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Blenheim bez Hatly
Na začátku byla zpráva špatná, i když ne nečekaná. CSIO v Praze je zrušeno. Protože
lze na všem špatném nalézt i něco dobrého, znamenalo to současně volný termín v jinak
tradičně přeplněném září. A tudíž i příležitost vidět něco jiného, netradičního. Tak vznikla
myšlenka vypravit se na jednu z nejproslulejších světových soutěží všestrannosti, na CCI***
do Blenheimu. A navíc vidět i podpořit našeho Jaroslava Hatlu, který měl na této trati korunovat svoji několikaměsíční ostrovní přípravu na OH 2012. Vše je domluveno a zařízeno.
Pak ale přišla další špatná zpráva. Náš adept na start v Blenheimu WESTWIND EL DIVO
má chřipku a startovat nebude. Nedá se nic dělat. Tak se zajedeme na našeho militaristu
č. 1 a na CCI do Blenheimu alespoň podívat. A tak vznikla tato reportáž.

Bez koní to přeci nejde
Velká Británie je pro sportovní jezdectví
skutečně velkolepou zemí. Koně zde
naleznete všude. Možná si říkáte, že takovými zeměmi jsou i ostatní státy Evropské
unie a koně se pasou stále na větších plochách i u nás. V Anglii je to ale něco jiného. Zde zůstávají koně stále součástí společnosti. Vedle národní vojenské gardy
jezdí v londýnském Hyde Parku na koních
každodenně i civilisté a provoz i na té nejfrekventovanější londýnské třídě se samozřejmě a téměř ochotně zastaví, přecházejí-li jezdci na koních. U vstupu na třídu The
Mall mají členové Horse Guards i svůj přechod, na kterém svítí buď červený stojící
jezdec anebo zeleně pochodující kůň.
Milovník koní je tudíž ve Velké Británii
okouzlován od prvního
momentu na každém
kroku.

movice se usídlilo na farmě Sulby Hall
Farm. Ta leží asi 100 km severozápadně
od Londýna. Malebný britský venkov je pro
koně jako stvořený. Kde pěstují Angličané
obilí, kukuřici či cukrovku nezjistíte. Asi žijí
pouze ze skopového a hovězího. Kde
nejsou koně, pasou se krávy nebo ovce.
Farma Sulby Hall Farm je poměrně obyčejná. Sedm koní Jaroslava Hatly stojí ale
ve slušných boxech a součástí farmy jsou
i prostorné výběhy. V jednom z nich je zřízeno kolbiště s několika skoky a k dispozici
je i krytá hala. Ale nechme již mluvit Jaroslava Hatlu:
Když jsme hledali kde se v Británii usídlit, měli jsme na zřeteli v prvé řadě komfort
koní. Důležitější ale bylo navázání delší
a hlubší spolupráce. Náš několikaměsíční

Po desetiletích
promyšleně
Možná si to příznivci
jezdectví ještě ani neuvědomili, ale po mnoha
letech jsme na naší jezdecké scéně svědky první a skutečně dlouhodobě promyšlené přípravy
na vrcholnou jezdeckou
soutěž. Radimovický tým
zahájil svoji cestu na třetí OH nejenom nákupy
koní, ale především
koncepčně promyšlenou
přípravou. Jaroslav Hatla
má pro svůj trenink
vytvořeny velmi dobré
podmínky a i on má ve
svých preferencích zcela
jasno. Cílem je Londýn
2012. A proto je nezbytná příprava v centru světové všestrannosti, kterou je Velká Británie.

Sulby Hall Farm
Ostrovní středisko stá- Divácká popularita Blenheimu odpovídá proslulosti závodu i místa
je Horse Academy Radi- konání a stavitelé trati si dávají záležet na každé překážce

pobyt by se měl opakovat jak v příštím
roce, tak pochopitelně před londýnskými
OH v roce 2012. To vše farma Sulby Hall
Farm i její majitelé manželé Waltonovi
splňují. O navázání velmi dobrých vztahů
svědčí i skutečnost, že jeden z našich koní
- FANCY FREE FELLOW se asi již do ČR
nevrátí. Velmi se zalíbil majitelce farmy,
a protože se ukázalo, že jeho budoucnost
s největší pravděpodobností nenabídne
olympijskou výkonnost, snadno jsme se
dohodli. Společně se mnou je po celou
dobu pobytu v Británii ještě Nikola Ečerová
se svým ALVARem. Nejenom, že zde tato
nadějná 17letá jezdkyně získává řadu zkušeností, ale je pro mě i neocenitelným
pomocníkem.
(Pokračování na str. 4)

