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Jakkoliv se toho v roce 2000
opět stalo v jezdeckém sportu
mnoho, většina z nás si pravděpodobně při vzpomínce na rok
2000 i v budoucnu vybaví v prvé
řadě evropský šampionát v Hartpury. Při ohlédnutí za právě končícím rokem však nesmíme zapomenout i na další vrcholné okamžiky jezdecké sezony. Vedle
A. Opatrného, bude na rok 2000
jistě rád vzpomínat i S. Hošák
s trojitým jarním vítězstvím ve
Velké ceně Ostravy, při CSI
Poděbrady a při Velké ceně Litomyšle.
V drezúře patřila sezona především Š. Charvátové, která se
dokázala prosadit i v mezinárodní
konkurenci.
Militaristé mají ve svém středu
výborného J. Hatlu a SZIALENCE, které od senzačního výsledku v evropské konkurenci ve
Francii dělila skutečně tenká hranice. Příslibem pro zahraniční
reprezentaci sezóny 2001 je
i TARAS a R. Marková.
Příznivci spřežení sice nepřivezli ze zahraničí žádný vynikající
výsledek, ale i tak se ČR opět přiblížila evropské společnosti, když
byl na našem území uspořádán
letošní Dunajsko-alpský pohár.
Jednoznačným úspěchem také
skončilo CSIO Poděbrady a ČR
se opět vrátila mezi státy s velmi
kvalitní pořadatelskou pověstí.
Zdá se, že se náš optimismus
ohledně rozvoje popularity jezdectví z loňska naplňuje a i v roce
2000 přibyla nová jezdecká centra s jejichž naplněním nemají
majitelé problémy. Doufejme již
jen, že s nárůstem této kvantity
bude nové století v České republice i rozmachem jezdecké vzdělanosti. Ta je v období, kdy přestáváme mít strach o koně jako
takové, jednoznačnou budoucí
prioritou. Mnoho našich jezdeckých předků by žasla nad možnostmi, kterými naše současné
jezdectví disponuje. Přejme si,
aby v nadcházejícím století mohli
žasnout i nad našimi vědomostmi.
Cyril Neumann
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Ještě těžší zkoušky
Konec roku je příležitostí k rekapitulacím.
Na posledních stránkách Jezdce dostává
tradičně slovo prezident České jezdecké
federace. Proto i dnes patří slovo Jaroslavu Pecháčkovi, který hodnotí svůj druhý
rok v nejvyšší funkci českého jezdectví.
Pane Pecháčku začněme Vaší nejčerstvější zahraniční zkušeností. Spolu
s dalším členem VV ČJF J. Sedláčkem
jste se právě vrátili z Warendorfu, kde
proběhlo další kolo již poměrně dlouhého seriálu setkání nad jednotným evropským vzdělávacím systémem v jezdectví. Co jste viděli a co je na
tomto poli nového?
Celý seminář probíhal ve
Warendorfu a vedl jej
Ch. Hess. Toho známe i od
nás, protože byl v roce 1999
zahraničním rozhodčím při
CCI Karlovy Vary. V rámci
programu jsme byli přítomni
zkouškám základního výcviku dětí i dospělých v Hof
Schulze Niehnues. Tato
zkouška je v německém
pojetí jednoznačně náročnější než u nás a zahrnuje
vedle drezurní úlohy a parkuru i malou terénní jízdu.
Velký důraz je kladen i na
další práce s koněm jako je
čištění nebo předvádění.
V jezdecké škole v Münsteru jsme pak viděli zkoušky profesionálních jezdců
a trenérů jak všeobecných
tak specialistů. I zde jsou na
frekventanty kladeny velké
nároky a to v nás upevnilo
přesvědčení, že i naše
zkoušky jak základního
výcviku tak cvičitelské musí
být přísněji posuzovány.
Pochopitelně výhodou jezdecké školy
v Münsteru je, že disponuje 60 velmi kvalitními koňmi, kteří by v našich podmínkách
byli jistě i velmi úspěšnými závodníky,
a každý zkoušející si může buď ke zkoušce
přivést svého koně a nebo si půjčit koně
školy. Škola má dále dvě kryté haly o rozměrech 24x60 m a ve výstavbě dokonce
i svoji terénní trať.
Dalším cílem naší návštěvy bylo olympijské centrum ve Warendorfu, kde s profesionálními trenéry spolupracuje i absolutní
německá sportovní špička a opět je celé
středisko na vysoké úrovni.
Poslední den jsme pak navštívili jezdeckou školu ve Warendorfu, kde jsme viděli přípravu ke zkouškám trenérů a na závěr jsme
si prohlédli i Zemský hřebčín Warendorf.
Dovolte mi, abych Vás přerušil. Voláte po zpřísnění našich zkoušek. Hodláte
v našem domácím systému iniciovat
i nějaké kroky ke zkvalitnění, či ještě
lépe řečeno vůbec k založení systému
samotného vzdělávání?
Absenci vzděláváni si pochopitelně uvědomujeme. Pro příští rok chystáme jednu
změnu a sice, že za přípravu a případný
výběr uchazečů o absolvování zkoušky
budou odpovědny oblastní výbory ČJF.
Některé aktivní oblasti již podobná školení
a přípravné semináře pod vedením zkoušejících pořádají a tento způsob přípravy
velmi dobře funguje. Bohužel představa,
že bychom v nejbližší době založili nějaké
centrální výcvikové plně profesionální středisko ČJF, není reálná. Ale vraťme se do
Warendorfu.

