitel se podílel při stavbách
kursů při OH v Aténách, v Pratoni del Vivaro, v Cameri, Boloni či Montelibreti. Pardubice navštívil při kontrole trati 18. července.

Foto Š. Bělohlavová

Malá 
rodinná stáj 

u Sedlčan 
hledá ošetřovatele-ku.

Ubytování zajištěno.

Tel.: 606 662 214

Pozvánka 
do Strakonic

Skokový pohár České pojiš-
ťovny pokračuje 7. kolem ve
dnech 29.-31. července na kol-
bišti Pod hradem ve Strakoni-
cích. Začátky soutěží jsou plá-
novány na 8.00 hod. a VC star-
tuje v neděli v 15.00. Pořadate-
lé zvou všechny příznivce jez-
dectví.