Kdo chce
kandidovat?
V minulém čísle vznesla JUDr. Renata Tomanová ve svém příspěvku do diskuse „Jaký by měl být prezident?”
dotaz, zda máme vůbec nějaké kandidáty pro tuto funkci. Oficiálně sice ještě
nikdo svoji případnou kandidaturu nevyslovil, ale v úvodním rozhovoru na
počátku sezóny 2010 ji nevyloučil stávající prezident ing. Jaroslav Pecháček.
O ostatních kandidátech se zatím hovoří spíše kuloárně a nejčastěji je vyslovováno jméno manažera skokové komise
Václava Drbala. Zahájili jsme tedy své
pátrání po adeptech na prezidentskou
funkci u něho.
Václav Drbal: „Nepopírám, že jsem
byl některými svými kolegy s takovým
návrhem osloven. Na přímou otázku,
zda se skutečně budu o tuto funkci
ucházet, zatím neodpovím. Na jedné
straně mám na vedení naší organizace
názor, ale na druhé straně vím, jaké
zatížení prezidentská funkce znamená.
Navíc je konec této sezóny ve znamení
mnoha nepříjemných kauz, které si
myslím dokáží znechutit nejenom řadové členy ČJF. Myslím tím nejenom další
disciplinární řízení (o třech zahájených
disciplinárních kauzách jsme informovali v minulém čísle), ale máme tu již
i trestní oznámení na vysokého oblastního funkcionáře. Bude předmětem dalších jednání, kdo může za skutečnost,
že zásadní chyby ve vedení účetnictví
a převodu našich společných peněz
nebyly odhaleny dříve, než narostly do
takových rozměrů. To jsou skutečnosti,
(Pokračování na str. 3)
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Jemčina v Hořovicích
Po dohodě JK Jemčina a JS Opatrný
Hořovice se desáté kolo ČSP nakonec konalo v Hořovicích. Pořadatelé využili volného
termínu po CSIO a ve dnech 10. až 12. září
hostil hořovický areál předposlední kolo ČSP.
Mnoho lidí bylo zvědavých, jak se nově
vylepšený areál rodiny Opatrných zhostí
organizace. Velký zájem byl nejen ze strany
diváků, ale i samotných jezdců. Díky dobré
organizaci se podařilo množství startů zvládnout. Účastníci tak hodnotili Velkou cenu v
Hořovicích jako jedno z nejlepších letošních
kol ČSP.
Velká cena Jemčiny-Hořovice se jela na
úrovni -T*-. Ta se staviteli parkuru Janu
Šímovi technicky povedla. Na rozdíl od soutěží Z-S zde bylo pouze sedm dvojic bezchybných a soutěž tak byla velmi napínavá. Na
startu bylo celkem 38 dvojic. Do finále pro 10
nejlepších se dostali ještě dva jezdci s penali-

zací za čas a s jednou
chybou do finále postoupila i Zuzana Zelinková.
Dva koně zde měl domácí
Aleš Opatrný. S koněm
CARUSO 279 měl zeb
základního kola jeden
trestný bod za čas. Se
stejným
výsledkem
dokončil i finále a nakonec obsadil třetí příčku. S
koněm QUITO měl možnost zvítězit, avšak jedna
chyba se suverénně nejrychlejším časem ho
odsunula na 4. místo. O
vítězství se tak utkaly dvě
po dvakrát bezchybné
dvojice. O něco rychlejší
byl Martin Šoupal na
CORNADA-K. Dvojice
sezónu dobře začala a
vypadá to, že by ji mohla i
Foto K. Návojová
dobře zakončit. Zisk 18
bodů zajistil M. Šoupalovi Vítězem desátého kola ČSP se v Hořovicích stal Martin Šoupal
i průběžné vedení v ČSP. na CORNADA K (Olympia)
Druhý bezchybný v obou
kolech byl Ludvík Jandourek na koni CASIO
Karsit, který se na kolbiště vrátil po zdravotní
přestávce. Jezdci patří zatím 6. příčka průběžného pořadí a Ludvík Jandourek by se jistě chtěl do finále probojovat i letos. Bude na
O vzniku Evropské jezdecké federace
to mít ještě jedno závěrečné kolo.
(EEF) jsme již na stránkách Jezdce informoZatím je ve finálové čtyřce kromě hořovicvali. Její první generální zasedání se konalo
kého vítěze Martina Šoupala i Aleš Opatrný,
8. září v Istanbulu. Na jednání bylo přijato dalPetra Charvátová a Barbora Tomanová. Té
ších 11 členů a nyní tak EEF reprezentuje 40
se dařilo v Hořovicích v rámci DaJ Junior
národních federací a šest přidružených členů.
Cup. Opět si připsala největší počet bodů za
Hlavním bodem jednání byla prezentace dvou
prvenství v 10. kole a. jasně vede průběžné
evropských kandidátů na prezidenta FEI tak,
pořadí seriálu.
jak bylo dohodnuto na únorovém zasedání ve
Hořkosladce bude na Hořovice vzpomínat
Warendorfu. Plány a činnost federace jsou
Kristýna Mikulková (Karsit). Ta s CASTEpředstaveny na: www.euroequestrian.eu
LON Karsit zvítězila ve všech třech dnech v
soutěžích -L- na čas. Na VIGO 1 se probojovala po bezchybném -T- i do finále Velké
HYGIENICKÉ STELIVO
ceny, ale její naděje ukončil pád na posledním skoku finále. Druhým úspěšným byl
PRO KONĚ
domácí Aleš Opatrný. V pátek zvítězil v -S*JRS
Česká
a Slovenská republika
na CARUSO 279 a i v neděli se radoval
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
z 1. a 2. místa v soutěži -S*- (EILEEN 1,
tel.: 326 538 100-1
VERDI 6)
fax: 312 671 219
Poslední kolo ČSP se koná v sobotu 25.
září ve Frenštátě pod Radhoštěm. V neděli
mobil: 724 756 220, 602 155 312
pak bude ročník 2010 zakončen dvěma finále
tierwohl@jrs.cz
(ČSP a DaJ Junior Cup).
K. Návojová

Evropská federace
poprvé

Foto K. Návojová

Kristýna Mikulková zvítězila v Hořovicích
ve třech soutěžích a VC absolvovala bez
trestných bodů

17. ročník výstavy Kůň se v Lysé nad Labem konal od 17.-19. září. Výstava si po celá léta udržuje vysoký standard a tak byla i letos cílem
tisíců diváků. Ti mohli vedle veletrhu jezdeckých potřeb sledovat i plemennou přehlídku téměř stovky koní a po tři odpoledne několikahodinový program. V plemenné přehlídce zaujala krásná kolekce čtyř tříletých hřebců po GUIDAM SOHN, kterou do Lysé přivezl Zemský
hřebčinec Písek. Nejkrásnějšími koňmi výstavy byli vyhlášeni brandenburský hřebec S’MAN IN BLACK Michaela Ryndáka a mezi malými
plemeny pak WELLS MAJOR GENERAL Josefa Kočovského.
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KOMENTÁŘE
před sebou a naopak jej ještě dále zvyšovaly. Uvidíme jak dopadne vyšetřování
a teprve na základě těchto zjištění budeme
oprávněni vynášet nějaké soudy.”