Účelem těchto již téměř šest let trvajících
setkávání je co možná nejvíce sjednotit
názor na vzdělávací a zkouškové systémy
v evropských zemích, které by pak bylo
možné vzájemně uznávat.
Sám jste řekl, že celý proces probíhá
již poměrně dlouho. Je už nějaký skutečný výsledek tohoto šestiletého procesu a máte nějakou představu, kdy
bude moci uchazeč o práci v jezdeckém
sportu, např. v Itálii, prokázat své kvality cvičitelským či trenérským oprávněním z České republiky?
Naše pozice mezi vyspělými státy západní Evropy je
stále ještě poněkud odlišná,
ale i mezi západními státy
ještě není systém zcela
vyřešen. Zatím se konají
mezinárodní zkoušky, na
které se mohou přihlásit frekventanti z různých zemí.
Ty příští budou v norském
Oslu v roce 2001.
Pokud se týče sjednocení
nároků na naše národní
zkoušky s evropskými
požadavky, myslím, že již
máme poměrně velmi dobrou představu. Důležitým
krokem k určité „standardizaci“ zkoušek bude založení pouhých dvou zkouškových center, kdy by mělo
být jedno v Čechách
a druhé na Moravě. Zatím
pro nejbližší dobu bychom
chtěli zřídit tato zkoušková
centra alespoň v jednotlivých oblastech, kde by se
dala lépe zaručit srovnatelná obtížnost celé zkoušky
pro všechny frekventanty.
Celá tato oblast je však námětem pro specielní rozhovor s Jar. Sedláčkem, který má
tuto oblast za VV ČJF na starosti.
Určitě jej na počátku příštího roku
také oslovíme. A nyní se tedy pojďme
podívat na rok letošní.
Pro mě osobně byl nesporně výrazně
úspěšnější než můj první funkční rok.
V prvé řadě získala ČR evropské šampionátové zlato a ve druhé bylo uspořádáno
CSIO. Pochopitelně, vedle zcela senzačního výsledku A. Opatrného z Hartpury, byla
výkonnost našeho jezdce celoročně doprovázena výbornými výkony jako např. při
CSI v Mnichově, Poznani a dalších a nyní
i při prestižním CSI ve Frankfurtu (viz.
Česká senzace ve Frankfurtu). Jakkoliv
jsem velmi spokojen, VV ČJF si na těchto
výsledcích nedělá žádnou zásluhu a za
touto výbornou reprezentací ČR stojí vedle
jezdeckého umění A. Opatrného především majitel B. Starnovský. Pochopitelně
i možnosti a zkušenosti dalšího důležitého
člena celého týmu německého jezdce
R. Tebbela, v jehož stájích může A. Opatrný sbírat další cenné zkušenosti. Všem
v týmu ještě jednou blahopřeji.
Pochopitelně tyto úspěchy se pozitivně
projevují ku prospěchu celého jezdeckého
sportu a jsme nyní poněkud lépe vidět
nejen např. v médiích. ale pogratulovat na
sekretariát ČJF přišel i místopředseda
ČSTV. Spolu s A. Opatrným jsem pozván
i na slavnostní setkání nejlepších českých
sportovců, které pravidelně pořádá ministr
školství. (To letošní u E. Zemana se konalo
15. prosince v Praze v Kaiserštejnském
paláci na Malé Straně, pozn.red.)
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Při tomto výčtu netradičních sportovních
úspěchů musím však ještě jednou připomenout 21. místo na ME v drezúře, které
z Hartpury přivezla Š. Charvátová, které je
právě tím, že bylo dosaženo v drezúře, pro
ČR také skvělé. Tradičně dobře reprezentovali na mistrovství světa ČR voltižní cvičenci a naopak daleko za očekáváním
zůstali při světovém šampionátu jezdci
čtyřspřeží.
Z domácích mezinárodních aktivit bych
vyzdvihnul jarní výcvikové soustředění skokových jezdců pod vedením francouzského
jezdce a trenéra F. Cottiera, které bylo
zorganizováno ČJF ve spolupráci s francouzským UNIC. Tuto skokovou práci doprovodilo i dvoudenní školení stavitelů parkurů
a tak byla přítomnost F. Cottiera v ČR dobře
využita. Bohužel, další kontakty jsou velmi
limitovány ekonomickou náročností.
Jak jsem však řekl hned na počátku
našeho rozhovoru, dalším velkým momentem letošního roku bylo uspořádání CSIO
Poděbrady. Ještě jednou zde musím poděkovat firmě Equitop a M. Vítovcovi i P. Švecovi, kteří mají hlavní zásluhu na tomto
úspěchu. Důležité je i to, že veškeré drobné organizační nedostatky bude možné
odstranit při příštím ročníku. Firma Equitop
hodlá pořádat i CSIO 2001, kde bude již
celý tým moci zúročit zkušenosti vstupního
pořadatelství. To že bude CSIO 2001 opět

v Poděbradech dokazuje, že i spolupráce
s JK Poděbrady byla velmi dobře hodnocena a všichni zúčastnění tak skutečně
zachránili obtížnou situaci, která v organizaci CSIO vznikla po odstoupení Lázní
Poděbrady a.s. od již domluveného pořadatelství.
K CSIO bych snad jen dodal. Když byl
letošní ročník ohrožen, ze všech stran
zaznívaly hlasy o eventuelní podpoře pořadatelství. V konečné podobě se pak organizátorům dostalo jen velmi malé pomoci.
Chci věřit, že v roce 2001 mohou pořadatelé, po prokázaných výsledcích v letošním
roce, doufat ve skutečnou pomoc od všech
příznivců jezdectví.
V administrativní sféře považuji za
úspěch vydání nejen nových pravidel, ale
i souhrnu dokumentů ČJF (Stanovy, podmínky pro ZZV, cvičitelské zkoušky apod.).
Práce na nových Pravidlech však opět
odhalily nedostatky v práci komisí. Ty musí
na Pravidlech pracovat průběžně, aby byly
schopny plnit dohodnuté termíny. Pravidla

