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CSI - B Klagenfurt
Jak jsme uvedli v Jezdci č. 21, rozsáhlá
česká ekipa skokových jezdců se zúčastnila
CSI v rakouském Klagenfurtu. To se konalo ve
dnech 31. 10. - 3. 11. a na jih Rakouska se
vypravil J. Ditl (RENZO, CATRIC, LA BELLE),
V. Macánová (LISETTE, PRINCES), D. Fialka
(DIVER OIL TEAM, QUINTET, ALOUBE),
A. Opatrný (CRAZY LOVE, FATIMA, CARLSON), P. Doležal (BEACH GIRL, MAKEBO,
POMPÖS) a R. Chelberg (LE CORDIAL).
Obohacením tak byl start P. Doležala na
MAKEBO z Českého jezdeckého klubu v Karlových Varech, který je nyní na tréninkovém pobytu ve stáji P. Doležala. Naopak AKTIV R. Chelberga zůstal po náročném podzimu doma.
České jezdce čekala v Klagenfurtu značná
konkurence. To dokumentovaly počty startujících. Ve čtvrtečním zahajovacím skákání bylo
v soutěži mladých koní (6-7letých) 47 dvojic a ve
druhé zahajovací soutěži určené všem ostatním
účastníkům (malá, střední a velká túra) dokonce
180 dvojic. Vedle větších družstev z Německa,
Rakouska, Itálie, Irska, Velké Británie, Holandska, Chorvatska, Slovinska, Maďarska a Švédska, startovali v Klagenfurtu i jednotlivci za Nový
Zéland, Turecko, USA nebo Dánsko.
V prvých soutěžích se naše dvojice neprosadily. V pátečním dvoufázovém skákání mladých
koní (125/130) získal první umístění A. Opatrný
na CARLSON, který po dvou nulách skončil pátý,
Dobře zaskákal i D. Fialka na ALOUBE (0+0),
který však časem skončil ve druhé desítce.
To předznamenalo, že bezchybné výkony
vždy nebudou v rozsáhlých startovních polích
stačit na přední pozice. Hned v následující soutěži určené pro koně malé túry (130 na čas) to
potvrdily výkony P. Doležala na MAKEBO a
V. Macánové na LISETTE. I když oba absolvovali bez chyby V. Macánová skončila mezi osmdesáti jezdci cca na 25. příčce a P. Doležal
ještě o několik stupínků níže.
V pátek se již také jela 1. kvalifikace pro Velkou cenu, která byla první soutěží velké túry.
(145 na čas). Mezi prvních 25 kvalifikovaných
se výkonem 4 tr. body zařadili i naši P. Doležal
na BEACH GIRL, D. Fialka na QUINTET a
J. Ditl s RENZO. A. Opatrný na FATIMA inkasoval 8 bodů a musel ještě o Velkou cenu bojovat
v sobotu.
Tu zahájil nejlépe P. Doležal, který v mladých koních (130 + roz.) skončil po výkonu 0+0
s POMPÖS na sedmém místě. Další soutěží
bylo finále malé túry (135), které absolvovala
V. Macánová na PRINCES se 12 tr. body.
Dále se pak druhou kvalifikací velké túry se
do Velké ceny probojoval i A. Opatrný na
CRAZY LOVE.

Neděle pak již patřila finálovým vyvrcholením
střední a velké túry. Ve střední skupině startovali v soutěži do 145 cm s rozeskakováním
V. Macánová na LISETTE, která absolvovala
velmi dobře se dvěma lehkými chybami. Se
stejným výsledkem dokončil D. Fialka na
DIVER OIL TEAM a A. Opatrný s FATIMOU.
Nejlépe si tak vedl J. Ditl na CATRIC, který
dokončil s jedním shozením.
K Velké ceně (150 + rozeskakování) nastoupila padesátka dvojic ze dvou kvalifikací. České
barvy zde hájil A. Opatrná na CRAZY LOVE,
P. Doležal s BEACH GIRL, D. Fialka na QUINTET a J. Ditl s RENZO. Nejlepší z našich byl
A. Opatrný, který skončil po chybě v rozeskakování na 5. místě. P. Doležal a D. Fialka absolvovali
se dvěma chybami, J. Ditl dokončil s 12 body.

V Brně o skokovém
poháru 2003
Pravděpodobně nikdo by na počátku roku
2002 nečekal, že úspěšnost našeho skokového
jezdectví dosáhne v tomto roce tak vysoko.
Téměř nenápadně se vyšší jezdecká výkonnost
rozprostřela mezi výrazně širší společnost.
Český skokový tým několikrát bodoval v Poháru
národů. P. Doležal se stal nejúspěšnějším jezdcem centrální ligy Světového poháru a doufejme, že v centrální Evropě směřuje k úplnému
vítězství (jezdce ještě čekají dva prosincové
starty v halových konkurech v Polsku). Pokud
pak bude zakončeno účastí v las vegaském
finále, přiblíží se naše současná skoková generace po sedmdesáti letech svým slavným legendárním předchůdcům. Na základě mnoha mezinárodních výsledků roku 2002 a i skutečnosti,
(Pokračování na str. 2)

