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Jak˘ byl rok 2001?

2001

Ani jsme se nestačili nadechnout a další rok je
za námi. Protože již dávno vznikají sportovní události i v zimním období, zdá se, že v současném
shonu přestává být čas i na hodnocení. Přesto
nechybí na posledních stránkách Jezdce roku
2001 rozhovor a uplynulé období hodnotí generální sekretářka ČJF A. Pellarová.
Co tedy přinesl rok 2001 a s jakými vzpomínkami jej budeme spojovat. Mě osobně v nich nebude chybět TARAS s R. Markové. Ten se letos stal
naším militaristickým suverénem a naplnil tak přislíbené naděje z roku 2000. Především pak jeho
závěrečné vystoupení umocněné i překrásným
prostředím karlovarského závodiště. Určitě je
mezi mými zážitky uložen i výkon P. Doležala,
kterého živě vidím v sedle ROCK’A’ROLLA při
Velké ceně Plzně. I když nezvítězil, byl pro mě
jeho výkon nezapomenutelným. Zapamatoval
jsem si také naopak vítězný výkon L. Jandourka
při závěrečném skákání při VC Poděbrady, kde si
s OTEY od prvního skoku šel jistě pro vítězství.
Samostatnou kapitolou bylo i mistrovské skákání
v Hradci Králové. Nebo soutěže spřežení v Nebanicích jsou vždy odměnou i pro diváka jedoucího
do západních Čech ze vzdálenějších míst. Na
mnoha místech jsem však nebyl a tak bych
nechtěl aby moje ohlédnutí vyznělo tak, že to jinde
nebylo také dobré. Nebyl jsem s našimi jezdci
v Lanakenu, neviděl jsem krásný pohárový
úspěch v Bratislavě a ani mnohé jiné úspěchy
našich reprezentantů v zahraničí. V každém případě jsem však téměř všude viděl armády pořadatelů, jezdců a občas již i diváků, kteří se snaží posunout naše sportovní možnosti o kousek dopředu.
Všem Vám přeji, i do dalších let mnoho úspěchů
v této snaze a doufejme, že jezdecký sport bude
v nejbližších letech vnímán i z celospolečenského
hlediska jako zásadní a důležitá součást sportovního života veřejnosti.
Blížící rok je pro naší redakci významný i tím,
že se za Vámi vydá již desátý ročník zpravodaje
Jezdec. Máme za sebou devět let práce na jezdeckém informačním servisu a věříme, že i Jezdec je malým kolečkem toho velkého jezdeckého
stroje, který se u nás roztočil.
Opět však musím poděkovat i všem spolupracovníkům. V prvé řadě je to J. Gebauer z Opavy
a dále pak neúnavná M. Barešová. Mezi řady
fotografů vstoupila v Jezdci letos velmi aktivní
G. Herfertová a díky ní jsou podrobně zachycena
spřežení. Děkuji i vám všem, kteří zasíláte na
naší adresu výsledky, kterých jsme uveřejnili
v roce 2001 z téměř 250 závodů. A v neposlední
řadě děkuji i všem, kteří mi ochotně sdělují informace o dění na naší jezdecké scéně. Těším se
na ročníky další a věřím, že budete i vy stále
u toho. Mnoho štěstí v novém roce. C. Neumann

Pohárový úspěch v Bratislavě

V. Tretera - LUSSI, vítěz VC Poděbrady 2001

J. Hruška - ÚSKOK, vítěz VC Brno 2001

Pohled, na který čekaly generace jezdců. Krytá jízdárna na Trojském ostrově, kterou staví společnost IN EXPO GROUP, je téměř před dokončením. Jak nám sdělil zástupce společnosti, slíbené novoroční závody však budou muset přece jen počkat a změní se v březnové závody jarní.
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CSI-W Poznaň
Pravděpodobně největším halovým konkúrem východní Evropy je CSI-W Poznaň.
V letošním roce již využilo svého postavení
a bylo poprvé oficielním finálem východoevropské části světového poháru. Do centrální haly
poznaňského výstaviště se ve dnech 7.-9. prosince sjelo téměř 150 koní z deseti států Evropy. Českou republiku reprezentovali P. Doležal
(BEACH GIRL, ROCK’A’ROLL, LISETTE), M.
Matějka (KAŠMIR, EFKUSWEG, SCARA), M.
Šoupal (GRANNA ARGENTINA, ČARAZ), J.
Hruška (LERY) a společně s nimi za USA i R.
Chelberg (AKTIV, LE CORDIAL S, FRESKA).
Pro soutěžící byly připraveny dvě úrovně.
Každý den byly na programu dvě soutěže,
jedna do 130 až 135 cm a druhá do 140 nebo
do 150 cm. Ve skupině mladších koní startovalo cca 90 koní a ve skupině výkonnostně nejlepších asi 60 koní.
V pátek se zahajovalo soutěží do 135 cm na
čas. Z našich si nejlépe vedli EFKUSWEG,
ČARAZ a SCARA, kteří se umístili po bezchybných výkonech na 14., 17. a 26. místě. Druhá
skupina měla na programu soutěž do 140 cm
také na čas a zde dokončili všichni naši startující jezdci s jednou či více chybami.
V sobotu pokračovali opět mladší koně do
135 na čas a zde nejlepší pozici vybojoval
M. Matějka na SCARA, který skončil s nulou
na 14. místě.
Pro skupinu výkonnostně lepších koní byla
připravena klasická soutěž do 145 cm s rozeskakováním. I zde dokončili všichni naši
zástupci s chybou.
V neděli pak byl z naší ekipy v soutěži do
130 cm nejlepší R. Chelberg na FRESKA,
který skončil patnáctý. I když se našim jezdcům do této chvíle nepodařilo žádné výraznější
umístění, všichni podávali velmi dobré a standardní výkony a v tak rozsáhlé konkurenci patřili k lepší skupině. To potvrdila nakonec
i Velká cena. K té nastoupilo 42 dvojic. O její
obtížnosti svědčí skutečnost, že pouze dva
jezdci překonali kurs čistě. Z naší čtveřice děli-