ZE ZAHRANIČÍ
jsou díky stále novým dodatkům v podstatě
nekonečná činnost. Pro další vydání Pravidel jsme si také vzali poučení a napříště
jsme odhodláni zapojit do překladů profesionální pracoviště.
V letošním roce začala v mezinárodních skokových pravidlech platit dramaticky změněná penalizace. Uvažujete
o zavedení této nové penalizace
i v našich národních pravidlech?
Máte pravdu. Od 2. října zavedla FEI pro
nové čtyřleté olympijské období nový bodovací systém. Např. již prvé zastavení znamená 4 tr. body, hned druhá neposlušnost
jezdce vylučuje, pád se již netoleruje ani
při šampionátových soutěžích apod. VV
ČJF vzal tyto změny na vědomí a pro sezónu 2001 poskytne všem účastníkům mezinárodních závodů překlad změn. V národních pravidlech jsme se rozhodli, na doporučení skokové komise, se změnou vyčkat
až na to jak se změny osvědčí. Ještě
máme v živé paměti dramatické změny
v pravidlech všestrannosti, které se po jednom roce života vrátily k původním formulacím. A tak na národních skokových soutěžích roku 2001 se bude jezdit „po staru“.
Jak se bude dále vyvíjet práce
s talentovanou mládeží?
Tato oblast bude i nadále státem velmi
podporovaná. Dokonce se zdá, že v roce
2001 by se mohla podpora státu ještě zvýšit, protože již od roku 2000 státní podporu
rozděluje přímo Ministerstvo školství bez
asistence ČSTV.
Pro letošní rok byla zřízena sportovní
centra mládeže. Byl to areál ve Svinčicích
pro drezuru a skoky, ve Frenštátě pod
Radhoštěm pro skoky a voltiž a v Kolesách
pro všestrannost. Pro roky následující
uspořádá ČJF výběrová řízení na tato centra, a v budoucnu bude podporovat vítěze
těchto řízení. Pro majitele nebo provozovatele těchto středisek to bude znamenat na
jedné straně vzestup prestiže, ale na druhé
straně i větší nároky na organizační kvalitu.
Pro ČJF by měly tyto výběry přinést sjednocení především finančních požadavků
těchto středisek a tím i zlepšené plánování
výcvikových soustředění a především pak
rychlé a průhledné vyúčtování nákladů.
V letošním roce byla soustředění mladších jezdců (do 18 let) uspořádána cca
osmkrát. V roce 2001 záleží na přidělených
penězích, ale myslím, že by to mohlo být
i víckrát. To je sice příjemné, ale současně
to bude znamenat větší nápor na práci
komisí při výběru nejmladších jezdců
a organizaci soustředění.
Zde nemohu nezmínit další významný
krok, který byl v letošní sezóně učiněn,
a tím bylo uspořádání národního šampionátu dětí. Myslím, že tím byla šampionátová nabídka pro jezdeckou veřejnost završena a dětský šampionát skončil s jednoznačně pozitivním ohlasem.
Když jsem však u šampionátů musím se
dotknout i ostatních věkových kategorií.
Naše úspěšná snaha o opětovnou společnou organizaci společných šampionátů ve
skocích a drezúře sebou přinesla i určité
těžkosti. Díky kvantitativnímu rozmachu
jezdeckého sportu posledních let je jen
málo pořadatelů schopných zajistit v současnosti požadované standardní zázemí
pro velká startovní pole jezdců i koní. VV
ČJF hodlá společné šampionáty i nadále
podporovat a přináší několik návrhů k řešení. V prvé řadě je potřeba vytipovat areály
s potřebnými kapacitami a VV ČJF by se
nebránil zřízení jakéhosi statutu „šampionátový areál“. Tento pořadatel by pak byl
systematicky podporován k organizaci
mistrovství a tím zajištěna jeho organizační
i kapacitní kvalita.
Na druhé straně je však nezbytné