Kdo chce...
Dokončení ze str. 1
které mě odrazují od přijetí kandidatury. Vypadá
to tak, že každý nový
prezident si bude muset
udělat nezávislý audit
hospodaření ČJF, aby
měl alibi, že na něho
nevypadne nějaký kostlivec ze skříně.
Ale abych alespoň
naznačil. Na otázku zda
přijmu kandidaturu na
prezidenta ČJF si vymezuji čas do konce roku
2010.”

Světové jezdecké
hry začínají

Co se stalo?
Aféra s hořkou pachutí, která se v průběhu
roku 2010 rozeběhla,
zatím podléhá informač- Václav Drbal jako vedoucí české výpravy na ME v Jardy, přebínímu embargu, protože rá ve společnosti ostatních šéfů národních ekip, poděkování za
je předmětem trestního účast od prezidenta francouzské federace Piera Duranda
vyšetřování. V zásadě
dnes víme, že jeden z dlouholetých oblastv rámci účetnictví krajů. Tak se prostředky
ních sekretářů ve významné jezdecké
vybrané na oblastech za licence jezdců,
oblasti čelí podezření ze zpronevěry peněz
koní a subjektů posílají na kraj. Podle
za licence jezdců a koní v řádu statisíců.
dohodnutého klíče a na základě platebního
Trestní oznámení a žaloba bylo z podnětu
příkazu pak část z nich i na účet ČJF. ZbyVV ČJF podáno v průběhu června a tak se
lé prostředky zůstávají na oblastech a ty je
vyšetřovací mašinérie teprve rozbíhá. Nesčerpají na základě rozhodnutí oblastních
rovnalosti v hospodaření se datují již od
VV. Je pravda, že se platby do centrální
roku 2007. Jak je možné, že se na tak velkasy ČJF z této oblasti již v minulosti opožké rozdíly v účetnictví přišlo až v roce
ďovaly, ale nakonec vždy na účet ČJF
2010 jsme se zeptali přímo prezidenta ČJF
dorazily. Nikdo z nás nemá možnost zkouing. Jaroslava Pecháčka:
mat, jaké jsou to peníze, protože ty pochopitelně i krajové ČSTV normálně používá.
„Bohužel vinu na tom nese komplikovaSice nejsem oprávněn žádné informace
ný systém účetnictví, kterému jsme v rámci
podávat, ale vše nasvědčuje tomu, že
ČSTV nuceni. Jednotlivé oblasti nemají
peníze, kterými byly hrazeny minulé dluhy
právní subjektivitu a tudíž nemohou mít
vlastní účet. ČSTV jehož je každá oblast
oblasti již pocházely z nově vybraných
součástí tak vymyslelo systém podúčtů
příspěvků a tudíž jen tlačily již vzniklý dluh

Dánsko do Superligy
V Poháru národů na pětihvězdičkovém CSIO v Barceloně, se
19. září rozhodovalo, kdo postoupí do příštího ročníku Meydan Superligy. Jednu pozici už měla zajištěnou Belgie, která získala
nevíce bodů z jednotlivých národních CSIO a druhým postupujícím měl být vítěz tohoto konkůru. Jediní domácí Španělé, kteří
z elitní společnosti letos smolně sestoupili, na postup myslet
nemohli.
Soutěžilo se v olympijském areálu, kde v roce 1992 vyhrál zlatou medaili Ludger Beerbaum v sedle CLASSIC TOUCH a naši
republiku zde reprezentoval Jiří Pecháček.
Letošní ročník byl hodně poznamenán nepřízní počasí. Po
páteční hrozivé průtrži mračen, pořadatelé usoudili, že by trávník
nevydržel dvě kola Poháru národů. Proto první kolo přemístili na
původní pískové opracoviště a druhé postavili na hlavním kolbišti. Tak asi prvně v historii se jela dvě kola jedné soutěže nejen
na rozdílných parkurech ale i na jiných kolbištích.
Už po prvním kole vedli Dánové se čtyřmi body a za nimi se
na druhém místě tísnili s osmi body domácí, spolu s Italy, Nory
a Kanaďany, šestí byli Finové s dvanácti, Rakušané měli šestnáct a Maďaři dvacet čtyři.
Ve druhém kole připsali Dánové ještě osm bodů, ale poslední
jezdkyně už nestartovala, protože bylo jasné, že 12 bodů na
vítězství stačí. Druzí skončili Španělé se 16 body, stejně jako třetí Kanaďané. Na čtvrtém místě se umístili s dvaceti body Italové,
kteří byli po celou sezónu jedním z hlavních favoritů postupu.
Páté bylo Norsko (24), šesté Rakousko (36), sedmé Finsko (44)
a osmé Maďarsko (60).
Na historickém vítězství se podíleli: Andreas Schou s 9letým
kwpn hřebcem UNO'S SAFIER (Numero Uno) 0/8, Emilie Martinsen s 10 letým vestfálským běloušem CABALLERO (Champion Du Lys) 4/0, Thomas Sandgaard 12letým hnědákem RUBBER BALL 4/0 a Tina Lund s 13letou ZAMIRO (A'Khan Z/)
0/DNS.
V roce 2011 budeme tedy v elitní Meydan - Superlize vídat
družstva Dánska, Belgie, Francie, USA, Velká Británie, Irska,
Německa a Nizozemí.
Podrobnosti najdete na www.csiobarcelona.com

