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V Îenevû po padesáté
Dalším velkým
konkůrem letošního roku bylo 9. 12.
prosince
pětihvězdičkové
CSI v centru frankofonní části Švýcarska, v Ženevě.
Letos se dokonce
konal jubilejní
padesátý ročník
mezinárodních
halových závodů.
Pořadatelé tohoto podniku už před lety
našli skvělé zázemí poblíž letiště, v rozsáhlém výstavním areálu Palexpo. Pro většinu
zúčastněných jezdců toto prostředí není
nijak neznámé a mnozí z nich se zde
naposledy utkali během finále předchozího
ročníku Světového poháru, v dubnu tohoto
roku.
Velikost haly umožnila
navršit uvnitř kolbiště
široký val a hned vedle
velké „přírodní jezírko",
které posloužily jako
nevšední překážky při
vozatajských soutěžích.
Parkury stavěl renomovaný domácí stavitel Rolf
Lüdi.

hago Z), která se přes náročný a technický
kurz dostala bez chyby. Stejně se dařilo
i publikem bouřlivě podporovanému domácímu Steve Guerdatovi v sedle báječné
hnědky JALISCA SOLIER (Alligator Fontaine). Australanka Edwina Alexander se subtilním ryzákem CEVO ITOT DU CHÁTEAU
(Le Tot de Semilly) zaváhala na jednom
skoku, stejně jako Denis Lynch z Irska
s hanoveránem LANTINUS (Landkönig).
Další se představil Američan McLain Ward,
s belgickou ryzkou SAPPHIRE (Darko).
Ten nemá na dubnové finále ty nelepší
vzpomínky, protože tehdy byl po druhém
kole z vedoucí pozice problematicky vyloučen pro hypersensitivitu na jedné končetině
své famózní skokanky. Dnes však udělal
dvě chyby, stejně jako Rolf-Göran Bengtsson ze Švédska s holštýnem CASALL LA
(Pokračování na str. 4)

TOP TEN
pro domácí
První z vrcholů turnaje
byla v pátek tradiční soutěž TOP TEN, pro
prvních deset jezdců
aktuálního světového
skokového žebříčku.
Domácí se těšili, že
letos mohou podobně
jako Francouzi postavit
hned dva zástupce,
zatímco příslušníci ostatních jezdeckých velmocí jen po jednom.
První kolo výborně vyšlo
Francouzce Pénélope
Leprevost s 10letým
plemeníkem MYLORD
CARTHAGO*HN (Cart-

Foto K. Návojová

Vítězem prestižního turnaje nejlepších deseti skokových jezdců
světa Top Ten v Ženevě se stal domácí Steve Guerdat na JALISCA SOLIER a na stupních vítězů s ním společně stanuli Denis
Lynch (IRL) na druhém místě a jako třetí Eric Lamaze (CAN)

Blíží se další rok, pro zpravodaj Jezdec už devatenáctý. Dnes poprvé
přinášíme informaci o předplatném pro rok 2011. V příštím roce zůstává
pro čtenáře Jezdce vše při starém a předplatné pro následující roku
bude opět 696,- Kč (včetně Jezdecké ročenky 2010) resp. 566,- Kč.
Předplatné prosím poukažte na č.ú. 247738349/0800 v.s. 2011

Parkur Světového poháru (160 cm) překonala v Budapešti nejlépe Nathálie Crnková
na CONGO KING