ZPRÁVY
k omezení kvantity, ale i k rozvoji a navýšení kvality zvýšit nároky na účastníky šampionátů a zdá se že to nepůjde bez systému
kvalifikací pro všechny kategorie.
Jak to vypadá s organizací akce Kůň
roku?
VV ČJF včas oznámil všem manažerům,
že očekává veškerou iniciativu slavnostního vyhodnocení nejlepších jezdců a koní
sezóny od komisí samotných. Zatím nemáme téměř žádné informace jaké představy
v komisích jsou, jen víme, že drezuristé
a militaristé by se rádi připojili k akci skokanů. Ze skokové komise zase přišla zpráva
o snaze samostatného večera. I když
uznávám, že původní akce v Litomyšli byla
iniciativou skokové komise a i skutečnost,
že po připojení dalších komisí zůstala drtivá část práce s galavečerem, včetně
finančního zabezpečení, na skokanech, za
VV ČJF musím propagovat společný večer
a ČJF rozhodně nehodlá přispívat na
oddělené akce jednotlivých disciplin. A tak
pokud se týká slavnostního večera
k vyhodnocení roku 2000, je zatím velké
nejasno.
Tím jsem se dostal i k problému práce
jednotlivých komisí. Zde musím říci, že
nemám mnoho důvodů ke spokojenosti.
Vedle pasivity, která je projevem práce
všech komisí, trpí jednotlivé discipliny
i svými specifickými neduhy. V drezurní
komisi se trápí především se vztahovými
problémy. Ty tuším, i když více skrytě,
i v komisi voltižní a komisi spřežení. Bez
problémů se jeví komise všestrannosti.
Zbývá skoková komise a zde musím říci
jen „bez komentáře“.
Předmětem našeho zpravodajského
zájmu byla v poslední době především
drezurní komise. Je zde již situace opět
normalizovaná?
Jak víte manažerem drezurní komise byl
zvolen opět Z. Beneš a ten sestavil i celou
novou drezurní komisi. V té budou pracovat E. Nesňalová, J. Šreter, J. Domin a
M. Čapková.
V našem rozhovoru se dostáváme
k dalšímu tématu. Tím je informatika
a spolupráce s médii vůbec?
Myslím, že v letošním roce se podařilo
sportovní koně přeci jen na obrazovku prosadit a za sebou máme i první kontakty
s ČT pro rok 2001. Podle mých informací
byli úspěšní i organizátoři CSIO a pro rok
2001 je přislíben televizní přenos.
Na ČJF byl také konečně podepsán kontrakt na zpracování výsledkového servisu,
u jehož zrodu stála i Vaše redakce. Během
1. čtvrtletí roku 2001 by měl tento servis
dostat konečnou podobu a tak doufejme,
že na Internetu bude od příštího roku k dispozici kompletní výsledková databáze.
A co byste chtěl všem jezdcům vzkázat na závěr?
Snad jen to, že by měl na zlepšení kvality našeho sportu na všech úrovních pracovat každý v prvé řadě u sebe. Nelíbí se mi
občas vyvolávané kampaně, které viní
z určitých problémů to či ono, jak to v roce
2000 zažili např. čeští stavitelé parkúrů.
Někdy mám pocit, že je stále více
zájemců o určité funkce, ale stále méně lidí
pro každodenní drobnou práci. Všechny
bych chtěl ujistit, že za každou funkcí,
pokud se k ní má přistupovat zodpovědně,
je více povinností než eventuelních výhod
a požitků a našeho stále ještě celospolečensky okrajovém sportu se to týká dvojnásob.
Všem příznivcům jezdeckého sportu chci
však v této chvíli popřát v prvé řadě vše
nejlepší do nového roku, hodně zdraví
a pochopitelně i sportovní úspěchy.
Děkujeme za rozhovor. C. Neumann
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Ještě k testu
ve Svinčicích
V Jezdci číslo 22 zaujala paní Eva Šimáčková z Nebanic velmi kritický postoj k hodnocení FEI testu provedeném panem C. Neumannem. Jak je celé jezdecké veřejnosti
známo, pan Neumann je neovlivnitelný a své
názory vyjádřené v redakčních článcích si
vytváří na základě rozhovorů se všemi zainteresovanými stranami sám.
Po přečtení článku paní Šimáčkové musím
reagovat obdobně.
Abych se nemusel vracet k popisu průběhu
uvedené soutěže konstatuji, že po přečtení
hodnocení v Jezdci č.21, jsem telefonicky p.
Neumannovi poděkoval za objektivní článek.
Paní Šimáčková má ve své kritice poněkud
popletené pojmy. Měla by vědět, že žádná
odborná komise, tedy ani drezurní, potažmo
ani manager, nemůže být a ani není pořadatelem závodů. Pořadatelem těchto závodů
byl z pověření ČJF Equi Bořeň Svinčice majitel areálu. Manager - v té době pověřená
osoba VV ČJF, pomáhal pořadateli v přípravě těchto závodů. Přibližně 3 týdny před termínem závodů jsem pořadatele navštívil, projednal s ním detailně jednotlivé body celého
programu jak organizační, tak i technické
části závodů. Pořadatel měl již zkušenosti,
neboť tuto soutěž pořádal již v roce 1999.
V pátek před zahájením soutěží jsem za
účasti rozhodčí E. Nesňalové prošel s pořadatelem drezurní závodiště a přesně jsme
určili umístění drezurního obdélníku, opracoviště, výpočetního střediska a pomocných
zařízení, včetně přenosných WC.
Bohužel veškeré snažení někdy zvrátí
okolnosti a počasí. První „rozčarování“ připravila hlavní rozhodčí, když bez důvodů zcela
změnila velmi dobře a přesně podle pravidel
FEI připravenou veterinární přejímku koní.
Tento přístup k pořadateli pokračoval, když
tato rozhodčí zaujala jednoznačný postoj
k místu drezurní soutěže. V noci před soutěží
pršelo, pořadatel proto vyčkával a bylo dokonáno. Pro mě bylo nejsmutnější, že v okamžiku, kdy bylo jasné, že soutěž proběhne
venku, se nenašel nikdo z přihlížejících, kdo
by šel pomoci se stavbou obdélníku.
A v článku vyjádřené úvahy o rozměrech
haly apod. - k tomu mohu pouze připomenout
známá fakta. Tato soutěž probíhá ve všech
státech v hlavním městě. Jezdecká hala
v areálu soutěže je považována za samozřejmost. To, že Praha takto vybavené závodiště
nemá má být také vinou drezurní komise?
Pro FEI je přijatelná vzdálenost od hlavního
města do cca 70-80 km. Pokud je mi známo,
před dvěma až třemi roky vhodné zařízení
pro tento účel nebylo ani v tomto okruhu.
V současné době je situace jiná a drezurní
komise má tím možnost umístění této soutěže v dalších letech řešit.
Zdeněk Beneš, manager drezurní komise