la od rozeskakování pouze jediná chyba
BEACH GIRL P. Doležala, který absolvoval ve
velkém stylu a podle hodnocení L. Hrušky měl
na vítězství v soutěži. Stejně jen s jedinou chybou dokončil R. Chelberg na AKTIV a spolu
s dalšími šesti jezdci se umístili ex equo na
3. místě. M. Šoupal na GRANNA ARGENTINA
dokončil se dvěma chybami. KAŠMIRA nazastihlo CSI Poznaň v nejlepší formě a náš nejlepší kůň při PN CSIO Atény inkasoval 20 tr.
bodů. Po rozeskakování zvítězil Dán S. Pedersen na CAOMA před Estoncem R. Pillem na
EQUADOR.

Pojedeme na finále?
Protože za umístění ve Velké ceně se rozdávali i body do světového poháru a navíc
s 50% bonusem byli jsme právem zvědavi jak
dopadne konečné účtování. Vítězem centrální
ligy SP byl v Poznani oficielně vyhlášen
R. Chelberg, který se byl v lize hodnocen i jako
občan USA. Pokud jsou naše informace správné byl R. Chelberg zařazen do celkové klasifikace, ale jeho vítězství neznamená automatický postup do finále SP. To je určeno skutečně
jen jezdcům se státní příslušností v zemích
centrální Evropy. Jak jsme se však dozvěděli
bude R. Chelberg k účasti ve finále přizván na
divokou kartu. Na dalších místech skončil
J. Turri a J. Zagor. I když nebyla další místa
oficiálně sdělena, je velmi pravděpodobné že
na čtvrtém a tudíž v letošních kvótách postupovém místě skončil P. Doležal a tudíž by i ČR
mohla mít na jaře svého zástupce ve finále SP,
který bude tentokrát téměř za humny v Lipsku.
Na to zda by se v takovém případě k účasti
ve finále odhodlal nám P. Doležal řekl: „Zatím
nevím, zda je moje umístění skutečně na
postupovém místě. V případě že ano jsem rozhodnutý ve finále v Lipsku startovat. V každém
případě bychom však před tím museli absolvovat minimálně dva kvalitní halové konkury na
území západní Evropy.“

Trápení se Stanovami pokračuje
Není lehké napsat referát o jednání Konference ČJF. Z původního záměru podat o průběhu klasickou reportáž jsem nakonec
dospěl spíše ke komentáři či úvaze. Úvaze,
která by měla alespoň vyjádřit pocit, který ve
mně po Konferenci zbyl. Pocit z Konference,
která se konala 1. prosince 2001. Ten letopočet za datem konání, normálně neuváděný,
je tentokrát bohužel zcela na místě. Poslední
Konference se konala přibližně před rokem
a půl. Stejné místo, stejný hlavní program
jednání a bohužel téměř stejný průběh.
Stanovy ČJF. Náhodně přítomnému divákovi by mohlo připadat, že centrem celého
jezdectví jsou právě Stanovy ČJF. Konferenci byl předložen ke schválení dokument,
který by měl umožnit v prvé řadě stavbu
nových krajských svazů, v návaznosti na
nové státoprávní uspořádání ČR. Podmiňovací způsob vyjadřuje, že nikdo k takovým
krokům nemá byt nucen, nicméně bude-li si
to přát většina bude takový postup možný.
Účastníci Konference, kteří měli být seznámeni s novým návrhem Stanov, či lépe řečeno jej měli již po předchozím seznámení
schválit, však byli v téměř tříhodinovém diskusním maratonu ve víře v logiku nových
Stanov znejistěni. Stejně jako na poslední
Konferenci to zajistil J. Staněk. Pravděpodobně jeden z mála členů pléna s právním
vzděláním se poctivě hlásil do diskuze o každém z navrhovaných článků a postupně je
podroboval kritické analýze od malých for-

málních nedostatků až po zcela zásadní kritiku celé logiky stavby Stanov ČJF.
Tato diskuse však na samotné Konferenci
přišla, stejně jako při posledním setkání Konference ČJF, téměř zcela nazmar, protože
tak veliké plénum již není schopno připustit,
že se vlastně sešlo zbytečně a že práce na
Stanovách se vrací zpět k legislativcům. Ti
by tím byli navíc obviněni z nedbalé práce.
Bohužel sama osoba J. Staňka působí na
mnoho členů ČJF a působila i na mnoho
členů pléna Konference dráždivě a se vzrůstajícím počtem diskusních příspěvků byly
reakce na jeho vystoupení stále více iracionální. Oprostil-li se však nezúčastněný pozorovatel od veškerých nánosů nevraživostí
a osobních záští, musel opět přiznat mnoha
Staňkovým úvahám neúprosnou logiku. Ta
odhaluje tak dlouho trpěné nedostatky, že
jejich kořeny pravděpodobně sahají ještě do
minulého režimu.
Tím základním je, již při poslední Konferenci kritizovaná, nadřazenost kolektivního
členství nad osobním. Stanovy ČJF, které
evidované členství fyzické osoby spojují
přímo s členstvím v subjektu sdruženým
v ČJF, tak umožňují například vznik situace,
kdy by se mohl jakýkoliv důležitý funkcionář
včetně předsedy federace, ocitnou v situaci,
kdy bude sice nadále funkcionářem federace, ale nebude jejím členem. To nastane
v případě, že z jakéhokoliv důvodu zruší jednotlivec své členství v subjektu sdruženém
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Jezdci budou
měnit koně
Z iniciativy J. Skřivana se v rámci zasedání
skokové komise 1. prosince v Humpolci sešli
zájemci o pořadatelství skokových soutěží Českého poháru. Myšlenka založení takového seriálu se opírá o několik důležitých požadavků,
které by mohl nově vznikající systém soutěží
splnit. Iniciátoři založení Českého poháru oslovili nejdůležitější pořadatele z ČR. Ti by, podle
uvažovaného záměru, v rámci svých závodů
vypsali Velké ceny podle jednotného rozpisu.
To by umožnilo dopředu nejenom sladit dobře
kalendář nejtěžších českých soutěží, ale usnadnilo by to i jeho začlenění do zamýšlených
reprezentačních aktivit. Iniciátoři si od takového
systému slibují i vytvoření systému postupného
zvyšování zátěže koní s následnou gradací
jejich výkonnosti. Podle prvních informací by se
mělo jednat téměř výhradně o soutěže -Ts minimální dotací 50 000,- Kč. Pořadatel by
navíc přispěl domluvenou částkou na dotaci
finále. To by bylo určeno nejlepším čtyřem jezdcům a soutěžilo by se systémem mistrovství
světa tzn. s výměnou koní. Finále by se konalo
vždy na podzim a v jeho pořadatelství by se
střídali pořadatelé jednotlivých kol. Na první
schůzce se sešla přibližně desítka našich největších pořadatelů a reakce všech byly velmi
vstřícné. Na dopracování systému se nyní intenzivně pracuje a zatím to vypadá, že by v příštím
roce proběhl jakýsi nultý zkušební ročník, který
by měl položit základ budoucímu soutěžnímu
systému.