Letošní podzim zatím nepřál jezdcům a koním při Hubertových jízdách. Všechny víkendy od 26. října byly doprovázeny velkou nepřízní počasí, která komplikovala tradiční jezdecký závěr sezóny téměř po celém území ČR. Stejně tak tomu bylo 27. října, kdy Hubertovu jízdu uspořádali v Ostrově pod Blaníkem.
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V Brně o skokovém Poháru 2003
(Dokončení ze str. 1)
že trojice našich jezdců je v prvé desítce hodnocení Světového poháru centrální Evropy
(+ u nás žijící jezdec USA R. Chelberg) není
přehnané říci, že Česká republika se v roce
2002 dostala na skokové čelo bývalé východní
Evropy. O rozhovor a zhodnocení uplynulých
měsíců jsme požádali manažera skokové komise Z. Goščíka.
Máte za sebou první úplný rok ve funkci
manažera skokové komise. Pravděpodobně
jste nečekal, že ohlédnutí za touto sezónou
bude tak příjemné?
Máte pravdu, že když jsem v polovině sezóny 2001 nastoupil do čela skokové komise, nic
nenasvědčovalo že bychom dosáhli tak vysoko.
Po odchodu dvou koňských veličin stáje Bost,
kterými byl KRIS KENTAUR a COLUMBIA
EQUISTRO to vypadalo, že nastává dlouhý
útlum. Pak však nastalo několik změn a situace
se počala výrazně měnit.
Jedním z těchto impulsů bylo přestoupení
Z. Žíly na severní Moravu. Tím koně stáje
Mustang zvýšili výkonnost o několik tříd a
Z. Žíla byl určitě i dobrým impulsem pro další
výborné jezdce v této oblasti.
Mezinárodní výkonnost současně dozrála
u několika dalších dvojic. Ať to již byla Z. Zelin-

ková, D. Fialka, M. Málek (foto vpravo), M. Šoupal či senzační come back J. Pecháčka, najednou jsme byli v situaci, že jsme mohli vybírat
jezdce do Poháru národů. Začalo to v Budapešti a v Bratislavě. I když zde byla konkurence
velmi silná, naše týmy prokázaly, že jsou
schopny v takových soutěžích kvalitně obstát.
Vše vyvrcholilo na našem domácím CSIO.
I když si je potřeba přiznat, že obtížnost „našeho“ Poháru nebyla tak velká, výkon našeho
týmu udělal všem radost. Když k tomu přidáme
poměrně dobré vystoupení V. Macánové na
juniorském mistrovství Evropy, úspěšné turné
Petra Doležala a Roberta Chelberga po baltských zemích a skvělý závěr sezóny M. Matějky
myslím, že můžeme být skutečně spokojeni.
Myslíte si, že na prahu těchto úspěchů má
zásluhu práce ČJF například organizováním
soustředění pro reprezentanty pod vedením
špičkových západoevropských odborníků či
se jedná o shodu mnoha náhod, které vyústily právě letos?
Myslím, že i když je každá informace kamínkem nějaké budoucí mozaiky, není současná
výkonnost zásluhou nějaké dlouhodobé centrální snahy, ale jedná se spíše o shodu mnoha
faktorů. V prvé řadě začíná být ve skokovém
jezdectví výrazně více peněz. Majitelé si mohou
dovolit lepší koně, jezdci více soutěžit. Již
i národní soutěže jsou výrazně lépe dotovány.
Když už jste zmínil ona soustředění se zahraničními odborníky musím říci, že když se něco