Na Albertovci
se pokračovalo
Jak jsme informovali v posledním čísle, dlouhodobý problém s vlastnictvím hřebčína Albertovce byl vyřešen. Prvním pozitivním důsledkem
této změny bylo, že byla obnovena pořadatelská činnost na Albertovci. V sobotu 2. prosince
tu proběhly halové závody. Měly sice menší
počet startujících, protože málokdo na severní
Moravě věřil, že se budou konat a tak se již ve
většině stájí odpočívalo.
V hlavní soutěži -L- se představilo sedm koní
a po rozeskakování zvítězila I. Biolková na
ANGELIKA (Trojanovice) před domácím
V. Holým (BARIÉRA) a L. Gladišovou (KALKA
(JK Gladiš).
-jge-

ZAJÍMAVOSTI
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Česká senzace ve Frankfurtu
Zdá se, že naše
divácky sportovní nervozita se zimním obdobím neskončila. Dvojice ze stáje Bost
A. Opatrný a KRIS
KENTAUR pokračuje
ve své těžké cestě mezi
světovou extratřídu.
Přes veškerou snahu se sice majiteli stáje
B. Starnovskému nepodařilo zajistit účast při
CSI v Mnichově, ale startovní místo zbylo na
A. Opatrného při CSI-A Frankfurt nad Mohanem. To se konalo ve dnech 8.-10. prosince
a stáj Bost přivezla k soutěžím spolu s KRIS
KENTAUR i klisnu COLUMBIA EQUISTRO.
Hlavním sponzorem závodů byla firma
Mitsubishi. O prestiži závodů svědčí účast
jezdců z deseti států světa a jména jako
např. L. Nieberg, E. Navet, M. Michaels-Beerbaum, L. Beerbaum, T. Coyle či R. Arioldi.
Z nám dostupných výsledkových listin
(internetová adresa: www.equestriansports.de) zahájila reprezentaci ČR klisna
COLUMBIA EQUISTRO v soutěži do 140 cm
s výsledkem 12 tr. bodů. Ten stačil na 19.
místo, když zvítězil Ital R. Arioldi na LORO
PIANA PAPRIKA DELLA LOGGI. KRIS KENTAUR zahájil také v pátek hned na výšce 150
cm a po dvou chybách byl 26. Tentokrát si
vítězství odnesla M. Michaels-Beerbaum na
STELLA.
V sobotu pokračoval KRIS KENTAUR opět
na výšce 150 cm a stejný výsledek stačil tentokrát na 31. místo. Šestnáct dvojic absolvovalo bez tr. bodů a po rozeskakování zvítězil
L. Beerbaum na FIGARO’S BOY (0+0).
Že si je A. Opatrný schopen brát z nových
zkušeností náležité ponaučení dokázala
neděle. Nejprve COLUMBIA EQUISTRO
v bodovacím skákání se žolíkem docílila plný
počet bodů a jen nepatrné rozdíly v čase ji
vykázaly na 17. místo (1. L. Gripshöver GOGO GIRL). Česká chvíle však přišla
v závěrečné Internationaler Mitsubishi Cup.
K tomu nastoupilo celkem 45 dvojic. Základní
kolo dokázalo překonat 14 dvojic bez chyb
a k naší neuvěřitelné radosti mezi nimi i
A. Opatrný a KRIS KENTAUR. O obtížnosti
rozeskakování svědčí skutečnost, že

v konečném účtování se nula objevila již jen
u čtyř jezdců. A. Opatrný a KRIS KENTAUR
byli mezi nimi. S časem 35.72 obsadila ČR
neuvěřitelné 4. místo a A. Opatrný se stal
majitele jednoho z pěti Mitsubishi připravených pro pět prvních jezdců. A. Opatrný se
pak stal i předmětem žertů stylu „sotva
oschlý řidičák“. Vítězství v soutěži si odnesl
L. Nieberg a L. P. ESPRIT FRH před R. Tebbelem na LE PATRON a R. Arioldim - L.P.
PAPRIKA DELLA LOGIA.
Tento úspěch jistě pomůže značnou
měrou při snaze o zisk startovních míst dalších závodů. Podle sdělení B. Starnovského
má nyní stáj Bost namířeno na CSIW Mechelen (26.-30. prosince).

V Poznani nejlepší Matějka
Ve dnech 7.-10. prosince se čtveřice
našich reprezentantů J. Skřivan (MISS
ORLING, LABE JEFF LB TECH), M. Matějka (KAŠMIR, LIPKA UNIREN), M. Šoupal
(GRANNA ARGENTINA, ALOIS) a
P. Doležal (ROCK’N’ROLL, LE CORDIAL,
ROMINA), které doprovodil za USA startující R. Chelberg (FRESKA, LEONIQUE,
BEACH GIRL), zúčastnila halového CSI
v Poznani.
Naši jezdci mají zkušenosti s tímto konkurem již z loňského roku. Pořadatelem je
Polská jezdecká federace a pojetím i celou
organizací je tento konkur zcela rovnocenný západoevropským soutěžím. Celé závody probíhají v obrovské výstavní hale
poznaňského výstaviště a do těchto prostor se vejde nejen kolbiště a opracoviště,
ale je zde pod jednou střechou místo i na
gastronomické a obchodní zázemí.
Polská jezdecká federace využívá
dočasně zřízeného halového jezdeckého
střediska vrchovatě a v hale již v podstatě
celý týden před CSI probíhaly různé polské
halové šampionáty jak ve skocích tak
v drezúře. Součástí závodů je i bohatý
doprovodný program, který letos využíval
především populárních dětských soutěží na