Světový pohár
v Budapešti
V letošním roce seniorská skoková
reprezentace na soutěže ve střední Evropě
nejvyšší úrovně nedosáhla. V podstatě se
náš oficiální tým zúčastnil pouze CSIO
v Bratislavě. I tehdy byla jeho nejúspěšnější
členkou mladá jezdkyně Nathálie Crnková.
Ta v týmu nechyběla ani letos při dalším
ojedinělém startu, v soutěži zařazené do
Světového poháru. Ta se konala ve dnech
3. - 5. prosince v Budapešti a společně
s Crnkovopu (CONGO KING) se do
Maďarska vypravili ještě Aleš Opatrný
(TIMPEX CENT, KRISTÁLY), Natálie
Roučková (CARUSO 279) a Zuzana Zelinková (LA PILOTA).
Závody přilákaly kvůli zisku bodů do
centrální části ligy Světového poháru mnoho soutěžících a tak pořadatelé přistoupili
k nepopulárnímu omezení počtu koní. Jen
vyjímečně si někteří jezdci mohli přivézt
dva koně a z našeho týmu se mezi tyto
vyvolené dostal pouze Aleš Opatrný. Soutěžilo se na úrovni 130-160 cm.
(Pokračování na str. 2)
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Světový pohár ...
(Dokončení ze str. 1)
Vrcholem závodů byl sobotní Světový
pohár. Parkur byl vypsán do 160 cm, ale
nakonec se této výši přiblížila pravděpodobně pouze zeď. I v konečných výsledcích byl nakonec parkur překvalifikován
jako 150 cm. Oxery však byly určitě výrazně širší i vyšší než skoky druhého vyvrcholení nedělní Grand Prix (145 cm).
V pátek byla důležitou soutěží kvalifikace pro sobotní Světový pohár (145 cm). Tu
zvládl nejlépe Aleš Opatrný na KRISTÁLY.
Tato dvojice zvládla základní kolo s jednou
chybou a to stačilo na 16. místo. Bezchybných bylo sedm dvojic ze 49 účastníků.
Nathálie Crnková dokončila s 8 body,
Natálie Roučková s 12 body. Oba tyto
výsledky stačily na kvalifikaci mezi čtyřicítku dvojic pro sobotní Světový pohár. Zuzana Zelinková po chybách vzdala.
V sobotu jsme tak měli v nejdůležitější
soutěži tři startující. Plně spokojeni byli ve
stáji Bost Praha. Nathálie Crnková a CONGO King předvedli plynulý parkur a jediné
dvě chyby přišly na dvojskoku postaveném
na diagonále.
Aleš Opatrný na KRISTÁLY měl až
k poslednímu skoku pouze jedinou chybu.
Zde ale přišla neposlušnost a po následném najetí i chyba. Natálie Roučková
dokončila s ?? body.
Výsledek 8 bodů stačil Nathálii Crnkové
na 20. místo. Zvítězil domácí Jamie Wingrave na SISSI, který byl první i v páteční
kvalifikaci.
V nedělní Grand Prix starovaly všechny
naše dvojice. Nejlepšího výkonu (12 tr.
bodů) dosáhla opět Natálie Crnková.

Aleš Opatrný a KRISTALY doplatili na barevný bazének, který se klisně v Budapešti nelíbil
Největší šanci na úspěch měl Aleš Opatrný. Ten v sedle KRISTÁLY absolvoval až
k poslední kombinaci bez trestných bodů.
Zde však přišlo, stejně jako předchozí den
na oxeru s poněkud jinak barevným bazénkem, další odepření poslušnosti. Po skoku
mimo pořadí byl Aleš následně vyloučen.
Zuzana s LA PILOTA vzdala po pěti chybách a Natálie Roučková dokončila na

CARUSO 279 se čtyřmi chybami. Z vítězství se radoval italský jezdec Jerry Smith
na koni LUIS DELLA CACCIA.
Aleš Opatrný se ještě s TIMPEX CENT
zúčastnil nižších soutěží. V sobotu navíc
společně se Zuzanou Zelinkovou i soutěže
dvojic. V žádné ze soutěží však naši jezdci
nedosáhli na dekorované příčky.
K. Návojová