českému jezdci při mezinárodním startu povedlo K.H.
Streng na mě často dělal
pochvalná gesta, za kterými
se možná dalo vyčíst něco
ve stylu „na počátku jsem
stál já“. Pochopitelně když
se někde jinde něco nezdařilo žádná gesta nebyla. To
je typické pro situaci, kdy
zahraniční odborník absolvuje ve vzdáleném prostředí
poměrně krátké soustředění. Nějaké informace sdělí,
ale v podstatě nemá žádnou zodpovědnost za
budoucí vývoj. Vše dobré si
může přičíst na svůj vrub,
vše špatné na vrub dalších
faktorů. Z tohoto hlediska si
myslím, že skutečně kvalitním a koncepčním krokem
bylo zřízení Treninkových
center mládeže. Za svoji
osobu mohu říci, že zde je
zodpovědnost za výkony
jezdců výrazně větší a já osobně každý neúspěch nesu velmi těžce a zamýšlím se nad tím
co jsme kde udělali špatně. Podobný přístup má
i druhý vedoucí, kterým je J. Pecháček. Doufám, že tento systém bude zachován
i v budoucnu a teprve až budou tito jezdci vstupovat do nejvyšší jezdecké společnosti budeme
si moci připsat nějaké zásluhy. Pokud by se
měly pořádat nějaká kratší školení u veličin světového jezdectví, myslím že by to byla příležitost
spíše než pro jezdce tak pro trenéry. Ale přesto
si myslím, že určité zásluhy i současná exekutiva na pozitivním vývoji má.
Přes mnohé diskuse si myslím, že průběh
letošních šampionátů prokázal životnost našeho
nového systému mistrovských soutěží. Protože
žádná z diskusí nevyústila ve skutečně písemně
formulované připomínky, zůstane i v příštím
roce model tříkolových šampionátů na všech
věkových úrovních zachován. Jediné změny
budu navrhovat pro šampionát pony, kde by se
měly redukovat počty mistrovských soutěží
a jednu z cest vidím například sloučením drezurního a skokového šampionátu pro nejnižší
věkové kategorie. Zachován bude i systém kvalifikací, který se letos osvědčil a počty i úroveň
jezdců při šampionátech dosáhly podle mého
názoru optimální úrovně.
Když jste se dotkl šampionátů. Před
dvěma lety byl poprvé vypsán národní šampionát jako otevřený i ženám. Poté se poněkud tiše tato idea opět opustila a letos byl již
opět národní šampionát rozdělen. I když
v ČR zatím není ze strany ženské výkonnosti
tlak tolik silný, nemyslíte si že je načase
zpřístupnit šampionát ČR i ženám?
Máte určitě pravdu a v budoucnu se tak určitě stane. Stejně jako v jiných zemích bude
i v ČR šampionát vnímán jako jedno ze základních nominačních kritérií na mezinárodní soutěže a především pak pro evropský či světový
šampionát a tudíž se bez přístupnosti ženám
neobejdeme. Máte pravdu, že zatím není u nás
tlak ze strany ženského jezdectví tak silný
a tudíž tomu ještě v roce 2003 nebude. Ženské
jezdectví ještě není tak stabilizované jako mužské. V každém případě bychom ale hned chtěli
odstranit jednu nesrovnalost a v roce 2003 by
i z těchto důvodů neměl být národní šampionát
kolem Českého skokového poháru, právě proto
abychom nediskriminovali ženy. Stejně tak bych
chtěl, aby v Českém skokovém poháru nefigurovaly mezinárodní závody, protože na rozdíl od
domácích jsou k těmto startům jezdci nominováni a tudíž opět šance k zisku bodů nejsou
zcela spravedlivé. Pokud bych se chtěl zamýšlet nad vzdálenější budoucností, viděl bych jako
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nejlepší model otevřený šampionát a v jiném
termínu specielní závody určené pouze ženám,
které by umožnily start širšímu spektru jezdkyň.
K hodnocení prvního ročníku Českého
poháru se ještě dostaneme, ale nyní ještě
k mistrovství. I když tato otázka již s Českým
pohárem téměř souvisí. V Českém poháru
musel v roce 2002 jezdec dopředu nahlásit
s jakým koněm chce být v Poháru hodnocen.
Pravidlo vycházelo z předpokladu, že kdyby
jezdec automaticky sbíral body za lepší
výkon, byli by zvýhodněni jezdci s více koňmi.
Není tato situace obdobná při boji o šampionátové kovy a nejsou jezdci s více koňmi zvýhodněni oproti jezdcům s jedním koněm?
Myslím, že tyto úvahy jsou zcela oprávněné,
ale nemyslím si, že u nás počty těch nejlepších
jezdců a koní dozrály k nějakým omezením.
Pokud se tak stane, jistě bude v budoucnu
k nějakým omezením přistoupeno, ale zatím si
myslím, že to v nejbližších letech nehrozí.
V samotné organizaci národního šampionátu
2003 bych přistoupil snad jen k jediné změně
a tou by bylo ukončení soutěže družstev již
v sobotu, aby soutěže jednotlivců proběhly
v neděli ve větší pohodě a program závěrečného dne nebyl dlouhý a příliš hektický.
A nyní tedy Vaše hodnocení Českého skokového poháru (ČSP).
Český skokový pohár skončil podle mého
soudu jednoznačným úspěchem. Jednotlivá kola
se stala pro většinu jezdců lákadlem a tudíž byli
pořadatelé za svoji ochotu přidat se k tomuto
projektu a i finančně se na něm podílet odměněni. Závěrečné finále bylo krásným závodem
a myslím, že bylo skutečným obohacením jezdecké sezóny. Skoková komise, která se schází
v sobotu 16. listopadu v Brně na zámku Belcredi, se bude hodnocením a návrhy pro rok 2003
teprve zabývat, ale své osobní pocity a návrhy
ke zlepšení čtenářům Jezdce rád sdělím.
Za prvé, jak jsem již řekl a zdůvodnil, by se
v kvalifikačních kolech ČSP neměly objevit
mezinárodní závody a národní šampionát. Jako
dalším nezbytným zlepšením vidím sjednocení
rozpisu všech kvalifikací, jednotné dotace a jednotného startovného. Kvalifikace pro finále ČSP
by měly být podle mého názoru dvoukolové
s jedním kolem do 140 cm a druhým na zkráceném parkuru do 150 cm. Protože jezdec boduje
jenom s jedním koněm, měla by při každém
kvalifikačním závodě být i jedna další kvalitní
soutěž. Chtěl bych, aby to byla prémiovaná
soutěž do 140 cm a jezdci tak budou mít možnost startu pro více koní. Z kvalifikací ČSP by se
měly stát prestižní soutěže, které by byly základem k nominacím na zahraniční výjezdy a tudíž