pony, které jsou divácky velmi atraktivní.
Pro samotné CSI dorazili do Poznaně
jezdci z téměř deseti států. Našim jezdcům
se dařilo podávat v celém průběhu soutěží
dobré výkony, ale na českém kontu se
neobjevil žádný pronikavý úspěch. Nejlepšího umístění dosáhl M. Matějka
a KAŠMIR, kteří byli v sobotním skoku do
140 cm na čas třetí. Na obtížnost parkurů
v poznaňské hale jsme se zeptali J. Skřivana: „Parkury do 130 cm byly příjemné,
i když zcela standardní. Pochopitelně od
140 cm výše již obtížnost korespondovala
s kvalitou soutěže a soutěže bych hodnotil
spíše jako těžší.“
Ve dvoukolové Velké ceně se základním
kolem do 140 cm a následným finálem pro
nejlepších 12 dvojic do 150 cm nastoupili
všichni naši jezdci. Do finále se probojoval
M. Matějka na KAŠMIR a M. Šoupal na
GRANNA ARGENTINA oba shodně se 4
tr. body. Protože postupovali jezdci se
shodným výsledkem, bylo v závěrečném
parkuru celkem 17 dvojic. KAŠMIR absolvoval s 16 tr. body a skončil na 16. místě,
GRANNA ARGENTINA s 12 body byla čtrnáctá. Zvítězil domácí G. Kubiak na
ORKYZ (0+4).
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Zapomenutá drezura
Ve dnech 10. - 12.listopadu se v holandské
vesničce Wanroij ležící nedaleko německých
a belgických hranic, konaly mezinárodní halové
závody v drezuře CDY-J. Poněkud jsme na tuto
událost zapomněli, tak alespoň dodatečně přinášíme informace o výjezdu našich mladých drezúristů..
Do reprezentačního družstva mladých jezdců
ČR byly zařazeny tři dvojice: Š. Charvátová
s DREAM DANCER (původně měla jet i se
Samem, ale rozpis závodů to neumožňoval),
H. Pelikánová- PASTEL a F. Sigismondi - EXCALIBUR. Kůň EXCALIBUR se však den před
odjezdem zranil a tak se český tým musel obejít
bez jednoho jezdce a tím pádem jsme nebyli
schopni sestavit družstvo. O závodech nám referovala vedoucí výpravy Lenka Charvátová:
Na místo jsme dorazili ve středu 9. listopadu,
ustájili koně a prohlédli místo, kde budeme závodit. Drezurním závodům předcházely závody
skokové a tak bylo již vše připraveno. K našemu
údivu jsme však mezi ostatními vlajkami nenašli
naši českou. Trochu nás to mrzelo a tak jsme na
tuto skutečnost upozornili pořadatele. Těm to
bylo očividně jedno a sdělili nám, že nemají ani
českou hymnu. Do konce závodů si česká vlajka
své místo mezi ostatními nenašla.
Ve sboru rozhodčích působil jako mezinárodní
rozhodčí Belgičan Jan Meersmans, kterého
známe ze Svinčic, kde v roce 1999 rozhodoval
World Challenge Cup.
Závodilo se ve třech kategoriích, a to: pony,
junioři a mladí jezdci. Soutěže probíhaly v krásné
kryté hale, příprava a trénink probíhal v kryté
cvičné jízdárně hned vedle. Jízdárny byly od
sebe odděleny prosklenou restaurací, takže jsme
mohli pohodlně z tepla pozorovat jak závody
samotné, tak i ruch na opracovišti.
Celkově se závodů zúčastnilo 70 dvojic z 9
států (z toho 21 mladých jezdců). V pátek byl na
programu první závod, a to úloha pro mladé jezdce YU 1998. Po velmi dobře zajeté úloze Šárka
s DREAM DANCEREM obsadila 12. (61,39%)
a Hanka s PASTELEM 20. místo (50,93%).
V sobotu se závodilo v úloze družstev mladých jezdců YD 1998. Jelikož jsme netvořili družstvo, byli k nám přiřazení další dva jezdci K. Pisarska - ELDORADO (POL) a A. Millham MA CHERIE (GBR, trénující v Holandsku).
Do družstva se počítaly body třech nejlepších
jezdců. Takže v konečném výsledku - DREAM
DANCER 60,68%, PASTEL 57,61%, ELDORADO 61,71 a vypadající MA CHERIE 57,52%. Celkově naše smíšené družstvo obsadilo 6. místo.
V nedělním závodě startoval DREAM DANCER v úloze stupně ST mladých jezdců YJ 1998
(60,18% - 10.místo) a PASTEL v St. Georg Kür
(32,83 - 8.místo).
Obě dívky získaly tímto výjezdem cenné zkušenosti a poznaly, že nejsou tak vzdáleny svými
výkony od nejlepších. Kromě pilného trénování
by se měly objevovat na podobných závodech
častěji, aby pořadatelé neměli problém s výslovností jejich jmen a s uvědoměním, že již sedm let
nejsme Československo, ale Česká republika.

Všemily bez Doležala
P. Doležal si ještě ani nestačil zvyknout
v novém prostředí jezdeckého areálu ve
Všemilech a již došlo ke stěhování zpět do
Svinčic. V současné době je tedy hlavní
stáj P. Doležala opět ve Svinčicích a jak
nám náš skokový reprezentant sdělil, se
střediskem ve Všemilech bude spolupráce
pokračovat externím způsobem.