Foto L. Bíba

o se povedlo. Dvě vystoupení starokladrubských koní na pražském Hradě jsme na stránkách Jezdce podrobili kritice. O to více máme
T
radost, že dnes můžeme další prezentaci Národního hřebčína pochválit. V pátek 10. prosince se trojice koní s jezdci Jiřím a Radkem
Nesvačilovými a Jaroslavem Kalousem zúčastnila oslav 92. výročí založení hradní stráže. Trojice jezdců pak v dobových uniformách připomněla začátky hradní stráže, která má v současné době 655 vojáků, ale bohužel žádné koně. Aktivita Národního hřebčína na Pražském
hradě by tak mohla myšlenku na návrat koní do hradního ceremoniálu postupně vzkřísit.
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Příhoda v Pardubicích
Dostihový spolek a.s. Pardubice ocenil ve čtvrtek 16.
prosince nejlepší jezdce pardubického závodiště za
letošní sezonu. Slavnostní vyhlášení se konalo v sídle
společnosti a ovládli ho sourozenci Příhodovi. Ti si
odnesli ceny z poloviny vyhlášených kategorií.
Do třetího ročníku soutěže ve všestrannosti se opět
počítaly výsledky ze všech pěti závodů, jež se v letošní
sezoně konaly v Pardubicích.
Absolutním vítězem se stal Miloslav Příhoda. Třináctý
jezdec a člen pátého družstva z letošního mistrovství
Evropy mladých jezdců, které se uskutečnilo na přelomu července a srpna právě v Pardubicích. Miloslav Příhoda vyhrál se ziskem 49 bodů. Na druhém místě skončila jeho sestra Veronika Příhodová s 45,4 bodu a jako
třetí se umístil Petr Myška se 41 body.
Oceněni byli i jezdci v dalších kategoriích. A opět se
objevovalo jméno Příhoda. Mezi žáky byl sice nejúspěšnější Antonín Vrtek a v kategorii pony Viktorie Theimerová, ale mezi juniory to byla Veronika Příhodová a nejlepším mladým jezdcem je opět Miloslav Příhoda. Ten si
také odnesl hlavní cenu - jezdecké sedlo, kterou věnovalo sedlářství Jan Hauzr.
Hlavní aktéři pardubického vyhlášení nejlepších jezdců
(zleva) Jar. Grodl (sport. manažer Dost. spolku),
K. Mandysová (dost. manažerka DS), Mil. Příhoda, Ver.
Příhodová a Vikt. Theimerová

Foto J. Bělohlav

datele a účastníka není zcela ve shodě.
Pořadatel, který chce vyhovět všem
zájemcům o start (v tom lepším případě)
a nebo při vyšším počtu účastníků vybere
na startovném více peněz (v tom realističtějším úhlu pohledu), nakonec nejedná
v zájmu soutěžících.
Při velkém počtu startů není čas na
úpravu soutěžního povrchu, nebo se na
to zapomíná, o opracovišti ani nemluvě.
Startovní časy, pokud jsou dány, se
nemohou dodržet. Rozhodčí ztrácí koncentraci.
Je velmi těžké všechno včlenit do pravidel. Nakonec vždy nabývají na významu pojmy jako pochopení, slušnost, tolerance a určitě i odbornost. A i v tom
vidím podobnost s jinými jezdeckými disciplinami.

Úhel pohledu
V posledních číslech Jezdce se diskutovala otázka organizace závodů a problémů s tím spojených. Ráda bych se
vyjádřila k problémům při pořádání drezurních závodů. Pokusím se to udělat
z různých pohledů. Z pohledu rozhodčích, z pohledu jezdců a nakonec částečně i z pohledu pořadatele.

Jezdec očekává kvalitu
Každý drezurní jezdec chce mít pocit,
že jeho výkon byl dobře ohodnocen rozhodčími, i když třeba nevyhrál. Rád by
měl kvalitní povrchy, nejen soutěžního
obdélníku, ale i opracoviště. Na něm stráví s koněm téměř desetkrát více času než
při vlastní úloze. Opracoviště by proto
mělo být upravené, bezprašné a zasluhuje stejnou pozornost jako samotný drezurní obdélník, i když není tolik na očích
divácké veřejnosti. V dnešní době se již
jako samozřejmost očekává slušné zázemí, v čele s ustájením koní, kteří dosahují
stále větších hodnot. A soutěžící zcela
samozřejmě očekává, že nejenom rozhodčí, ale i pořadatel bude dodržovat
všechna ustanovení pravidel.