ZE ZAHRANIČÍ
se přikláním k názoru, že by se při nich mělo
jezdit podle mezinárodních pravidel. Myslím si,
že si můžeme dovolit doma jezdit podle národních pravidel, ale zároveň by nebylo špatné,
aby nejlepší jezdci byli včas konfrontováni
s úskalími, která mezinárodní pravidla přinášejí.
Dále bychom měli zamezit souběhu termínů
jednotlivých kvalifikací, i když ve stále komplikovanějším kalendáři to nebude snadné.
Po úspěchu ČSP 2002 máme signály zájmu
i od dalších pořadatelů. V roce 2002 se konalo
devět kvalifikací + finále. V roce 2003 bude kvalifikací více, ale počet by podle mého soudu neměl
překročit dvanáct. Myslím si tedy, že v roce 2003
se bude jezdit ve dvanácti kvalifikacích + při finále. Svůj tip na pořadatele finále mám také, ale
ten si nechám až na jednání do Brna.
A jak byste si představoval reprezentační
rok 2003?
Doufám, že pozitivní trend bude zachován
a že skoková komise bude mít i v příštím roce
možnost vybírat členy národního týmu pro
Pohár národů z šesti až sedmi jezdců. Oficiální
výjezdy bych chtěl zvýšit o 100% oproti letošnímu roku tzn. chtěl bych náš tým vyslat na hrazený výjezd minimálně na čtyři CSIO a nepočítám domácí. Mezi těmito čtyřmi výjezdy by mohl
být již alespoň jeden v západní Evropě a moje
úvaha směřuje k severským státům buď na
dánské či finské CSIO. Ambice bychom si měli
zachovat i pro účast na ME juniorů popř. mladých jezdců.
Zde se nemohu nezeptat na Vaše ambice
pro kvalifikaci na OH.
Bylo mi jasné, že tato otázka padne. Je již
jisté, že kvalifikace pro OH v Aténách bude
zahájena 1. ledna 2003. Určeny již byly i kvóty
startujících a jejich regionální rozdělení. Dosud
však není jasné jak bude kvalifikace vypadat.
V každém případě protlačit jezdce na OH nebude snadné. Myslím, že uvažovat o účasti družstva je téměř nereálné. Možnost účasti jednotlivce bude závislá především na kvalifikačních
podmínkách. Pokud by k tomu bylo, tak jako při
posledních OH, potřebné i pořadí na světovém
žebříčku jezdců, který sestavuje FEI, znamenalo by to pro případné nominační adepty zvýšenou aktivitu na soutěžích CSI a CSIO v příštím
roce. O ambicích několika našich jezdců víme,
ale před vyhlášením kvalifikačních požadavků
nemá cenu cokoliv předvídat.
Pochopitelně po letošních diskusích
všichni víme, že základním limitujícím faktorem jsou peníze. Zvýšený příliv ze standardních státních zdrojů lze očekávat těžko. Máte
nějaký návrh jak vylepšit finanční situaci?
I když tím poněkud zasahuji do kompetence
ekonomické komise jedno řešení mám. Hlavním zdrojem zvýšení našich příjmů by mohlo
být navýšení licentačních poplatků s možností
jejich přerozdělení mezi oblasti a jednotlivé
komise.
Co byste chtěl ještě k roku 2002 dodat?
Určitě bychom neměli zapomenout na zhodnocení a dlouhodobý přínos soutěží KMK, které
v roce 2002 přinesly ovoce účastí koně trénovaného v ČR ve finále světového chovatelského
šampionátu v Lanaken. I když LE PATRON není
českým koněm a je zástupcem hannoverského
plemene, myslím si že jeho postup mezi nejlepší
koně je velkým úspěchem českého jezdeckého
sportu. Soutěže KMK se již v ČR pořádají více
jak deset let a i na tom je vidět, že v jezdectví
neexistují rychlá a snadná řešení. Doufejme, že
se české jezdectví ubírá dobrým směrem a že
úspěchy letošního roku nebyly jen pouhou shodou všech šťastných okolností, ale že budou
naši jezdci ve svých úspěších pokračovat.
Protože se s mnohými jezdci ale i pořadateli
pravděpodobně již do konce roku neuvidím,
využiji i této cesty k poděkování. Jezdcům za
vynikající reprezentaci a pořadatelům za uspořádání mnoha krásných závodů. I když možná
poněkud předčasně tak přesto přeji všem i vše
nejlepší do nového roku 2003.
Děkujeme za rozhovor C. Neumann

ZPRÁVY

Pony - klady a zápory druhé oficiální sezóny
Možná, za úspěchy jiných jezdeckých disciplin
poněkud skrytě, probíhala jezdecká pony sezóna.
Nárůst zájmu o sportování na pony v roce 2002
byl však natolik masivní, že i přes tuto konkurenci
bylo o pony letos hodně slyšet. O zhodnocení
pony sezóny jsme požádali předsedu JK Mělník
V. Mestenhausera, který nejen že byl v roce
2002 jedním z hlavních organizátorů pony soutěží, ale soutěže pony prosazuje již mnoho let.
Mám-li se vyjádřit k právě uplynulé „oficiální“
druhé pony sezóně, pak je třeba to brát tak, že je
to jen můj soukromý názor vyplývající z osobních
zkušeností a ohlasů, které se ke mně donesly.
Ideální by bylo, kdyby se za ostatní regiony ujali
slova i další zasvěcení.
Pořadatelé závodů pro pony
Nárůst počtu pořadatelů soutěží pro pony
téměř ve všech regionech znamenal pro děti
možnost startů na bližších kolbištích. Trochu se
tím snížily počty startujících, neboť v jednom
víkendu se konalo i více akcí pro pony. Skvělé
prodloužení sezóny přinesla aktivita všemilských,
kterým byly Zimní pony festival (začátek března)
a Finále pony festivalů (začátek listopadu).
(Dodejme jen že JK Mělník v čele s V. Mestenhauserem byl pořadatelem tří dalších pony festivalů v průběhu sezóny a i několika jednodenních
závodů specielně pro pony. pozn. redakce).
Charakteristikou „Pony festivalů“ je, že se
jedná o čtyřdenní popř. třídenní akci, která graduje od 1-2 denních drezurních soutěží přes stylové
dvoukolové skákání předposledního dne až po
dvoukolové skákání s finále na čas. Jedna dvojice tedy může během 4 dnů absolvovat 9 startů.
Taková akce dá dětem příležitost se udomácnit,
oprostit nervozity a podávat opravdu skvělé výko-

ny, den ze dne lepší. Je to takové „soustředění“
s cílem výuky v závodění. To, že je na pony festivalech šance plnit kvalifikační podmínky pro start
na národním šampionátu startem ve čtyřech
drezúrách a pěti parkurech daleko větší, než při
jednotlivém startu na vložené soutěži mezi soutěže velkých koní, je navíc. Při pony festivalu vypisovaná soutěž pro děti na velkých koních umožňuje dětem porovnat klady a zápory jízdy na
malých a velkých koních a zejména těm menším
vycházelo porovnání častěji ve prospěch poníků.
V současné době pořadatelé vyhodnocují
skladbu soutěží letošních pony festivalů a plánují
proposice příštích. Již pro příští rok se počítá
s tím, že do finále se probojují jen ti nejlepší z festivalů a ve finále se objeví i peněžité výhry. Je na
pořadatelích, zda se objeví v příštích letech Pony
festivaly i v jiných regionech.
Já osobně cítím potřebu uspořádání setkání
všech pořadatelů a nadšenců pony někdy v prosinci, nejpozději začátkem ledna. Je třeba zkoordinovat pony akce v celé ČR před sestavením
celostátního kalendáře a projednat řadu důležitých věcí, kterých se dotknu v dalších řádcích. Byl
bych velmi rád, kdyby se mi zájemci o takovéto
setkání velmi rychle ozvali.
(kontakt: jkmelnik@seznam.cz a nebo
mobilní telefon: 777 234 448)
Mistrovství české republiky pony
Mistrovství ČR v Hradci Králové je za námi.
Nechci se vracet k jeho hodnocení, otevřeně
jsem s pořadateli projednával řadu „detailů“, kvůli
kterým mi bylo dětí líto. Pevně věřím, že se příští
pořadatelé MČR Pony budou snažit vytvořit
opravdu důstojnou a pro děti dlouho nezapomenutelnou akci. Nadšen jsem byl obrovským zlep-