Ocenění v Náchodě
Iniciativní Náchodský svaz chovatelů
koní uspořádal 7. prosince svojí výroční
schůzi. O aktivitě členů tohoto Svazu svědčí, že ze 160 subjektů se do Bezděkova u
Náchoda dostavilo 150! Vedle mnoha chovatelských informací se v Bezděkově udělovalo i čestné členství Svazu a oceněnou
se stala hlasatelka M. Barešová
v ČJF, čímž automaticky přestává být i členem ČJF.
Ale i jinde byly Stanovy ČJF cupovány
J. Staňkem na kusy, ale přes jeho mnohé
logické argumenty, na které většinou nedokázal nikdo zásadně a stejně logicky odpovědět, bylo plénum z této simultánky jednoho
proti zbytku, čím dál více nervóznější. Nervózní tak, že se to několikrát zajiskřilo skutečně nešťastnými reakcemi, které postupně
z Konference ČJF udělali natolik nepříjemnou záležitost, že ji již každý chtěl mít za
sebou. Tak se celá záležitost doklopýtala ke
konci, kdy bylo již schvalováno téměř vše jen
proto, aby už byl pokoj. A následně otevřená
skutečná diskuse již zcela zanikla v nepříjemném duchu celého jednání.
Stanovy jsou jistě pro každý spolek důležitým dokumentem. V prvé řadě by měly ohlídat demokratičnost celého spolkového života. Ohlídat to, aby se každý, kdo cítí v rámci
spolku potřebu vyjádřit svůj názor, cítil vyslyšen a měl pocit, že je schopen ovlivnit dění
uvnitř spolku. Jedině tak může být pro každého člena takový spolek skutečně jeho spolkem. A na tomto poli je v současných Stanovách jistě mnoho mezer.
Stanovy jsou jistě důležité a je hloupé,
když jsou v nich nelogické a rozporuplné
články. Přesto či právě proto jsem se rád vrátil domů, do stáje, ke koním. Nevím jak těm
vašim, ale těm mým jsou Stanovy ČJF úplně
fuk. Potřebují jen abych je měl rád a pokoušel se jim trochu porozumět. A přes onu skličující a rozjitřenou atmosféru v Humpolci
věřím, že u vás je to stejně tak. C. Neumann

ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Co se dělá na Strahově?
Konec roku je vždy příležitostí k bilancování.
I když většinou jsme na tomto místěn a v této chvíli
oslovovali prezidenta ČJF, tentokrát jsme po dohodě s J. Pecháčkem udělali výjimku. O zhodnocení
a informace o tom jaký byl vlastně rok 2001 z hlediska České jezdecké federace jsme požádali generální sekretářku ČJF paní A. Pellarovou. I když většina koňařů vykazuje funkcionářskou dlouhověkost
patří bezesporu A. Pellarová mezi ty, kteří toho
s ČJF zažili hodně. Ve funkci generální sekretářky
ČJF je od roku 1992. Na federaci přišla z Výzkumné
stanice ve Slatiňanech a je autorkou systému kontroly dědičnosti plemeníků na základě vyhodnocování sportovní výkonnosti jejich potomků. Její zásluhou také již vyšlo 16. ročníků Ročenky o sportovních koní, která se v průběhu let stala významnou
pomůckou všech chovatelů koní. V její osobě se tak
kloubí sportovní potřeby jezdecké veřejnosti s potřebami chovatelskými. To že to nebylo ještě v nedávných dobách samozřejmostí si většina z nás dobře
pamatuje.
Paní Pellarová, v našem rozhovoru začněme
s tím co většinu lidí zajímá nejvíce a co bylo
v konkrétní podobě chybělo na Konferenci ČJF.
S jakými financemi letos ČJF hospodaří a jak
byly jednotlivé účetní kategorie naplňovány
a jaký bude rozpočet roku 2002?
ČJF hospodaří v centrálním rozpočtu s cca 11
milionů. Mimo to na oblastních svazech zůstávají
veškeré příjmy za licence jezdců a funkcionářů, se
kterými oblasti hospodaří sami. ČJF však ještě do
konce tohoto roku hradí z centrálních mzdových
prostředků všechny sekretáře oblastí a pokud o to
oblasti požádaly a VV schválil, byla hrazena
i oblastní soustředění pro děti a juniory.
Od roku 2002 dochází ke změně a na oblastech
zůstanou ještě finanční prostředky vybrané za
registraci klubů. Z těchto prostředků si budou oblasti hradit vlastní administrativu, včetně sekretářů
(dosud hrazených z centrálního rozpočtu ) a část
financí bude muset být čerpána na talentovanou
mládež. Jenom hrubá čísla - do současné doby
zůstávalo na oblastech cca 0,5 mil. Kč, od roku
2002 to bude o 1 mil. víc.
Z rozpočtu federace jde cca 80 % na náklady
spojené s tělovýchovou a sportem a 20 % činí technicko-administrativní zabezpečení. Do této kapitoly
patří nájmy a veškeré služby (poštovné, spoje,
energie), pojištění, opravy, materiál, náklady na
schůze komisí, VV, Rady, konference a osobní
náklady. Zde bych chtěla jen podotknout, že všichni
členové VV, rady a komisí počínaje prezidentem
ČJF jsou dobrovolní pracovníci, kterým jsou pouze
hrazeny náklady s účastí na jednáních.
Kapitola „sport“ je velmi obsáhlá a zahrnuje vše
co je spojeno s provozováním jezdectví, počínaje
zabezpečením vydávání pravidel a metodických
materiálů, platbami za členství ve FEI, zahrnutí
mezinárodních závodů do kalendáře FEI, část
poplatků za uspořádání těchto závodů, účast na
odborných seminářích a konče příspěvky na pořádání MČR a reprezentační výjezdů. Do této kapitoly
je zahrnut i provoz Sportovních center mládeže
a ostatní soustředění. Jenom pro obrázek - rozpočtované náklady na pořádání MČR a ostatních
závodů činily v letošním roce 2,3 mil., rozpočtované
náklady na reprezentační výjezdy 2,9 mil. Již
z těchto čísel je patrné, že ČJF přestala být dávno
malým sportem, vždyť pamatuji dobu, kdy se hospodařilo s cca 3 mil.
Vedení a sestavování rozpočtu je navíc dosti
komplikované, neboť příspěvky ze státního rozpočtu
lze užít právě a jedině na přesně stanovené účely.
Z tohoto důvodu jsem velmi spokojená, že se podařilo přijmout ekonomku, která ve sportu léta pracovala a tím je zárukou zcela profesionálního přístupu
k této dosti komplikované problematice.
Rozpočet příštího roku ještě nedovedu odhadnout, ČJF vždy zpracovává rozpočtové provizorium
vycházející ze skutečnosti předchozího roku. Konečný rozpočet lze zpracovat vždy až po valné hromadě
ČSTV, protože teprve poté jsou rozděleny prostřed-

ky na talentovanou mládež, reprezentaci a na činnost. Zde je třeba si uvědomit, že výše všech těchto
příspěvků je vázána na velikost svazu, jeho domácí
činnost a úspěšnost na mezinárodních závodech ovšem nejvyššího stupně tj. ME a MS. Do hry však
pak také vstupuje i úspěšnost ostatních sportů,
neboť vše se přepočítává bodovým systémem.
Předpokládám, že všechny podklady pro rozpočet vznikají na sekretariátu. Co vše je ještě
náplní vaší práce?
Jsem ráda, že se na to ptáte, protože se někdy
setkávám s úvahami Co tam na tom Strahově vlastně dělají? V prvé řadě je sekretariát zodpovědný za
veškerou komunikaci s FEI a ostatními národními
federacemi. Musíme samozřejmě zajistit vše kolem
mezinárodních závodů u nás a těch bude v roce
2002 pravděpodobně deset. Agenda kolem mezinárodních závodů, počínaje opravami a zasláním rozpisu na FEI, po vrácení z FEI většinou opět opravami, rozesláním na federace a komunikací s nimi
a zahraničními rozhodčími, zajištěním přejezdů hranic s vybavením všech veterinárních podmínek
a konče rozesláním všech výsledků a náležitostmi
na FEI, BCM a federace, není malá. Vedle toho
zase naopak stále častěji vyjíždějí naši jezdci do
zahraničí a se současnou frekvencí těchto výjezdů
je vlastně skoro stále někdo v zahraničí. Agenda
okolo těchto výjezdů nás také velmi zaměstnává.
Dále pak prochází sekretariátem veškerá administrativa, která i když vzniká v komisích nebo u dalších
pracovníků, je na sekretariátu zpracovávána a většinou také připravována do tiskových podkladů. Jsou
to především veškerá pravidla, sportovně technické
podmínky, kriteria soutěží KMK, sportovní kalendář,
adresář... Dále pak velmi náročné a již zmiňované
zpracovávání veškerých podkladů pro vyúčtování
státních prostředků a smluv k proplácení dotací,
které musí být provedeno velmi pečlivě a striktně
podle zadaných pravidel. Dále je v naší náplni veškerá komunikace s oblastmi. Současně s tím vším
vznikla i datová podoba naší členské základny,
která je v dotačním systému také velmi důležitá
a v současnosti zahrnuje téměř 18 000 rodných
čísel. A neměli bychom zapomenout na to, že
sekretariát vydává licence koní pro celou republiku.
Dovolte, abych Vás zastavil. Já si myslím, že
úvahy o tom co se dělá na Strahově, jsou již
plně zodpovězeny. Ale vraťme se k rozpočtu.
Jak pokračují snahy ČJF o „dotaci“ tohoto rozpočtu i z nějakých jiných zdrojů?
K tomu, abychom mohli získat více prostředků do
společné pokladny jsme získali marketingovou společnost Bison a Rose, která je specialistou v oblasti
marketingové komunikace a se kterou byla uzavřena smlouva. Princip spolupráce je v prvé řadě udě-
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lat z jezdeckého sportu zajímavé „zboží“ a to pak co
nejvýhodněji prodávat. Tato firma mj. zcela nahradí
mediální komisi po jejímž vzniku se volalo, protože
celé této oblasti je nutné se věnovat na zcela profesionální úrovni.
Tzn. jaké budou její úkoly a dočkáme se pravidelných tiskových konferencí a tiskových
informací pro média?
Domnívám se, že již za období 3 měsíců se zcela
jednoznačně prokázalo postupné pronikání do tisku,
o čemž měli možnost se přesvědčit i delegáti konference z předložených monitoringů. Úkolem agentury je poskytování všech služeb v oblasti „public relations“, tedy i tiskových konferencí, prezentace na
výstavách, reklamy . Nyní agentura konkrétně zajišťuje vydání přehledu všech výsledků MČR od roku
1986, který zpracoval sekretariát. Ale hlavním úkolem je samozřejmě práce ve sponzorských aktivitách.
Využijete tuto agenturu i při pořadatelství
CSIO?
CSIO je skutečně asi bolavým místem pro všechny. Když v letošním roce muselo být zrušeno
z důvodů, které všichni dobře znají, rozhodl VV
a Rada, že pořádání CSIO v roce 2002 nelze již
svěřovat zcela do jiných rukou ( vždyť se na doplatilo v podstatě již 3x), a že je nutné si je nechat pod
úplnou kontrolou. Pořadatelem bude tedy ČJF ve
spolupráci s JK Poděbrady.
Okolo CSIO již proběhla mnohá intenzivní jednání, do problému je samozřejmě vtažena i marketingová agentura. Přesné údaje o tom jak se příprava
vyvíjí však může poskytnou pouze přípravný výbor
v čele s J. Sedláčkem.
V jakém stadiu jsou stále nespuštěné výsledkové programy?
Sjednocení výsledkových listin a jejich postupné
zpracování na médiích je základním předpokladem
pro vedení evidence všech výsledků a tudíž i jejich
využití pro Ročenku, zveřejňování na internetu atd.
Zde mi dovolte malé odbočení. Málokdo si uvědomuje, že Ročenka o sportovních koních, která byla
vydána poprvé v roce 1984, vznikla za úplně jiným
účelem a že byla součástí šlechtitelských koncepcí
tehdejších Plemenářských podniků, jejichž součástí
byla i Výzkumná stanice pro chov koní. Také dotace, které jsou z kapitoly Ministerstva zemědělství
poskytovány na prémiované soutěže a KMK nemají
nic společného s „podporou jezdeckého sportu“,
jak si mnozí zcela bláhově představují, ale jsou to
dotace za to, že nejdříve Výzkumná stanice a nyní
ČJF je schopna shromáždit výsledky z klasických
soutěží a zpracovat je do výsledků Kontroly dědičnosti (stanovování plemenné hodnoty otců sportovních koní pro další využití v chovu). Jenže doba
pokročila, a jestliže jsme v počátku zpracovávali do
deseti tisíc výsledků, nyní je to již přes třicet tisíc.
Tyto výsledky se zadávali, především z důvodů
kontroly chyb ručně, ale snad každý uzná, že to již