Povelová technika ano či ne?

Rozhodčí potřebuje čas
Věřím, že rozhodčí chce především
dobře rozhodovat. I proto by v prvé řadě
neměl být přetěžován vysokým počtem
startujících. Podle mezinárodních pravidel
nesmí být rozhodčí vyzván, aby posuzoval více než okolo 40 soutěžících v jednou soutěžním dni.
V národní úpravě je tento počet posuzovaných jezdců doporučen. Praxe ukazuje, že toto doporučení bude nezbytné
nahradit jinou, lépe vymahatelnou formulací. V našich podmínkách bývá bohužel
doporučené množství velmi často překračováno. Při vysokém počtu startujících,
není koncentrace rozhodčího udržitelná
v takové míře, aby tím nebyla ovlivněna
kvalita jeho práce.
Podle mezinárodních pravidel musí
hlavní rozhodčí, nebo předseda sboru
rozhodčích pro danou úlohu sezvat rozhodčí, pokud se ve výsledku liší o více
než 5% v rámci dané úlohy. Tato konzultace, která ovšem nemůže zpětně změnit
výsledek, je velmi vhodná pro tříbení
názorů rozhodčích. Ke konzultacím
o hodnocení předvedených výkonů je nutné věnovat i více minut mezi jednotlivými

soutěžemi. I to je čas, se kterým musí
pořadatel při plánování soutěžního dne
počítat.

Pohled pořadatele
Pořadatelé se někdy mylně domnívají,
že spokojenost účastníků zajistí kvalitní
zázemí a soutěžní prostředí. Na dostatek
času pro diskuse mezi rozhodčími a úpravu
povrchů nepamatuje. Z jeho pohledu je
důležité zorganizovat závody ke spokojenosti účastníků, neprodělat peníze a ještě
tak dbá na dobrou spolupráci s hlavním
rozhodčím. Na skutečnost, že prvořadá
spokojenost soutěžících se odvíjí od kvality
rozhodování, tolik nemyslí. Tu mají zajistit
rozhodčí. Rozhodčí ale potřebují pro práci
klid a čas. To je proto hlavní, na co musí
pořadatel již při zpracování rozpisu pamatovat. Vše musí být zvládnutelné v reálném
čase.

Stejně jako při skocích
A zde se situace v drezurních soutěžích
podobá skokovým závodům. Zájem pořa-

A ještě k článku Posezónní zamyšlení
Cyrila Neumanna v posledním Jezdci.
Veškerou zodpovědnost za terminologii
překladů všech FEI úloh změněných za
posledních šest let beru na sebe. Sama
jsem je překládala, včetně úprav Drezurních pravidel FEI.
V nových Pravidlech při popisu chodů
koně (článek 403 Krok) je popsán kromě
středního, shromážděného a prodlouženého kroku též „volný krok", při němž je
dána koni úplná volnost ke snížení hlavy
a prodloužení krku.
Taktéž v popisu klusu koně (článek
404) je kromě pracovního, shromážděného, středního a prodlouženého klusu
požadováno „prodloužení kroků" jako
chod mezi pracovním a středním klusem v úlohách pro mladé koně, kdy
kůň není ještě připraven pro střední
klus.
Totéž je popsáno ve článku 405 jako
„skoky prodloužit" ve cvalu. Kroky (skoky)
prodloužit je zcela něco jiného než prodloužený krok (cval) !
Cvik „nechat vytáhnout otěže" v nízkých úlohách a v úlohách pro mladé koně
ukáže rozhodčímu, je-li kůň v rovnováze
a neleží-li příliš na ruce jezdce.
Pokud si pamatuji povelovou techniku
z dětství, tak po povelu „kruh jedenkrát
kolem" se „přímo vpřed" už nevelí, jedenkrát je jedenkrát.
Na závěr přeji všem jezdcům a čtenářům Jezdce krásné Vánoce a sportovní
úspěchy v Novém roce.
Helena Žižková