Foto Jaroslav Müller
Ve dnech 31. října až 2. listopadu se konala podzimní aukce holštýnských mladých hřebců,
které předcházel Körung (zařazení do chovu). Dvou a půl letí hřebci museli absolvovat ve čtvrtek
přehlídku, při které byl posuzován jejich exteriér. V pátek se pak koně předvedli v pohybu, po kterém následoval skok ve volnosti. Na základě výsledků z těchto posuzování je nejlepším hřebcům
přiznána licence plemeníka. Po vyhlášení výsledků je možné hřebce v Körungu jak úspěšné tak
neúspěšné přihlásit do aukce.
Letošní Körung plemenných hřebců byl pro českou chovatelskou veřejnost zajímavý především
proto, že svého mladého hřebce přihlásil i severočeský chovatel Jan Vaňha. Ten se Körungu
zúčastnil s hřebcem FERRARIO (Foxiland xx - Kamanjola po Contender) -foto-, kterého v Německu zakoupil jako ročka. V kolekci 92 hřebců působil hřebec J. Vaňhy velmi dobře. I když mu nakonec Körung nebyl přiznán (licenci získalo 27 hřebců) rozhodně udělal svému majiteli velmi dobrou
vizitku. J. Vaňha nevyužil možnosti koně prodat a tak je FERRARIO opět v domácí stáji.
V Körungu byl nejlepší hřebec CHICO’S BOY (Carpaccio - Silbersee po Cor de la Bryere), který
byl následně vydražen za největší cenu aukce 200 000 Euro.
Celkem bylo na aukci dosaženo průměrné ceny 33 406 Euro. Mezi cenou hřebců s licencí
a bez licence však byly velké rozdíly. Celkem bylo prodáno 14 licentovaných hřebců za průměrnou cenu 79 143 Euro a 50 nelicentovaných hřebců jejichž průměrná cena však dosáhla pouze 14
184 Euro. Podrobnosti o aukci naleznete na
www.holsteiner-verband.de
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šením úrovně ježdění minimálně u 60% účastníků. Obrovskou radost jsem měl i z osobního rozhovoru s hlavním rozhodčím M. Mentlíkem po
skončení akce, který nezakrýval své velmi dobré
pocity a sliboval pony ježdění velkou podporu.
Snad se tedy v příštích letech dočkáme i zrovnoprávnění pořadatelů MČR pony s pořadateli MČR
juniorů či dospělých z hlediska finanční podpory
ČJF, která je pro kvalitu akce také velmi důležitá.
CSIO Poděbrady
Soutěž pony vložená do hlavního sobotního
odpoledního programu byla z mnoha hledisek
z říše snů. Široká veřejnost si tak měla možnost
všimnout, že pony a děti tu jsou, že velmi dobře
jezdí, že jsou korektně a dobře oblečeny a poníky mají velmi dobře upravené, že tu jsou oficiální
soutěže, a že mají podporu na nejvyšších místech. Ti, kteří se podíleli na uskutečnění této soutěže, zaslouží mimořádné ocenění. Těžko můžeme pro děti vymyslet něco s větším výchovným
efektem. Když se na takovéto akci honosily
visačkami „rider“, chodily se stravovat na lístečky
a opracovávaly mezi jezdeckými špičkami, budovalo to v nich velmi dobré základy pro věci příští.
Věřme, že tento počin bude mít při příštích CSIO
pokračování a že výběr účastníků této soutěže
bude usnadněn a bude spravedlivý pro celé pony
hnutí tím, že CSIO bude 14 dní po MČR Pony,
které by tak mohlo být kvalifikací pro takovouto
soutěž. Neodpustím si však poznámku na něco
velmi negativního, čehož příčiny jsem nechápal.
O soutěži pony na CSIO se v žádném hodnotícím článku v odborném tisku neobjevila ani
čárka. Je to takové varovné blikající světélko, že
v propagaci pony ježdění nás čeká ještě mnoho
práce.
Starty v zahraničí
Velký zájem o starty našich pony má spolková
země Sasko, jejíž velkorysého pozvání na její
šampionát pony jsme nevyužili. Ať už selhal kdokoliv, nemá nyní cenu plakat nad rozlitým mlékem, ale ponaučit se z toho pro příště. Pokud se
pozvání bude opakovat, a termín zůstane stejný,
tedy konec září, pak to bude ideální návaznost na
naše MČR pony a CSIO a to jak časová, tak kvalifikační, tak výkonnostní.
Je docela možné, že z této země s ohledem
na velmi úzkou spolupráci v oblasti výměny rozhodčích a podobně přijdou i pozvání na některé
závody v průběhu sezóny. Ty by pak bylo možno
využít i jako kvalifikační pro případné rozhodování
o účasti či neúčasti na Mistrovství Evropy pony.
Řada jedinců již zájem o start na evropském
šampionátu deklarovala.
Soustředění
Byl jsem přítomen zimnímu soustředění dětí na
pony na Nové Americe a vím i o řadě dalších,
které se uskutečnily. V těchto dnech připravuje
středočeská oblast soustředění pro děti 12-13 let.
To se uskuteční ve dnech 28. 11. - 1. 12. v Kolesách pod vedením J. Hanulaye staršího. Zajímavé je, že z deseti přihlášených je sedm těch, kteří
se zúčastnili MČR pony a tedy jsou to „odkojenci“
poníků a i na tomto soustředění budou někteří z
nich sedlat jak velkého tak malého koně. Bude
zajímavé, jak „pan doktor“ jejich úroveň zhodnotí.
Na tomto místě ještě jednu perličku. Drezurní
závody FEI Challenge konané v Kolesách rozhodovali jen zahraniční rozhodčí. V kategorii dětí
vyhodnotili na prvních dvou místech jezdkyně,
které zcela prokazatelně odkojenci „pony“ jsou.
Přesto, že i tato skutečnost zůstala mediálně
nepovšimnutá, dovolil bych si „zavěštit“, že
předznamenala trend příštích let.
Rozhodčí
Druhotným jevem nárůstu počtu závodů pony
je nárůst počtu rozhodčích, kteří „okusili“ rozhodování dle pravidel pro soutěže pony. Je třeba jim
všem poděkovat, a to i s ohledem na to, že „prý“
byly případy, kdy se setkali s „velmi podivným“
chováním zejména rodičů některých závodníků,
které řešili velmi „diplomaticky“. Věřme, že s pravidly ČJF se velmi rychle seznámí všichni aktéři a
podobné úlety, na které narážím, už nebudeme
slýchat. Ale zpět k rozhodování. Snahou pořadatelů je zařazovat pro děti na pony soutěže ve
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stylu, které jinak téměř vymizely. Stylové hodnocení je a bude vždy sporné a kritizované, už
proto, že vyhrát může vždy jen jeden a ti ostatní
jsou logicky v duchu poškození. Nemohu se však
zbavit pocitu, že je velmi nutné v oblasti výuky
rozhodčích v rozhodování stylu přijmout zcela
zásadní opatření. Snad výukové videokazety,
metodický dopis, či školení. Zatím totiž každý
ocení to, co se mu líbí. Jenže někomu se líbí celý
parkur těžký sed, někomu stehenní, někomu když
kůň odskakuje z dálky a letí a letí, někomu když
jde pomalu a odskakuje zpod skoku, někomu
když udělá v distancích co největší počet skoků,
někomu se líbí jezdec v záklonu, někomu.atd. A
tento ideál by bylo třeba sdělit i samotným jezdcům a trenérům, aby věděli, kterým směrem mají
zaměřit své tréninkové úsilí.
Drezúra
V loňském roce jezdil drezúru každý, kdo jezdil
i skákání. V letošním roce v souvislosti se zvýšením požadavků na MČR nastal veliký odklon od
zájmu o starty v drezúře.
Přesto se na MČR pony do drezurních soutěží
přihlásilo tolik zájemců, že se muselo začínat v
sedm ráno, aby se vše stihlo. Hlavní rozhodčí
drezurních soutěží na MČR E. Nesňalová nebyla
s předvedenými výkony příliš nadšena, ale problém viděla v tom, že jsme děti poslali ze „školky“
rovnou na „gympl“. Věřme, že zimní soustředění
a angažování drezúrních trenérů přinesou pro
příští sezónu zlepšení celé neradostné situace,
neboť nyní snižovat požadavky v souvislostí se
zájmem o zahraniční presentaci by nebylo nejlepším řešením. Musíme vsadit na to, že se pony
jezdci „svezou“ s obrovským zájmem jezdecké
veřejnosti o drezúru, který si vynucuje pořádání
drezúrních závodů. Starty dětí na pony mezi
dospělými jsou z hlediska pravidel možné, vnímání rozhodčích poníků jako rovnoprávných partnerů velkých koní snad také nastane. Jsou tu dvě
věci, které by bylo možno udělat. Umožnit dětem
starty v drezúrních soutěžích stupně -Z- otevřených všem i s licencí „P“, tedy již od 8let věku. A
umožnit starty v „závodních“ chapsech, nepožadovat boty, což je jen maličká úprava paragrafu
pravidel, v této chvíli již přislíbená.
Všestranná způsobilost
Rok 2002 by měl nést z hlediska pony název
„rok military“. Zájem o starty v prvních soutěžích
vypsaných pro pony byl raketový a vydržel po
celou sezónu. Já opravdu nejsem povolaný jakkoliv komentovat zkušenosti zde získané, měl by
být za tímto účelem osloven manažer všestrannosti, ale na tomto místě musím vyzdvihnout
zcela revoluční počin. Pokud mám správné informace, tak do „Tréninkového centra mládeže ve
všestrannosti“ byl povolán i 12letý M. Příhoda
z Deštné se svým pony, velmi úspěšný jezdec na
pony šampionátech ve všech disciplinách. A to je
příklad hodný následování.
Myslím, že z mého hodnocení roku 2002 vyplývá vedle konstatování mnoha úspěchů i mnoho
podnětů pro budoucí práci. V těchto zimních
měsících by měla nastat horečná příprava sezóny
další. Na té musí pochopitelně pracovat především komise pony. Tu bude pravděpodobně
nezbytné rozšířit o další členy a to třeba i ke krátkodobé spolupráci. Navíc bude nutné více
naslouchat názorům „z pléna“. To, aby k tomu
došlo, přeji především všem dětem, které na
pony jezdí, nebo se k tomu právě chystají.