Výsledky
Albertovec 2.12. hala -Z- jun. (7) 1. Rožnovský - NORD (Rožnovský), ost. (14) 1. Šipoš TABASCO (Bohumín), -ZL- jun. (10) 1. Kincl LION (Horymas Horní Město), ost. (15) 1. Holý BARIÉRA (Albertovec), -L- (7) 1. Biolková ANGELIKA (Trojanovice).

Zástupce firmy Böckmann
firma Ekvitan Plzeň nabízí
35 různých přívěsných vozíků
pro 1, 2 nebo 3 koně. Na všechny druhy vozíků možnost leasingu
BÖCKMANN

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)
Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/745 19 14

Jezdecká škola Mariánské Lázně
● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-62 31 53, 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70, 62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

PF 2001
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00,
Tel.: 05/41 21 16 17

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ov á

J e z d e ck ý a r e á l

Tu r s k o

Velkoobchod s jezdeckými potřebami
Sokolí 23, 674 01 Třebíč
Tel./Fax: 0618-820 577 mobil. tel.: 0602-723325
-zásobuje prodejny a prodejce nejširším sortimentem veškerých potřeb pro
koně a jezdce v České republice
Katalog a ceníky prodejcům na požádání zašleme, u nových prodejců uvítáme
osobní nebo alespon telefonický kontakt

Petr Švec
nabízí výcvik mladých
koní, výcvik koní a jezdců
a ustájení koní v renovovaných stájích. Krytá hala,
dvě otevřené jízdárny
(pískové), výběhy.

Sedla CTD – španělský Stübben opět na našem trhu
– kompletní řada za velmi výhodných cen
skoková sedla – hluboká, kontaktní, speciály, všestranná i drezúrní sedla

Tel.: 0602 188 810

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu

Zájezd pro
skokovou komisi

Žádejte naše zboží u svých prodejců
Rádi zodpovíme veškeré Vaše telefonické i písemné dotazy
Maloobchodní prodej - Equisport-Studenec, Žižkova 505, 674 01 Třebíč - Tel.: 0618/840 427, fax: 0618/26 128

S E R V I S

S K ¤ I VÁ N E K , s . r. o .

Překladatelský servis skřivánek, s. r. o.
P¤EKLADATELSK¯

V sobotu 9. prosince bylo po
dvou letech budování slavnostně
otevřeno nové Jezdecké středisko
v Zájezdu u Buštěhradu ve středočeském kraji. Příležitostí k tomu se
stalo dobudování jezdecké haly
o rozměrech 63x20,5 m. Za výstavbou již nyní velmi kvalitního areálu
stojí dvojice Václav Studnička
a bývalý skokový reprezentant
Karel Urban. Středisko vzniklo
z bývalého vepřína a v současné
době disponuje 38 boxy, ale jeho
kapacitní možnosti jsou výrazně
vyšší.
Protože se svými koňmi se do
stájí v Zájezdu přesunul i manažer
skokové komise A. Starosta, proběhla předpremiéra otevření střediska
již 2. prosince, kdy zde zasedala
skoková komise ČJF.
Vedle hodnocení roku 2000,
vyhlášení ankety Kůň a jezdec roku
byly na programu i návrhy sportovně technických podmínek pro šampionáty roku 2001.
V anketě Kůň - jezdec roku asi
nikoho nepřekvapí, že odborníci se
jednomyslně shodli na jménech
Aleš Opatrný a KRIS KENTAUR.
Díky pronikavým úspěchům této
dvojice byla za rok 2000 vyhlášena
i osobnost roku, kterou se stal
majitel KRIS KENTAURA a celé
stáje BOST Bohumil Starnovský.
Jak a zda vůbec bude letos slavnostní galavečer organizován,
a kdy a kde by se měl eventuelně
uskutečnit, není však zatím jasné.
Zajímavý je i další návrh, který
putuje ze skokové komise na VV
ČJF. Pro seniorský šampionát roku

Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny

překlady,
tlumočení,
37 jazyků

● kvalita + rychlost
● soudní AJ - NJ- expres
● rodilí mluvčí
● technické+odborné texty

● bez příplatku
● výuka jazyků
● kvalifikovaní lektoři
● firemní výuka

Milady Horákové 108, Praha 6
Tel: +42 02 333 20 561-2 Fax: +42 02 333 22 373
2001 skoková komise navrhuje
otevřít dosavadní skokové mistrovství mužů i ženám. Ženský šampionát by se měl změnit na doprovodnou soutěž žen, ve které by však
nemohla (ani s jiným koněm) startovat žena účastnící se otevřeného
šampionátu. Účast v ženské soutěži by měla být opět podle skokové
komise podmíněna kvalifikací, a je
navrženo - třikrát absolvování prémiovaného -S- se souhrnným
výsledkem max. 12. tr. bodů. Soutěž družstev by měla mít jedno kolo
-S- a jedno -ST- a oblasti by nebyly
omezeny počtem vyslaných družstev. Ve skokovém šampionátu dětí
navrhuje skoková komise tříkolovou
soutěž s prvním kolem -Z- na styl
a dvěmi klasickými -ZL-.
Pro rok 2001 bude skoková
komise v zahraničních výjezdech
i nadále preferovat CSIO a soutěže
světového poháru, tzn. závody ve
Wroclavi, Poznani, Bratisavě,
Budapešti, Linzi, Poděbradech
a Záhřebu. Vyslat české zástupce
chce pochopitelně i na evropský
šampionát mladých jezdců (Gijon Španělsko 18.-22.července). Účast
juniorů bude také podporována
(dtto), ale zatím se nezdá, že by
sezóna 2001 mohla přinést juniora
s potřebnou výkonností.