Již pouze hodiny zbývají do zahájení
prvních Světových jezdeckých her mimo
evropský komtinent. V sobotu 25. září
zahájí program jezdci reiningu a večer se
pak hry otevřou oficiálním zahajovacím
ceremoniálem. V Evropě již bude hodina
po půlnoci a tak všichni příznivci jezdectví
budou tento ceremoniál živě sledovat již
26. září. Pro to, jaké možnosti máte ke sledování programu her, přinášíme tabulku
všech dostupných programů, které zpravodajství i přenosy z Kentucky zajišťují. Hlavní roli hrají německé stanice ARD, ZDF
a NDR, ale velké možnosti nabízí i internetová televize FEI.

Alltech FEI
World Equestrian Games
Pořadatelé Světových her dostali od jednotlivých národních federací přihlášky pro
více než devět set jezdců z padesáti osmi
zemí a předběžně přihlášeno je více než
1 300 koní. Ve všech osmi disciplínách se
střetnou reprezentanti Austrálie, Kanady,
Německa a Spojených států. Devatenáct
národů je přihlášeno do pěti a víc disciplín.
Z Evropy odlétalo a odlétá deseti speciály
z belgického Liege, a následně ještě jedním z Amsterodamu, mezi 16. až 29. zářím
455 koní. Po devítihodinovém letu přistanou v Cincinnati kde stráví minimálně dalších 42 hodin v karanténě a teprve potom
budou cestovat do Lexingtonu.
Veškeré podrobnosti o Světových jezdeckých hrách naleznete na:
www.alltechfeigames.com V. K. Dvořák

SJH Kentucky na TV a internetu

25. 9.
14:00-18:00 www.feitv.org - reining
20:00-23:00 www.feitv.org - reining
26. 9.
www.feitv.org - zahajovací ceremoniál
1:00-2:30 WDR zahajovací ceremoniál - živě
17:10-18:00 ZDF Info - Zprávy z Kentucky
13:30-16:30 www.feitv.org - reining
17:00-20:30 www.feitv.org - reining
27. 9.
17:00-18:00 www.feitv.org - drezura
20:00-00:00 www.feitv.org - drezura 28. 9. 20:00-24:00 ZDF Info
Zprávy z Kentucky - drezura týmy
28. 9.
22:00-00:30 Eurosport týmové drezurní finále - živě
14:30-18:00 www.feitv.org - drezura
20:00-00:30 www.feitv.org - drezura
29. 9.
00:30-01:30 WDR drezura týmy
23:00-24:00 WDR drezura Grand Prix Special
21:35-22:40 Eurosport drezura Grand Prix Special - živě
21:30-21:35 Eurosport Riders Club Magazin
30. 9.
00:30-01:30 WDR drezura Grand Prix Special - živě
20:00-21:45 Eurosport
1.10.
19:45-21:15 Eurosport
2.10.
2:50-04:30 ARD drezura Grand Prix Kür - živě
15:00-22:00 ZDF Info všestrannost cross - živě
3.10.
16:00-19:00 ZDF Info všestrannost parkur - živě
19:30 22:15 Eurosport
07:00-7:30 NDR Pferd TV
5.10.
16:00-18:15 Eurosport
20:30-23:00 Eurosport
7.10.
2:10-4:00 ARD Pohár národů parkur - živě
9.10.
1:20-3:00 ARD skoky „Nejlepších 25” - živě
23:30-1:30 WDR voltiž finálové volné jízdy
10.10.
2:00-3:30 ZDF skokové finále se střídáním koní - živě
23:45-1:45 WDR závěrečný ceremoniál- živě

DISKUZE

DISKUZE

Blenheim ...
Dokončení ze str. 1
Treninkové podmínky zde jsou však
z hlediska středoevropských nároků
skromné. Hlavní těžiště naší přípravy se
ale odehrává na závodech. Britský soutěžní systém se od našeho liší tak výrazně, že
už si bez zdejších soutěží nedovedu přípravu koní představit.
V prvé řadě využíváme téměř každý
týden jednodenních závodů. Samozřejmě
i těch skokových, ale velmi často jednodenních soutěží všestrannosti. V okolí farmy, v dojezdu maximálně 50 km, je jich
stále dost.
Mechanismus takových soutěží jsem již
jednou v Jezdci popisoval. Základem
organizace soutěže je doba startu v drezuře. Protože je k soutěži často přihlášeno i několik stovek jezdců, je pravidlem,
že je soutěž rozdělena na oddělení. To je
velmi výhodné i pro rozhodčí, protože ve
startovním poli okolo 50 dvojic se dokáží
ještě dobře orientovat a jejich pohled je
objektivní. Jste tedy přihlášen k takovému
závodu. V předvečer startu si na internetu
naleznete, v kolik hodin jdete na start drezurní zkoušky. Je naprostou samozřej-