ZAJÍMAVOSTI

J. Staněk jako hlavní oponent Stanov ČJF
nelze zvládnout. Představte si, že každá soutěž
zpracovaná v běžném roce mi prošla rukama
k okódování a představte si nekonečnou trpělivost
paní Zdeny Dykové ze Slatiňan, která tyto výsledky
musela start po startu zadat do programu . Doba je
již opravdu jinde. Jezdce a majitele koní ve vydaných kariérách zajímají i výsledky z neklasických
soutěží a je potřeba mít možnost vydat i kariéru
jezdce a mnoho dalších informací. K tomu, abychom tohoto všechno dosáhli, bylo zadáno zpracování centrálního programu, který kromě vedení
všech evidencí musí umět zpracovat i výše uvedené analýzy. Předpokladem je přebrání všech
výsledků z programů, jejichž výstupy jsou k tomu
přizpůsobené. Výsledkové programy si vybírali
sami programátoři a pro mne je noční můrou, že ne
všechno funguje tak jak by mělo. Problémy nastávají právě ve fázi přebírání výstupů centrálním programem. Nemohu se vyjádřit k vlastnímu použití při
závodech a nevím, zda jsou problémy v programech, či v uživatelích.
Kromě vybraných programů se používají další,
jejichž autoři zpracovávají výsledky na závodech
sami a pouze se přizpůsobili požadovaným výstupům. Tak fungují programy např. p. Formandla, p.
Tůmy či p. Heriána. Mrzí mne reakce některých
pořadatelů, vždyť i u nich může nastat okamžik, kdy
budou potřebovat kariéru svého koně, či jezdce
a bez spolupráce všech nelze kýžených výsledků
dosáhnout. Pravdou ale je, že se budeme muset
ještě zamyslet nad využitelností některých programů a vybrat další. Cílem tohoto všeho je práci si
usnadnit a zpřesnit a každý, kdo přišel do styku
s tvorbou fungujícího systému ví dobře, že tomu
předchází neskutečná práce. Centrální program
sekretariát postupně naplňuje databázemi, které
budou mít k dispozici i oblasti a budou součástí
výsledkových programů. Zatímco databáze koní je
již v pořádku, v současné době se „ očišťuje“ databáze jezdců a funkcionářů . Není to bohužel jednoduché, neboť musíme vyloučit všechny duplicity
a nesrovnalosti, kterých za dobu vydávání licencí od
roku 1991 nevzniklo málo. Základním předpokladem pro zpracování Ročenky jsou naprosto fungující, bezchybné tři databáze - subjekty, jezdci a koně.
Navíc budeme muset v letošním roce zkombinovat
ještě zpracování výsledků z médií a ruční zadávání,
protože chceme zpracovat maximum, i když předpokládám, že všechny nezvládneme.
Jak hodnotíte vznik nového subjektu na naší
drezúrní scéně a jak se stavíte k případným dalším „sdružením“ v jezdecké společnosti? Pronikly k nám signály, že se něco podobného připravuje v oblasti zápřahového sportu.