Režii mělo počasí
V sobotu 9. listopadu se ve Všemilech konaly
halové závody, jejichž vyvrcholením byla soutěž
-S-. Původně bylo přihlášeno přes 80 koní, ale
severní Čechy v pátek 8. listopadu již přepadla
zima. Sněhová bouře tak mnohým zájemcům
cestu do Všemil překazila a při prezentaci
nastalo hromadné odhlašování. Vyhráli ti co do
Všemil dorazili již v pátek večer a tak se závody
přeci jen konaly.
Neúčast mnoha přihlášených postihla i prvou
soutěž, která měla být určena pony. Ti zde však
byli pouze dva a tak nakonec došlo ke „smíšené“ soutěži, kdy ve společném hodnocení na
stejném parkuru závodili pony (do 60 cm) a velcí
koně do 100cm. I tak se domácí pony A. Bačkovské (BANDY) prosadil a obsadil třetí místo za
L. Černohorským (NIKA KALEK) z JS Císařský
ostrov a A. Machovou (DREIF) z JK Mělník.
K hlavní soutěži nastoupilo 11 dvojic a na prvních dvou místech se umístil O. Pospíšil na SHERON a SHERLOCK ze Dvora v Židovicích před
domácím L. Černohorským s VÝBĚH. Další halové závody se ve Všemilech konají 7. prosince.