mostí, že se drezura jede i na šesti či
sedmi obdélnících najednou. Zde se neřeší takové drobnosti jako je např. drezurní
oplůtek. Nikdo nemá doma sedm obdélníků. Obdélník je naznačen v rozích a na
stěnách několika částmi a to je vše.
Pokud se Vám mladý kůň v úloze trochu
zamotá a vyjedete ze stopy mimo obdélník, nic se neděje.
Když dokončíte úlohu, přesunete se
ihned na opracoviště. Kůň je již ohřátý
a tak skočíte pár skoků a nahlásíte, že jste
připraven. Obsluha opracoviště vám řekne
za jak dlouho je místo na startu a během
několika minut absolvujete i parkur. A pak
opět zcela podle svého uvážení pokračujete na start terénní zkoušky. I v ní pak
odstartujete podle toho, jak je volné místo.
Není tedy velkým problémem jednodenní
soutěž zvládnout během dvou hodin.
Pokud máte pouze jednoho koně, jedete
za chvilku domů. Výsledky si přečtete
večer na internetu. Pokud vyhrajete peníze, pošle Vám je pořadatel na účet. Takové soutěže jsou pro koně neocenitelnou
zkušeností a hlavně se dají absolvovat i po
14 dnech. Šetří čas i peníze. V Británii by
nechápali, proč by měl začínající, ale
i pokročilejší kůň, jezdec i ošetřovatel trávit
na závodišti kvůli přípravné soutěži několik
dní a nocí.
Čtyř a pětiletým koním jsou navíc určeny

Foto I. Neumannová

Pro tradiční britské CCI se každoročně stává závodištěm starobylý park v okolí slavného
zámku
i kombinované soutěže skládající se vedle
drezury a parkuru i z posouzení exteriéru.
V JEZDCI již proběhlo, že jsme se se dvěma takovými nováčky probojovali až do
finálového kola v Burghley. To se konalo
při CCI**** 3.-5. září.
Zúčastnili jsme se se
čtyřletým
CAPTAIN
HERO a pětiletým MASTER BEN. Oba se sice
umístili až ve třetí desítce, ale sama skutečnost,
že jsme se probojovali
do celobritského finále
mezi nejlepších 45 koní
hned v obou ročnících, je
pro stáj Horse Academy
výbornou vizitkou.
Ale vraťme se ke
koním na OH. Jak hodnotíte možnosti těch
nejlepších?
Bezesporu nejvýkonnějším koněm stáje je
nyní WESTWIND EL
DIVO. Ve stáji je od jara
letošního roku a úroveň
tři hvězdy zvládá již velmi dobře. Bohužel
v samotném závěru naší
přípravy ho postihlo
onemocnění. Nejprve začal pokašlávat
a mysleli jsme si, že je to nějaká mírná
viróza. Po vyšetření na klinice se však
ukázalo, že se jedná o zánět vzdušných
vaků a to se léčí otevřením zaníceného
místa. Kůň má tak na krku nyní otevřenou
ránu, kterou hnis odchází pryč. Ta se
bude postupně uzavírat. Letošní sezóna je
tak ukončena, ale věřím, že onemocnění
bude vyléčeno a obejde se zcela bez
následků. Příští rok tak vkládáme do tohoto koně největší naděje. Těsně za ním
jdou výkonnostně dva koně. Příjemným
překvapením sezóny je SECOND
SUPREME. Jeho schopnosti jsme dlouho
nemohli objevit. V jedné fázi přípravy byl
i na prodej. Nakonec však ve stájích
zůstal a letos nám dělá jenom radost. Při
svém posledním startu v národních 2*
v Highclere byl dokonce druhý. Svůj pobyt
v Británii zakončí startem na CIC** v Gatcombe 17.-19. září. (Při odjezdu z Británie
nás ale zastihla zpráva, že si SECOND
SUPREME poranil v boxe nohu. Zranění
není vážné, ale start v soutěži nebyl možný. Britský pobyt tak skončil pro Jaroslava
Hatlu smolně.)
A pak je tu poslední kůň s očekávanou
vyšší výkonností a tím je WESTWINDS
DIEGO. Ten se dobře zabydlel minulou
sezonu na úrovni dvou hvězd, ale v zimě
se zranil a začíná pracovat až teď. Závo-

dit by měl příští sezonu. A to je vše. Sice
stále sháníme další koně, ale získat
nadějné zvíře již s určitou výkonností je
stále obtížnější. Ceny rostou do astronomických výšek a olympijské hry jsou každým dnem blíže. Musíme tak zatím spoléhat na to co máme. Je ale jasné, že proti
stájím, které disponují desítkami koní, to
bude mít Horse Academy v olympijské
konkurenci velmi těžké.
V JEZDCI jsme již také uveřejnili zprávu o Vašich trénincích s britskou jezdkyní Pipou Funnel. Jak se vyvíjí tato
spolupráce?
To, že jsem se dostal k tréninkům
s Pipou Funnel, považuji za jeden z největších úspěchů pobytu zde. Jezdci
s podobným věhlasem přibírají do tréninku někoho nového jen velmi zřídka. Že
mohu s Pipou trénovat je již samo o sobě
úspěchem. Bohužel musím s koňmi jezdit
za ní a do stájí v Green House, je to od
nás téměř pět hodin jízdy. Navíc se
nemohu vyhnout předměstí Londýna
a tamější provoz mě velmi zdržuje. I tak
však únavné cestování „na otočku" za to
stojí a snažím se být u této jezdkyně co
nejčastěji.
Váš pobyt v Británii končí. Jaké máte
plány na zimní přípravu?
Musím otevřeně přiznat, že se mi ani
domů moc nechce. Sice se opět těším, že
budu moci být s rodinou, ale pro přípravu
koní je pobyt v Británii ideální. Nejenom
koňařským prostředím, ale i díky klidu, který zde mám.
Uvědomuji si ale, jaké náklady na pobyt
v Anglii můj zaměstnavatel vynakládá a tak
se budu v průběhu zimy snažit alespoň
část prostředků opět nahradit. To znamená, že na mě opět čeká práce s klienty
v Radimovicích, kterým se pokusím zprostředkovat získané zkušenosti.
Jinak ale budu pochopitelně i nadále
pokračovat v přípravě svých koní a moji