TERMÍNY
O vzniku České drezurní společnosti jsem se
dozvěděla, ostatně jako většina veřejnosti, ale
i některých významných jezdců a trenérů, až
z vašeho časopisu. O spřežení zatím nevím nic.
Principielně si však myslím proč bránit takovým aktivitám, pokud je jejich skutečným cílem povznesení
jejich discipliny a ne programová negativistická opozice. Konstruktivní práci a návrhům přece nikdy
nikdo nebránil.
Jak se daří ČJF práce v nových disciplinách
jezdeckého sportu endurance a reiningu?
Nové discipliny jsou vždy trochu „tvrdým oříškem“. Zahrnutí pod křídla federace pro ně představuje především přizpůsobit se řádům a pravidlům,
nejen národním, ale i mezinárodním. To často způsobuje vzájemné nepochopení. Jenže chci-li startovat na mezinárodních závodech za ČR, musím znát
nejen pravidla své discipliny, ale i pravidla související, především Všeobecná, musím se přizpůsobit
dodržování vypsaných kvalifikací, předepsanému
systému přihlášek atd...To je někdy chápáno jako
zbytečné, ale ČJF jako řádný člen FEI musí tato
pravidla dodržovat. Myslím si, že disciplině vytrvalostního ježdění velmi prospívá poctivá snaha
a práce její manažerky Barbory Křtěnské. Co se
týká druhé nové discipliny - reiningu - je spolupráce
na vzniku pravidel a fungování celé discipliny velmi
dobrá. Avšak i zde musí docházet ke vzájemnému
vyjasnění zejména věcí souvisejících s řádným
začleněním do celého systému vzdělávání, soutěží
atd .
Jak hodnotíte průběh Konference ČJF?
Poslední konference byla svolána především
proto, aby se Stanovami vytvořil legislativní rámec
pro vznik nových krajů. Zde bych chtěla říci, že VV
i Rada vznik některých předpokládá a rozhodně mu
nebude bránit. Myslí si však, že celý proces by
neměl vznikat ukvapeně a proto rok 2002, kdy také
končí volební období, byl vyhlášen za přechodný,
kdy by se tyto kraje měli nejen řádně ustanovit
v platném legislativním rámci, ale vyřešit i všechny
věci s tím související, tj. přípravu na řádné registrace a vše co s tím souvisí, delimitaci majetku, řádné
volby atd.. Proto rozhodně žádné „vášně“ na tomto
úseku nejsou oprávněné.
Závěrem bychom se Vás zeptali na Vaše
osobní dojmy z posledního roku.
Mé osobní dojmy z tohoto roku jsou silně rozporuplné. Byla řada úspěchů, které mne potěšily. Ke
sportovním se nebudu vyjadřovat, neboť všechny
proběhly na stránkách časopisů. V souvislosti s nimi
nezapomeňme na sponzory, jejichž úloha ve sportu
je nezastupitelná a kteří si oprávněně zaslouží naše
díky, neboť pomáhají prosazování českého jezdectví
v zahraničí a podílejí se na vzniku celé řady nových
jezdeckých středisek. Dále si myslím, že obrovským
kladem je vznik a dobré fungování Sportovních center mládeže, protože bez kvalifikované přípravy nejmladších kategorií nemůžeme nikam dojít a ne
všechny talentované děti mají dostatečné finační
zázemí, umožňující kvalitní trénink.
Bezesporu se povedlo díky obětavým pořadatelům uspořádat mnoho kvalitních závodů, ať
národních, či mezinárodních. Povedla se obě školení FEI, pořádaná v ČR. Je mnoho dalších úspěchů, ale vyjmenovat je zde snad ani nelze. Naopak vše přebíjejícím neúspěchem bylo neuspořádání CSIO.
Vycházíme- li však ze rčení „kdo nic nedělá, nic
nezkazí“ myslím si, že řada těch, kteří útočí na práci
VV a komisí by si měla uvědomit, jak je jednoduché
práci druhých kritizovat, bez toho, aniž se podívám
na práci vlastní. Myslím si, že se v posledních letech
dokázalo dost a velmi mne překvapuje, jak v celém
jezdeckém sportu vzrůstá vzájemná nevraživost,
napadání, pomluvy a závist. To přece nikdy nemůže
být nosným duchem, který posouvá úroveň jakéhokoliv lidského snažení kupředu.
Nechci po Vás žádné hodnocení, ale jaký byl
Váš nejhezčí sportovní zážitek tohoto roku?
Jednoznačně závěrečné kolo mistrovské soutěže
mužů v Hradci Králové. Výkony zde předvedené mě
opravdu naplnily optimismem a myslím, že skokové
jezdectví prodělalo v posledních letech skutečně
obrovský výkonnostní vzestup.
Děkujeme za rozhovor.
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Noví trenéři
Ve dnech 8.-9. prosince se ve Frenštátě
pod Radhoštěm konaly zkoušky trenérů.
Jednalo se o první zkoušky trenérů po
mnoha letech a tak má zkušební systém
ČJF za sebou další důležitý krok. Po řadě
cvičitelů má česká jezdecká hierarchie také
pět nových trenérů. Zkušební komisi ve složení J. Sedláček, Z. Goščík, P. Hudeček
a Jar. Pecháček přesvědčila o svých trenérských schopnostech celá pětice frekventantů K. Chellbergová, H. Jeřábková, P. Sůrová, I. Zatloukalová a J. Přibyl. Po praktické
zkoušce, ke které byli využiti účastníci soustředění ve sportovním centru mládeže
Frenštát, teoretické i ústní zkoušce bylo
všem pěti zájemcům uděleno trenérské
oprávnění. Podle zákulisních informací byl
o trenérské zkoušky výrazně větší zájem,
ale hodně zájemců se obávalo, jak bude
taková zkouška vypadat. Pětice statečných
je tedy první skupinou, která bude moci
ostatní o trenérské zkoušce informovat.