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

V Ženevě po padesáté
(Dokončení ze str. 1)
SILLA (Caretino). Druhý ze Švýcarů Pius
Schwitzer, se 13letým ULYSSE (Nonstop)
shodil tři skoky. Naopak bez chyby byl
vítěz dubnového finále Marcus Ehning
v sedle figurantního hnědáka ve švýcarském majetku PLOT BLUE (Mr. Blue)
a stejně tak kanadský olympijský vítěz Eric
Lamaze s tmavým hnědákem HICKSTEAD
(Hamlet).
Až do posledního skoku byl suverénní
Kevin Staut z Francie s bělkou SILVANA
DE HUS (Corland), ale zde evropský šampión ztratil koncentraci a jeho 11letá klisna
se dostala moc blízko. Zastavila a při opětovném nájezdu ještě udělala chybu.
S překročením času na tomto skoku inkasovali 11 bodů.

Foto Kit Houghton

skoků na dvojskok stacionáta
oxer s plastovými bazény. Po
oblouku kolmý skok z prken 160
a po pěti cvalových trojskok oxer
stacionáta a další mohutný oxer.
Rozhodoval každý decimetr
odskokové vzdálenosti a kdo
nepřišel přesně, udělal chybu.

Stále Hugo

Mezi čtyřicítkou jezdců bylo
několik zajímavých tváří. Především je nutno vyzdvihnout
68letého Huga Simona (UKINDA), který si se svými o dvě
generace mladšími konkurenty
nijak nezadá. I když po několika
chybách ze soutěže odstoupil,
zanechal velmi dobrý dojem.
Dalším zajímaFoto Kit Houghton
vým jezdcem byl
o padesát let
mladší
Švýcar
Martin Fuchs, kterého si pamatuje- Další kolo západoevropské ligy Světového poháru získal
me jako juniorské- v Ženevě Francouz Kevin Staut na SILVANA DE HUS
ho bronzového medailistu
v kapse. Ohrozit už ho mohl jen mistr Evroz pražského mistrovství
py a úřadující světová jednička Kevin Staut
Evropy. Jezdil totiž dnes
s 11letou bělkou SILVANA DE HUS (Cor14letého hnědáka IDEO DU
land). Ten nasadil takové tempo, že se
THOT (Arioso du Theillet),
zdálo, že snad musí udělat chybu. To se
se kterým vyhrál jeho krajan
ale nestalo a v cíli byl za bouřlivých ovací
Beat Mändli před dvěma lety
publika o patnáct setin rychleji.
finále Světového poháru.
Na tiskové konferenci připustil, že si
Tentokrát se mu bohužel
nebyl jistý, že by mohl dostat olympijského
tolik nedařilo a udělal tři chyvítěze z první pozice. „Eric byl tak rychlý,
by. Bez chyby se přes těžký
že jsem tomu moc nevěřil, ale zkusil jsem
parkur dostalo osm jezdců.
jít na doraz!" řekl. „Měl jsem tu výhodu, že
jsem ho spolu s Meredith mohl sledovat na
Staut je jednička
obrazovce a tak jsem věděl jak oba jeli"
Rozeskakování bylo velJsem pyšný na Silvanu, že dokázala porakou podívanou a aktéři předzit takové koně jako Hickstead a Shutterfly"
vedli skvělé výkony. První
dodal Kevin Staut.
jela Portugalka Luciana
Třetí v turnaji TOP TEN skončil Kanaďan Eric Lamaze na Diniz s 9letým oldenburským
Celkový výsledek: 1. SILVANA DE
HICKSTEAD
HUS (Kevin Staut) FRA 0/0 32.50, 2.
valachem LENNOX (LifestyHICKSTEAD (Eric Lamaze) CAN 0/0
le). Šla velice svižně, bez
Ve druhém kole zopakoval nelichotivý
32.65, 3. QUINTERO LA SILLA (Rolfchyby a přinutila ostatní konkurenty riskovýsledek Pius Schwitzer a s celkovými
Goran Bengtsson) SWE 0/0 32.88, 4.