Jaroslav Hatla má kamion ozdoben svým
jménem

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ
náročná. Nechyběla
úzká průčelí, skákání
přes špičky skoků, ale
i mohutné příkopy a dva
přejezdy velké vodní plochy. Drtivá většina startujících však neměla na
trati vážnější problémy.
Rozhodně však do cíle
nedošli všichni.

Mark Todd na OH
do Ria
Ozdobou byl start snad
všech současných hvězd,
mezi kterými ovšem jasně dominoval nestárnoucí
Mark Todd. Tento 54letý
matador zvládl kurs CCI
bravurně jen s penalizací
za čas a nakonec zísStarobylé prostředí zámeckého parku v Blenheimu senzačně kal mezi 82 startujícími
dotváří atmosféru závodů, kterých se každoročně zúčastňují 28. místo.
zástupy diváků
Zkrácené tři hvězdy
CIC se jely jako druhé a zde byl dokonce
práci bude i nadále pravidelně sledovat
Mark Todd na LANDVISION na stupni nejbritský trenér Kennet Clawson. Doufám, že
vyšším. Nechme se tedy překvapit, zda
se přes zimu zbavíme všech zdravotních
bylo vážně míněno jeho prohlášení pro
neduhů a jaro 2011 nás zastihne v dobré
tisk, ve kterém ohlásil ambici startu ještě
kondici. Naším cílem jsou i nadále OH
na dvou olympijských hrách.
v Londýně, ale vím, že cesta ještě nebude
Účast většiny světových jezdců jenom
jednoduchá.
doložila to, o čem hovořil Jaroslav Hatla.
Přejeme Vám hodně štěstí a šťastnou
Pouhý týden po čtyřhvězdové soutěži
cestu domů.
v Burghley a 14 dní před světovými jezdeckými hrami v Kentucky, startovala většina
důležitých jezdců v Blenheimu se dvěma
Návštěvou u Jaroslava Hatly naše
nebo více koňmi.
návštěva Británie neskončila. Ještě čekalo
CCI*** byl nakonec soutěží jezdců Velké
CCI*** v Blenheimu.
Británie. 3,2 trestné body za překročený
Již samotná návštěva Blenheimu je
času v terénu stály vítězství Ruth Edge na
uchvacujíci. Pompézní zámek stojí na
CARNAVAL PRINCE II. Ta vyhrála drezumalé vyvýšenině uprostřed rozlehlého
ru s 42,2 body, ale nakonec se musela
parku. Pamětní deska nad vstupní brasklonit před William Fox-Pittem na PARKnou oznamuje, že historie panství jé více
LANE HAWK, který po 44 bodech za drejak 300 let dlouhá a pozemky i prostředky
zuru již neinkasoval ani bod. Po druhém
na palác získal první vévoda z Marlbomístě v Burghley (SEACOOKIE) je tak
rough od královské rodiny za zásluhy při
tento 41letý jezdec
bitvě u Blenheimu v roce 1704. K prosluhlavním želízkem
losti zámku přispívá i to, že se zde 30.
v ohni pro blížící se
listopadu 1874 narodil v novodobých dějisvětový šampionát
nách nejslavnější člen rodiny sir Winston
v Kentucky.
Churchil.
Češi na tratích
Již podle obrovských parkovacích ploch,
v celém okolí terénní tratě, bylo zřejmé, že
Evropy
pořadatelé jsou zvyklí na obrovský nápor
I další čeští jezdci
diváků. Neodvážím se odhadovat, kolik jich
se
na
počátku
do Blenheimu přijelo tentokrát, ale podoba uprostřed září
né panorama zaparkovaných vozidel znávydali na evropská
me pouze z Velké pardubické.
závodiště. NejfrePřesto, že se military v Blenheimu
kventovanější byl
pořádá již řadu let, na překážkách terénní
víkend 11.-12. září.
trati bylo vidět, že jsou po závodech
Petr Pejřil na PASz parku odstraněny a každý rok opět nově
TOR se zúčastnil
stavěny. Rodina vévody z Marlborough
CIC** v Langenhamá ráda tradiční pořádek.
gen, ale soutěž nedoCelá trať je lemována improvizovanými
končil. Do polské
cestami a zástupy diváků naznačují, že si
Jarozsowky na CNC
většina lidí postupně prohlédne všechny
vyrazily Eva Matějčskoky. Trať byla standardně technicky
ková a Gabriela Sla-

CCI*** Blenheim

William Fox-Pitt
víkována. Eva Matějčková na CATY
CATANGA a v konkurenci 15 polských
jezdců skončila na 6. místě v soutěži LL
a Gabriela Slavíková s VANESSA MAE
v L na 5. místě. Tereza Mrázková s CLASIC T přivezla vítězství v -L- z Motěšic
a Lubomír Vrtek s AVANTI STAR cestoval
za soutěží CCI* až do Belgie. Ve Waregemu dokončil na 18. příčce.