V sobotu 8.12. uspořádala jezdecká společnost ve Všemilech mikulášké představení, které přes rozmanitost obsahu - ukázky
koní a psů, sladila předvánoční příjemná
atmosféra. Pořadatel, pan Martinec, si dal
záležet na péči o přítomné, ať už pozvané
hosty, sponzory, účinkující nebo diváky.
Drezurní ukázkou kür zahájila I. Ronisová,
následovaly westernové ukázky, drezura
poníků a různé drobné soutěže, sportovní
i vyhlášení nejlepší masky. Mezi čestnými
hosty byl i pan Heinrich ze Saska, oficiální
mezinárodní rozhodčí, kterého jsme zachytili na snímku s pořadatelem.
-fra-

Většinu jezdců středočeského regionu
a Prahy smutně překvapila zpráva
z Kladna, kde ve věku 67 let 27. listopadu náhle zemřel dlouholetý člen kladenského oddílu a stále velmi aktivní rozhodčí a organizátor kladenských jezdeckých
akcí pan Otakar Teplý. Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 4. prosince.

O šampionátech
do konce roku

ASCHK ve
Větrném Jeníkově

Jak jste informováni z mnoha našich zpráv,
probíhají poslední úpravy návrhů sportovně
technických podmínek pro šampionáty roku
2002. Největší diskuse probíhají v dre-zúrním
táboře. Značná skupina jezdců prosazuje zvýšit úroveň na IM II, jiní chtějí zachovat současnou IM I. Zdá se, že nezvyšovat technické
podmínky chce i VV ČJF, který nakonec
o všem rozhodne. Právě z listopadového
zasedání VV se na stůl drezurní komise vrátil
návrh na zvýšení úrovně s žádostí o jeho
znovu posouzení případně přepracování. Jak
nám sdělil manažer drezurní komise Z. Beneš
i po dalším zasedání drezurní komise v podstatě většina členů drezurní komise i nadále
podporuje IM II a tak tedy bude skutečně
záležet na stanovisku VV ČJF. Ten zasedal
ve středu 20. prosince a tak si musíme na
výsledek počkat až do prvého čísla zpravodaje Jezdec roku 2002. Zastáncem úrovně IM II
je i dlouholetá reprezentantka v drezúře
V. Kadlecová a ta nám sdělila, že v případě
nezvýšení úrovně domácího mistrovství, je
skupina zastánců IM II rozhodnuta startovat
v takových úrovních v zahraničí např.:
v Maďarsku a v rámci takové zahraniční soutěže si udělat své neoficielní soukromé mistrovství a český šampionát vynechat.
Daleko snadnější rozhodování bude mít
VV ČJF ve skokovém sportu, kde je koncepce zcela jasně dána a podrobně ji představil
ve zpravodaji Jezdec č. 21 v rozhovoru
Z. Goščík. Jak jsme se dozvěděli po posledním zasedání skokové komise doznala i tato
koncepce určitých změn. Ta se týká šampionátu žen. Návrh skokové komise počítá se
zvýšením obtížnosti ženského šampionátu
z původně zamýšlených třech kol do 130 cm
na honební -S-, klasické -S- a závěrečné klasické -ST-. Pro ženy byly také zvýšeny kvalifikační podmínky pro národní šampionát a tím
je absolvování minimálně jednoho -ST- do
12 tr. bodů. Kompletní informaci o sportovně
technických podmínkách šampionátů roku
2002 přineseme příště.

Ve středu 9. prosince se konala Valná hromada ASCHK ve Větrném Jeníkově. Konala se
v době zásadního sporu mezi Asociací svazů
chovatelů koní a Svazem Českého teplokrevníka, o kterém jste byli prostřednictvím vyjádření
vrcholných představitelů obou svazů informováni v čísle 23. Dalo se předpokládat, že diskuse
o budoucnosti plemenné knihy ČT či lépe řečeno o tom, kdo bude jejím správcem a oprávněnou organizací k jejímu vedení, (a tzn. především tvůrcem šlechtitelských programů), se
vyhrotí právě na tomto jednání. To se také stalo
a účastníci Valné hromady byly svědky konfrontace příznivců obou směrů. To je zastánců
názoru, aby se o Plemennou knihu ČT starala
ASCHK, nebo aby se oprávněnou organizací
k vedení této knihy stal Svaz chovatelů ČT.
Konfrontace to byla v určitých momentech
strašlivá a jen dokázala, že komunikace mezi
zastánci obou táborů je velmi komplikovaná. Po
zdlouhavém jednání si nakonec účastníci Valné
hromady odhlasovali následující řešení. ASCHK
stáhne z Ministerstva zemědělství svoji žádost
na vedení PK ČT a jediným žadatelem o udělení oprávněné organizace se tak stane Svaz
chovatelů ČT. Ta naopak po případném získání
oprávnění okamžitě naváže s ASCHK smlouvu
o poskytování služeb a tak budou i nadále využíváni především komisaři ASCHK i v evidenci
a kontrole chovu ČT.

FEI do Afriky
Na pravou míru uvádíme naší informaci
z posledního jezdce. Generální zasedání
FEI se koná sice ve městě Rabat, ale ne
v maltském Rabatu, ale v Rabatu v Maroku. Delegáti zasedání tedy pocestují ve
dnech 24.-26. dubna roku 2002 do Afriky
a ne na Maltu.