Nové „Cesty“ 2003
Letos bude nutné zapracovat do příručky především změnu telefonních čísel, doplnit internetové a e-mailové adresy a uvést nové inzerenty.
Cesty ke koním 2003 budou obsahovat tradiční
rubriky - adresy na jezdecké, dostihové, westernové a chovatelské instituce, na hřebčíny a chovatelská střediska, jezdecké kluby a turistické
jízdárny, na výrobce a prodejce jezdeckých
potřeb, na školy, časopisy, veterináře... Součástí
bude přehled termínů jezdeckých závodů u nás
a v zahraničí, termínová listina dostihů v ČR a
seznam chovatelských akcí ASCHK a dalších
svazů. Čím více nás bude v Cestách ke koním
uvedeno, tím lepší a užitečnější službu pro koňaře příručka poskytne. Od loňského roku je možnost nejen řádkové a plošné inzerce, ale i barevného provedení plošných inzerátů. Ceny za uveřejnění v Cestách jsou velmi příznivé, hiporehabilitační střediska mají informace uváděny zdarma. Redakční uzávěrka je 30. 11. 2002. Zájemci
o nové nebo opakované uvedení v Cestách ke
koním 2003 si mohou napsat o tiskopisy na
adresu: Lenka Gotthardová, Bezdědice 53,
267 24 Hostomice, 603 269 705.

Drezuristé v Poznani
Jak jsme informovali v Jezdci 20/2002
odcestovala ekipa českých drezurních jezdců ve složení L. Půlpánová (DAF ONDRÁŠ,
AVALON), R. Carva (TEREZA) a Š. Koblížková (RASPUTIN) na CDI *** do polské
Poznani, které se koná 15.-17. listopadu.

Blahopřejeme...
...bývalému jezdci a nyní trenérovi a rozhodčímu Jaroslavu Staňkovi, který oslavil
9. listopadu padesátiny.
...jezdkyni, trenérce ale také výtvarnici
Alici Hovjacké z Ostravy, která 12. listopadu oslavila životní jubileum.

Cena Albertovce

Pozvánka na oslavu

V sobotu 9. října se s jezdeckou sezónou rozloučili v hřebčíně Albertovec, kde se konal 5. ročník Ceny albertovského hřebčína. Hlavní soutěží
byl skok -S-, ke kterému nastoupilo osm dvojic.
Diváci nakonec viděli rozeskakování dvou jezdců. Rychlejší byla V. Žeravíková na trakénské
klisně albertovského chovu TOSCA z Karlových
Varů před J. Kubrickcým s GIJOM FIDES AGRO
z Amigo Sedlnice a domácím Vítem Holým na
AMOR, kterého s účasti v rozeskakování vyřadila
lehká chyba v základním kole
.-jge-

Zpravodaj Jezdec se rád připojuje k blahopřání k 75. narozeninám pana Vasila
Gebriána z Liberce. Tento stále usměvavý
celoživotní trenér a bývalý jezdec a především vynikající řemeslník obuvník se specializací, jak jinak, na jezdecké boty se svého
životního jubilea dožívá 25. listopadu. JK
Liberec zve všechny přátele V. Gebriána
k přátelskému posezení do klubovny JK
Liberec, které se na jeho počest pořádá
v neděli 24. listopadu od 15.00 hodin.
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Kompletní sortiment
jezdeckých potřeb
nadále zakoupíte
v naší prodejně
Ostrovského 23
Praha 5

Nově otevřen
Zlíchovský tunel

Ostrovského 23, Praha 5 150 00 - Smíchov,
Tel./Fax: 251 561 583, http://www.janhauzr.cz,
E-mail: janhauzr@janhauzr.cz, jan.hauzr@worldonline.cz
přední chovatele a jeho jméno
je spojeno především se střediskem v Pecínově u Benešova. Jeho chovatelské práci
však předcházela i sportovní
kariéra. J. Holík patřil ještě ke
generaci, která se s úspěchem
zúčastňovala jak dostihů tak
sportovních soutěží. I proto měl
jistě v pozdějších letech i velmi
dobrý úsudek při nákupu koní.
Za jeho éry se do St. statku
Benešov dostala MOCNÁ,
vítězka Velké pardubické roku
1965 a neméně slavný byl i
plnokrevný LAKMUS, vynikající
rovinový kůň, kterému jen hromadný pád zabránil ve vítězství
v Derby roku 1974. J. Holík byl
prvním chovatelem, který do
teplokrevného chovu začal
důsledně prosazovat klisny
s dobrou sportovní výkonností
a i proto patřili koně se značkou St. statku Benešov ve
svých letech k nejlepším.
J. Holík byl do posledních dní
svého života častým návštěvníkem sportovních soutěží.