vat. Doplatila na to hned další jezdkyně
dvaceti čtyřmi body skončil poslední. I tak
SHUTTERFLY (Meredith Michaels-BeerPilar Lucrecia Cordon Muro ze Španělska.
si vysloužil velký potlesk a odvezl šek na 5
baum) GER 0/0 33.28, 5. LENNOX (LuciaJejí nadějný 9letý ryzák NUAGE BLEU (Fil000 CHF. Devátá byla Edwina Alexander
na Diniz) POR 0/0 34.39, 6. ACTION-BREdor de Largival) skákal s ohromnou lehkos(7 000 CHF), která přidala ještě osm bodů.
tí, byl i rychlejší, ale udělal chybu. Její kraAKER (Sergio Alvarez Moya) ESP 00
Bez chyby byl tentokrát Kevin Staut (10
jan, Sergio Alvarez Moya, se šikovným
37.48, 7. NUAGE BLEU (Pilar Lucrecia
000 CHF), ale jedenáct bodů z prvního
10letým hřebcem ACTION-BREAKER
Cordon Muro) ESP 0/4 33.99, 8. REGINA
kola znamenalo osmé místo.
(Heartbreaker) šel také bez chyby, ale
Z (Harrie Smolders) NED 0/4 35.86, 9. LB
Sedmý skončil Rolf-Göran Bengtsson
z jeho času dosud vedoucí Luciana Diniz
CASANOVA (Christina Liebherr) SUI
(12 000 CHF), který si přinesl osm bodů
strach mít nemusela. Pak se ale rozjel Eric
4/73.98, 10. CASH (Marco Kutscher) GER
a ve druhém kole zůstal bez chyby. Se
Lamaze z Kanady se svým mimořádným
4/74.09. Kompletní výsledky na www.chistejným výsledkem, ale rychlejším časem
hřebcem HICKSTEAD (Hamlet). Nasadil
geneve.ch
skončil McLain Ward (16 000 CHF) na
neuvěřitelné tempo a přišesté příčce. Pátá byla Pénélope Lepretom skákal velice jistě.
vost (20 000 CHF), která naopak dvakrát
Čas měl o dvě sekundy
chybovala ve druhém kole. Jednu chybu
rychlejší a zdálo se, že je
udělal Marcus Ehning (25 000 CHF) a byl
rozhodnuto. Po něm
čtvrtý.
však jela Meredith
První na stupeň vítězů dosáhl Eric
Michaels-Beerbaum se
Lamaze (40 000 CHF). I on absolvoval druSHUTTERFLY (Silvio I).
hé kolo s chybou a skončil třetí. Stříbrnou
Riskovala, jak to ona
příčku bezchybným druhým kolem opanodovede, a v cíli všichni
val Denis Lynch (50 000 CHF). K velké
napjatě sledovali hodiny.
radosti publika zůstal jediným bezchybným
Tentokrát jí ale skoro
v obou kolech Steve Guerdat a z dekorovteřina přebývala. Další
vání si odnesl nejen špičkové Rolexky, ale
úžasný výkon předspolu s nimi i šek na 65 tisíc švýcarských
vedl Švéd Rolf-Göran
franků.
Bengtsson s hodně zlepšeným tmavým hnědáSvětový pohár
kem QUINTERO LA SILDruhým vrcholem konkůru byla Velká
LA (Quantum), ale i on
cena, započítávaná jako šesté kolo Světobyl o třináct setin pomavého poháru. Parkur, který zde Rolf Lüdi
lejší. Když 10letá REGIpostavil byl hodně obtížný. Zejména obě
NA Z (Rex Z), kterou jezřady s kombinacemi dělaly velké problémy.
dil Harry Smolders
Triplebar 155 vysoký a 210 široký a na pět
z Holandska, shodila
cvalových skoků zeď z jejíhož vrcholu časzadní barieru oxeru ve Mistr světa Exel Boyd (AUS) potvrdil v Ženevě své postavení
to padaly nástavce sošek pasoucích se
dvojskoku, zdálo se, že na čele světových jezdců čtyřspřeží a vyhrál další kolo halovékrav. Pak do mírného oblouku šest (ale
už má Lamaze vítězství ho Světového poháru spřežení
i pět a byl i extrémista se čtyřmi) cvalových