REMBRANDT uhynul
Jeden z největších drezúrních koní REMBRANDT uhynul ve věku 24 let. REMBRANDT přinesl Německu a své jezdkyni
Nicole Uphoff 13 zlatých medailí ze světových a evropských šampionátů a olympijských her. Vyvrcholením jeho kariéry byly
dvojnásobné zlaté zisky za soutěž jednotlivců
i družstev při OH v Barceloně a Soulu.

Do chovatelského střediska pony v Trojanovicích přijel Mikuláš na koni

Příležitost pro stavitele
Seminář pro stavitele parkurů, rozhodčí
a pořadatele pod vedením Anežky Tůmové
pořádá 26. ledna 2002 JK Vystrkov. Seminář proběhne na školním statku v Humpolci. Účastnický poplatek včetně občerstvení
400,- Kč je možné spolu s přihláškou
zaslat na JK Vystrkov, Z. Koten, Vystrkov 3,
396 01 Humpolec do 22. ledna 2002. Pořadatel na žádost je schopen zajistit i ubytování. Podrobnosti i na tel.: 0367/53 60 16,
nebo 0606 731 422 (Z. Koten).

Blahopřejeme...
... bývalému reprezentačnímu jezdci,
chovateli a rozhodčímu Milanovi Mohylovi
z Frýdku Místku, který 19. prosince oslavil
šedesátku.
... brněnskému trenérovi a jezdci Jiřímu
Smékalovi, který 23. prosince oslaví
65. narozeniny.
... nestoru hřebčína v Kladrubech nad
Labem Jaroslavovi Loudovi, který
31. prosince slaví své osmdesátiny.

Inzerce
● Prodám klisnu ČT 7 let, o: Aloube Z, m: A1/1 po Belendek, výkonnost skok -S-,
cena dohodou. Tel.: 0455 63 20 63.
● Prodám 6l. klisnu, ryzku, o: 398 Mirage, m: Sporá po Lumen I, výk. -L-, skokové
předpoklady do vyš. Stupně a dále 18 měsíční klisnu po Buenos. Tel.: 0604 313
192, 0304 821 304.
● Koupím vozík na přepravu dvou koní. Tel.: 0649/21 60 84, 0723/44 59 90.
● Prodám zkušenou sportovní kobylu, vhodnou pro začínající a rekreační jezdce,
současná výkonnost parkur Z,ZL s dětmi, sportovní minulost military, věk 14 let,
zdravá, charakterní, o: Lomikar, m: po Lysol. Tel.: 0204 66 51 47, 0602 328 029.
● Prodám větší množství kulatých balíků sena à 350,- Kč, doprava možná.
Tel.: 0602 352 544, fax: 019/722 18 77.

Informace pro předplatitele

Jezdecké
stﬁ edisko

Dnes opět opakujeme informaci pro všechny z vás, kteří jste si zvykli nalézat každých 14 dní ve schránkách jezdecké noviny. Doufáme,
že chcete být i v 10. roce trvání Jezdce při tom a proto jste, stejně jako
každý rok, dostali složenku na předplatné zpravodaje. Spolu s předplatným desátého ročníku Jezdce si můžete tak jako v předchozích
čtyřech letech objednat i další edici Jezdecké ročenky. Ročenka
2001 bude mít stejný rozsah jako ta loňská a prozradíme jen, že obálka bude tmavě zelená. Ročenka je opět prémií pro předplatitele, kteří
ji budou mít výrazně lacinější. Její samostatná cena byla stanovena na
220,-Kč + 20,- Kč poštovné. Předplatitelé ji obdrží za 130,- Kč + 20,Kč poštovného
Předplatné tradičních 24 čísel zpravodaje Jezdec pro rok 2002
včetně poštovného zůstává nezměněno a bude i v roce 2002 ve výši
500,- Kč resp. 650,- Kč včetně Jezdecké ročenky pro čtenáře v ČR.
Odběratelé v evropských zemích, včetně Slovenska zaplatí v roce
2002 1090,- Kč a pro čtenáře v zámoří bude putovat Jezdec za 1900,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.

Sulice

Sulice - Jesenice u Prahy, Ing. Josef Paﬁenica

● ustájení koní v moderní boxové stáji ●
2x osvûtlená písková jízdárna ● lonÏovací kruh
● travnaté kolbi‰tû ● v˘bûhy ● sociální zázemí
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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
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
● konzultační a výcvikové hodiny drezúrního ježdění (J. Holcbecher)
● 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, 0608 97 99 82, fax 00420-165-62 65 59
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

E Q U I S P O RT - D o k u l i l ová
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

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

Špičková jezdecká výstroj od švýcarské firmy STÜBEN - celoživotní záruka na kvalitu
Stübben nerez program - udidla, třmeny, ostruhy, vysoká kvalita z nerezavějící ušlechtilé oceli za výhodné ceny
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

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 63 10 85

- 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
Pozor změna faxového
čísla redakce JEZDEC

na 02/868 55 407

PF
2002
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

Nejširší sortiment jezdeckých
potřeb. Velký výběr
sedel všech druhů.
Navštivte naši prodejnu na
internetu:
http://www.equi-shop.cz

● výrazné slevy v
lednu a únoru - přijďte
si nakoupit levněji
● katalog na dobírku
● prodej na splátky
Zdeněk Studenec

EQUISPORT
Žižkova 505, Třebíč 674 01
Tel./fax: 0618-84 04 27,
e-mail: equisport@atlas.cz,
equisport@iol.cz
http://:www.equisport.cz

PROSPER
HORSE RANCH
739 12 Čeladná 740
jezdecká škola pro veřejnost ● ustájení soukromých koní ● sportovní a
westernový výcvik ● prodejna jezdeckých potřeb

denně 10.00 - 17.00
tel. 0658-44 04 11
z Čeladné směr Podolánky, v těsné blízkosti golfového hřiště

MARO Kralovice
Pﬁívûsy pro konû

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 0182/39 77 07, Tel./Fax: 0182/39 74 18
e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 0603 204 606
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