Veni, vidi, vici
Nejvíce si ale další zájezd užila Gabriela
Slavíková. Ta týden po Jaroszowce zajela
do italského Montelibretti k soutěži CIC*.
V konkurenci 57 převážně italských jezdců
byla jednou z nejlepší v drezuře (44,10),
osmá v crossu a druhá na parkuru. Celkově z toho bylo 44,10 tr. bodu a to znamenalo vítězství.
Cyril Neumann

REPORTÁŽE
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České mistrovství na Slovensku
Visegrad Vaulting championship
Mistrovství Vyšehradské čtyřky (V4), které se uskutečnilo 26. až 29. srpna v Popradu, bylo nejen setkáním nejlepších voltižních jezdců středoevropských zemí, ale pro
závodníky z České republiky, Slovenska,
Polska a Maďarska zároveň i národním
šampionátem. Každá ze zúčastněných
zemí měla vypsány i národní soutěže.
Nejlepší voltižéry tak hostil krásný westernový ranč Biela voda. Ten se nachází asi
20 km od Popradu v podtatranském prostředí Slovenského ráje. Veterinární prohlídkou prošli všichni čeští koně bez problémů,
vyloučen byl pouze jeden slovenský kůň.
Pro naše soutěžící začaly závody ve čtvrtek povinnými sestavami juniorských skupin.

V pátek začínali povinnými sestavami seniorské skupiny. ČR měla v seniorské kategorii pouze skupinu JK Hřebčína Albertovec.
Sobota a neděle už patřila jednotlivcům.
Závody využili i tlumačovští k oslavě 20.
narozenin voltižního matadora hřebce
CATALIN VI-33. Vyvrcholením programu
pak byly finálové volné jízdy jednotlivců.
Na závěr byli vyhlášeni i historicky první
vítězové celé V4. Své postavení nejenom
u nás, ale i ve střední Evropě potvrdil úřadující mistr světa Petr Eim, který 23. září
odcestoval na SJH do Kentucky. Zvítězil
nejenom v českém seniorském šampionátu, ale stal se i nejlepším v rámci zemí V4.
Po počátečních trochu skeptických oba-

vách, zda je taková obrovská akce vůbec životaschopná, se ukázalo, že to byl velmi dobrý
nápad. Mezinárodního klání se tak mohli
zúčastnit i méně zkušení a začínající závodníci. Na mnohých byla motivace vidět a již na
těchto závodech podali mnozí své životní
výkony.

Výsledky MČR
Skupiny junior
1. JK Hřebčín Albertovec - AQUARIS - lonžér Ladislav Menšík
2. JK PZOO Chomutov - CHRIS - lonžér
Jana Jílková
3. TJ Slovan Frenštát - CEDR - lonžér
Adéla Svobodová
Ženy junior
1. Michaela Hanová - PAEGAS - lonžér
Pavlína Schillerová (TJ voltiž Tlumačov)
2. Bar. Komárková - AQUARIS - lonžér
Andrea Videnková (JK Hř.Albertovec)
3. Martina Vajdová - AQUARIS - lonžér Andrea Videnková (JK Hřebčín Albertovec)
Muži junior
1. Marek Hablovič - PAEGAS - lonžér Pavlína Schillerová (TJ voltiž Tlumačov)
2. Denis Balaštík - CATALIN IV-33 - lonžér
Kateřina Králová (TJ voltiž Tlumačov)
Ženy senior
1. Jana Sklenaříková - CAPITANO - lonžér
Petra Cinerová (TJJ Lucky Drásov)
2. Veronika Krátká - CELTIC - lonžér Ján
Tribula - (D#Chaveaux)
3. Margita Urbanová - CATALIN IV-33 lonžér Kat. Králová (TJ voltiž Tlumačov)
Muži senior
1. Petr Eim - CATALIN IV-33 - lonžér Kateřina Králová (TJ voltiž Tlumačov) - vítěz
VISEGRAD VAULTING CHAMPIONSCHIPS V4
2. Lukáš Klouda - CAPITANO - lonžér Petra Cinerová (TJJ Lucky Drásov)
3. Josef Zelinka - Catalin IV-33 - lonžér
Kateřina Králová (TJ Orion Praha)
Kompletní výsledky naleznete na
http://voltiz.sk/vysledky/2010-08-26/
P. Schillerová

V prvním závodě série Elite Tour v Hradištku zvítězila v jezdeckém
pokeru Lenka Matunová na ORIDO Suprachor

První Elite Tour
První závody série Elite Tour v zimní sezóně 2010/2011 se konaly
druhou zářijovou sobotu na otevřeném kolbišti areálu Equus Kinsky
v Hradištku u Sadské. Na programu byly soutěže od 110 cm do
-S*-. Odpoledne vyvrcholilo jezdeckým pokerem.
Poslední klasická soutěž dne (-S**-) dlouho čekala na bezchybnou dvojici. Povedlo se to až třem posledním jezdcům v řadě za
sebou. Adolf Janko, Nikola Havánková a Daniel Voksa tedy nastoupili do rozeskakování. Všichni tři dokázali zopakovat jízdu bez zavání i v rozeskakování, nejrychleji jela Nikola Havránková s LUCKY
273. Na 2. místě skončil Daniel Voksa a JÍVA 2 před Adolfem Janko
s LOTOS 6.
Před závěrečným pokerem byla ve spolupráci s členy Prague
Polo Club pro diváky připravena ukázka koňského pola s jednoduchým vysvětlením pravidel.
K pokeru nastoupilo osm dvojic. Ve čtvrtém kole na výšce 160 cm
zvítězila Lenka Matunová na ORIDO Suprachor.