Do redakce Jezdce bohužel
dorazily v uplynulých 14 dnech
dvě smutné zprávy.
Dne 28. října zemřel po delší
nemoci ve věku nedožitých 76
let pan Jiří Holík. Pan J. Holík
(foto s manželkou) patřil po
mnoho desetiletí mezi naše

Směr od
Strakonice, Brno, Plzeň

Výsledky
Všemily 9. 11. hala stupň. obt. do
100 cm (21) 1. Černohorský - NIKA
KALEK (JS Císařský ostrov), -ZL- (19) 1.
. L. Černohorský - JENNY (JS Císařský
ostrov), -L- (15) 1. Machová - VICTOR
(JK Mělník), 2. Erlebachová - LAGUNA
(Quinta Hřibojedy), 3. Veselovská ALEDA (JS Císařský ostrov), -S- (11) 1.
Pospíšil - SHERON, 2. Pospíšil - SHER-

LOCK (Dvůr Židovice), 3. Černohorský VÝBĚH (JS Císařský ostrov).
Albertovec 9.11. hala -Z- děti a jun. (7)
1. Černá - WALTER (Jantar Bruntál), sen.
(15) 1. Holý - CHARISMA (Albertovec), -ZLděti + jun. (10) 1. Kučerová - JERMETIEU
(Swing), sen. (25) 1. Holý - IDEÁL (Albertovec), -L- (24) 1. J. Hruška - NAGANE, 2. M.
Hruška - JODID OIL TEAM (oba Opava Kat.),
3. Kincl - BANCROFT (Horní Město), -S- (8)
1. Žeravíková - TOSCA (Karlovy Vary), 2.
Kubrický - GIJOM FIDES AGRO (Amigo
Sedlnice), 3. Holý - AMOR (Albertovec).

Inzerce
● Prodám hřebce ponyho, stáří 2 1/2 roku, izabel, KVH 122cm, s
PP - původem z Holandska, výborné chody. Cena 20 000,- Kč.
Mob.: 603-832867, 603-268252.
● Přijmeme ošetřovatele (ku) - jezdce pro sedlovou drezúrní přípravu
vozatajských koní - ŘP sk. T. Tel.: 381 285 856.
● Stříhání koní - přijedu kamkoliv. Tel.: 603 549 647, 776 372 124.
● Doprava koní po celé ČR. Tel.: 602 366 503.
● Ustájení koní - okr. Slaný. Tel.: 603 549 647.
● Prodám 6 - 7leté parkur. koně se zkušeností úrovně L-S. Lehce jezditelní, vhodní pro začátečníky i pokročilé. Tel.: 602 451 918.

MARO Kralovice
Pﬁívûsy pro konû

Další smutná informace
dorazila z východních Čech,
kde ve věku 78 let zemřel
náhle trenér, rozhodčí a neúnavný organizátor pan Ladislav Holý. Vedle mnoha jiných
vyznamenání i nositel čestného
odznaku ČJF stál především u
zrodu Českých pohárů spřežení, jejichž agendu po léta vedl.
Jeho činnost byla zaměřena
především k těmto soutěžím a
po mnoho let byl i členem
komise spřežení.

MARO Kralovice s.r.o., 331 41 Kralovice 448
Tel.: 373 397 707, Tel./Fax: 373 397 418
e-mail: maro@top.cz, http://www.top.cz/maro
Prodejna Vyškov u Brna, tel.: 603 204 606

-5-

Zástupce firmy Böckmann

MANON
Firma Manon nabízí:
● skokový trenink jezdců
a koní pro skupiny i jednotlivce

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

Překážky + příslušenství
(lišty, háky, bariéry)

Informace: Stáj Manon,
J. Skřivan, Litomyšl.
Tel./fax: 461 618 682,
602 451 918
fax 461 613 220

Prosper horse ranch
Čeladná
pořádá skoková soustředění

22. - 24. 11.
s R. Wassibauerem

19. - 22. 12.
s MVDr J. Hanulayem
informace a přihlášky
Ivo Višinka:
603 463 422, 558 440 422

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 377 451 914

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

!!! SLEVY !!!

Velkoobchod s jezdeckými potřebami

VELKÉ P¤EDVÁNOâNÍ
SLEVY
více jak 15-ti druhÛ zboÏí
Napﬁíklad:
● Sedlo anglické z 5100,- na 4500,● Sedlo v‰estranné z 4800,- na 3990,● Uzdeãka angl. dovoz z 840,- na 770,● Postroj prsní párov˘ z 19600,- na 17900,-

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

!!!Velké slevy westernov˘ch
sedel a uzdeãek z dovozu!!!

V¯PRODEJ LETNÍHO ZBOÎÍ
!!! do vyprodání zásob!!!
Napﬁíklad:
● Jezdecké sako - CZ, Fr. z 3190,- na 2760,● Nau‰níky z 240,- na 150,a jiné druhy zboÏí
!!!VYUÎIJTE NA·ICH SLEV VâAS!!!
V‰e jen do vyprodání zásob

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

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu u nás. Prodej ve‰ker˘ch jezdeck˘ch potﬁeb na splátky, zásilková sluÏba, na poÏádání za‰leme katalog.

EQUISPORT
ÎiÏkova 505 (budova Sze·), Tﬁebíã 67401
Tel./fax.: 568 840 427
e-mail: equisport@tiscali.cz
http://www.equisport.cz

Vnitřní
a venkovní
boxy dle
evropských
parametrů

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 446/8,
591 02 Žďár n. S.,
tel.: 0616/622 774
fax:0616/ 631 085

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