Sportovní stáj
v Tuchoměřicích
(okraj Prahy v dosahu
MHD) nabízí ustájení
koní, hala k dispozici.

Tel.: 0602 628788

CN

● kompletní sortiment jezdeckých potřeb
Masarykova 518/4a, 460 01 Liberec,
tel.: 048/271 03 44, fax: 048/511 01 47.
Radotínská ulice 69, Praha 5
159 00 Velká Chuchle, tel.: 02/57 94 10 79
Ostrovského 23, Praha 5
150 00 Smíchov, tel.: 02/51 56 15 83

Deset hodin pro Vás
Nová otvírací doba Po - Pá od 8.00 - 18.00
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Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

Inzerce
● Prodám 5 letou černou hnědku, o: 2504 Duman, m: A1/1 Konfeta,
startující 1. rokem -ZL-, vhodná i na drezuru, military, zapsaná
v HPK, a dále 3 letou hnědku o: 5055 Landos, m: Č 1431 Cita vlastní
-S- a 7 letou ryzku A1/1. Všechny 100% zdravé a hodné.
Tel.: 0327/51 52 35 po 17.00 hod.
● Český jezdecký klub Karlovy Vary prodává přepravník na 6 koní. Typ
Škoda - ŠD - 11, STK 03/01, cena dohodou - levně. Tel.: 017/44 104.
● Český jezdecký klub Karlovy Vary přijme ošetřovatele koní - pracovního jezdce do parkurové stáje na náhradní vojenskou službu. Ubytování zajištěno. Nástup možný ihned. Tel.: 0603 27 11 79.
● Přijmu ošetřovatele koní - traktoristu. Ranč Hořovice.Tel.: 0602 311 712.

V¯ROBA A PRODEJ
● PARKUROV¯CH P¤EKÁÎEK
OD ROKU 1999 I NA LEASING
● PRONÁJEM KOMPLETNÍCH
PARKURÒ
● PRODEJNA JEZDECK¯CH
POT¤EB

Masarykova 518/4a,
460 01 Liberec
Telefon: 048/271 03 44
Fax/zázn.: 048/511 01 47

JEZDECKÉ A WESTERNOVÉ POT¤EBY
GALERIE A VETE·NICTVÍ

Od 1.11. 1999
v prodejně v Třebíči prodej veškerých jezdeckých potřeb na
splátky.
Nový český katalog jezdeckých potřeb firmy Equisport
na požádání zašleme na
dobírku.
Naše zboží můžete nakupovat
také v internetovém obchodě
http://www.equi-shop.cz
http://www.v2000/sedla.cz

Podrobnější informace objednávky, na adrese:
EQUISPORT
Žižkova 505
Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@volny.cz
http://:www.equisport.cz

SERVIS PRO VÁS
A VAŠEHO KONĚ
ROZŠÍŘENÁ PRODEJNA V PRAZE
Na Celné 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.+Fax: 02/57 31 67 82, 02/57 32 94 38

Po - Pá: 10.00 - 19.00 hod
¤ehoﬁova 9, 130 00 Praha 3, tel.: 02/627 98 83
http//konmo.webjump.com

● Zdvojnásobená prodejní
plocha
● Rozšířený sortiment pro
jezdce a koně
Otvírací doba: Po-Pa: 9.00–18.00
So: 9.00–13.00
e-mail: equiservis@equiservis.cz
http://www.equiservis.cz

NOVÉ TELEFONNÍ
ČÍSLO:

02/57 32 94 38
ZÁSILKOVÝ PRODEJ Z BAREVNÉHO KATALOGU
Další prodejna:
Chovatel-equiservis, Habrmanova 52, Plzeň - Slovany, T+F: 019/74 450 78

Informace pro předplatitele

pf
V novém roce se tû‰íme na setkání s Vámi pﬁi 11 dostihov˘ch dnech,
2 soutûÏích v‰estrannosti, 4 parkurov˘ch závodech, westernov˘ch
soutûÏích a mezinárodní v˘stavû KONù 2001

Dnes opět opakujeme informace o předplatném dalšího ročníku
zpravodaje Jezdec. Tak jako každý rok jste i letos dostali složenku na
předplatné zpravodaje, ale stejně jako v uplynulých třech letech si
můžete objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka 2000 bude
mít 72 stran a její součástí je vedle fotografickch reportáží nejdůležitějších momentů sezóny 2000 i zajímavý rozhovor. Tentokrát jsme rozmlouvali přímo s centrem FEI, s generálním sekretářem Dr. Bo Helanderem. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří ji budou mít
výrazně lacinější. Její cena byla stanovena na 200,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 50% ceny + 20,- Kč poštovného
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2001
včetně poštovného, které bohužel stále stoupá, bylo stanoveno na
500,- Kč resp. 620,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR.
Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce
2001 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za 1800,Kč, v obou případech včetně Jezdecké ročenky.
Stejně jako v minulých letech žádáme všechny abonenty o co nejčitelnější vyplnění složenky. Složenky plaťte jménem odběratelů zpravodaje a s adresou, na kterou Jezdce dostáváte. V případě, že složenku
ztratíte, či jste ji náhodou nedostali, použijte prosím složenku typu C.
Ti z Vás, kteří se rozhodnou pro platbu bankovním převodem, nezapomeňte uvést jméno plátce. Náš účet má číslo: 124577389/0800
Čs. Praha 5.
V případě že chcete vystavit na předplatné fakturu, sdělte nám to
na adresu redakce včetně vašich IČO a DIČ.
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