INZERCE

SPORT
Foto J. Gebauer

Čtrnáctá Cena města Přerova se uskutečnila 18. září v přerovském areálu SŠZe za
účastí zejména jezdců severní Moravy.
V hlavní soutěži Ceně města Přerova
(-S**-) s finále pro deset koní se na startu
představilo 22 dvojic. Zvítězila Kateřina
Kopišová s LUSY 2 (TJ Slovan Frenštát).
Druhý a třetí byl Rudolf Doležal (JK Hřebčín Suchá) na LIVIGNO a AKORD 2.

Pátý ročník Ceny Háje a Memoriálu Hanky Kupkové (-ST**-) 18. a 19. září v Třeštině Háji (JO
Dubicko) vyhrála Nikola Bielíková na SAFÍR (JK
Žďár nad Sázavou). V soutěži se představilo 27
dvojic. V rozeskakování pěti dvojic byla Nikola
nejrychlejší před třemi jezdci JK Mustang Lučina
Janem Zwingerem na EL PASO II, Davidem Fialkou s EBONY a opět Janem Zwingerem na LIMIT
5. Pátý skončil J. Vala na RAFÍR (Spolfin Bruntál).
Foto R. Němcová

Podzimní podkova
v Děpoltovicích
Jezdecká sezóna v Karlovarském kraji se
pomalu chýlí ke konci a děpoltovické kolbiště se
pro parkúrové jezdce naposledy otevřelo 11. září
při Podzimní podkově. Mezi soutěžemi proběhla
i volba nejstylovějšího dětského (Kateřina Štorkánová) i juniorského jezdce (Martina Benešová).
Martina Benešová na hřebci BACARDI získala
i vítězství v hlavní soutěži -S**-. Jezdecká sezóna
bude v Pegasu symbolicky ukončena loveckými
jízdami - cvalová proběhne 16. a kroková pro
méně zkušené jezdce 30. října.
M. Štorkán

Jezdci spřežení se sešli na posledních třídenních závodech sezóny v Bolehošti ve
dnech 17.-19. září. Na programu byly soutěže jednospřeží a dvojspřeží pony i koní.
K soutěži čtyřspřeží dorazila pouze dvě
spřežení (P. Vozáb a Z. Jirásek) a tak tito
dva jezdci soutěžili pouze neoficiálně. Mezi
10 jedničkami byla nejlepší Kateřina Neumannová (NH Kladruby). Dvojspřeží pony
(3 st.) ovládla Monika Pospíšilová (JK
Boharyně). Mezi 13 dvojspřežími byl nejlepší Alexander Soukup (JK Ruda) a souboj dvou čtyřek zvládl lépe Petr Vozáb (NH
Kladruby).

Martina Benešová na BACARDI zvítězila v Děpoltovicích v hlavní
soutěži -S**- a stala se i nejstylovější juniorkou

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů,
oken, vrat, žlabů, přístřešků,
parkurových překážek, kotců
pro psy, nově i kolotočů, atd.

Pronájem turnajových
boxů.
Tel: 728 162 407

Foto J. Gebauer

Do Zduchovic
naposledy
Posledními zduchovickými závody bude
finále celoročního seriálu Case Ih Tour
a Toyota Dolák Tour, při kterém bude rozděleno přes 100 000,- Kč.
Na programu dvoudenních závodů
budou soutěže od 110 cm do stupně
-ST**-. Sobota vyvrcholí soutěží -S**a neděle soutěží -ST**-. Propozice naleznete na www.kone-zduchovice.cz Uzávěrka přihlášek je 28. září.

Moravsko - slovenské partnerství v Holešově
První ročník „Poháru moravskoslovenského partnerství" ve skákaní zorganizovali HYJÉ - koně Zlín.
kraje a Hippocentrum Nové Mesto
n. V. Organizaci zaštítili předseda
VÚC Trenčín MUDr. Pavel Sedláček a hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák.
První kolo v Kočovciach
Slovenské kolo se konalo
v polovině srpna v Novém Městě
n. V., v rámci 5. ročníku Považského jazdeckého pohára. V soutěžích -ZL- a -L- se dařilo více
Čechům a vítězství si odnesly
Natálie Valová - KAMEJKA
a Zuzana Ivánková - SALINA 1
Rozhodnutí v Holešově.
České kolo se konalo v rámci

5. ročníku „O pohár starosty
města Holešova" a uspořádal je
JK Azavero ve spolupráci s městem Holešov v parku holešovského zámku. Ve skromné slovenské výpravě nechyběla ani jedna
z bodujících dvojic z 1. kola. Nejpočetnější startovní pole 72
závodníků měla soutěž -ZL-. Zvítězila Hana Žemličková na
CHARLOTA 1 (JK Arka, CZE).
Do rozeskakování soutěže -Lnastoupilo 11 dvojic. Jediný čistý
parkur předvedl slovenský Marián Sýkora na KOMETA. Rovnost bodů jezdeckých dvojic na
čele „Poháru moravsko-slovenského partnerství", znamenala
jedno rozeskakování navíc. První
prvenství v „Poháru moravsko-

slovenského partnerství" si nakonec odvezla Zuzana Ivánková se
SALINA 1 (JS Watango Staříč,

CZE). Druhý skončil Marián
Sýkora na KOMÉTA (SVK) před
dalším slovenským jezdcem
Jánem Obertem na EVEREST.
Zdeno Malík

Vítězka a umístění „Poháru moravsko-slovenského partnerství" a zástupci
města Holešov, hejtman Zlín. kraje MVDr. Stan. Mišák, předseda VÚC
Trenčín MUDr. P. Sedláček, sbor rozhodčích a organizátoři
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