ZE ZAHRANIČÍ

ZE ZAHRANIČÍ

Pořadí SP před Londýnem
1. Kevin Staut FRA - 63, 2. Meredith
Michaels - Beerbaum GER - 50, 3. RolfGöran Bengtsson SWE - 49, 4. Harrie
Smolders NED - 41, 5. Christian Ahlmann
GER - 40, 6. Rodrigo Pessoa BRA - 36, 7.
Carsten-Otto Nagel GER - 33, 8. Ludger
Beerbaum GER - 31, 9. Sergio Alvarez
Moya ESP - 29, 10. Gerco Schröder NED 28, 11. Robert Whitaker GBR - 28, 12. Billy
Twomey IRL a Leon Thijssen NED - 27,
14. Philip Weishaupt GER - 24, 15. Malin
Baryard - Johnsson SWE - 23, 16. Marco
Kutscher GER - 23, 17. Lars Nieberg GER
- 22, 18. Jeroen Dubbeldam NED - 20, 19.
Marcus Ehning GER - 20, 20. Nina Braaten
NOR - 20
Sedmé kolo se konalo v hale Olympia
v Londýně (GBR) v neděli 19. prosince.

V Olympia Hall
zahájeno
Vánoční jezdecký festival v londýnské
hale Olympia byl zahájen drezurními soutěžemi. Konkurence letos nebyla tak hvězdná, možná i proto, že o stejném víkendu se
soutěžilo o body do Světového poháru také
ve Frankfurtu. První soutěží byla v úterý
14. prosince Grand Prix. Tady zazářila trojnásobná stříbrná medailistka z nedávného
mistrovství světa a největší domácí drezurní hvězda Laura Bechtolsheimer s 15letým
dánským ryzákem MISTRAL HOJRIS
(Michellino). Po skvělém testu získala
82,936% a to je nový britský rekord v této
soutěži. Druhá skončila její největší rivalka,
Holanďanka Adelinde Cornelissen
s 13letým ryzákem JERICH PARZIVAL
(Jazz) se 78,170% a třetí byl její krajan
Edward Gal s 11letou hnědkou SISTER
DE JEU (Gribaldi) se 72,553%.

Přeci jen PARZIVAL
Ve středu 15. prosince se znovu zaplnila
hala natěšenými diváky, zvědavými jestli
jejich favoritka dokáže porazit svou velkou
konkurentku i ve volné sestavě. V GP KÜR se
soutěžilo hlavně o body do Světového poháru
a pro mnohé britské jezdce to také byla jedinečná příležitost startu na této úrovni.
K prostředí v londýnské hale je nutno
podotknout, že specielně pro drezuru není
ideální. Kolbiště je jen o málo větší než
drezurní obdélník a první řady diváků jsou
už v jeho bezprostřední blízkosti. Ne snad,
že by se vyspělé anglické obecenstvo chovalo při drezuře nějak nekulturně, ale i sounáležitost s jezdci a celkové napětí vyzařující z publika, působí mnoha koním
problémy. Vyprávět by o tom mohl zkušený
47letý britský reprezentant Emile Faurie.
Už při vjezdu do obdélníku bylo jasné, že
jeho 11letý valach ELMEGARDENS MARQUIS (Michellino) je přímo elektrifikovaný
vzrušením a že s ním bude těžké pořízení.
Už při pozdravu udělal piruetu a přes
enormní snahu se ho nepodařilo uklidnit
a jezdec raději po chvíli soutěž vzdal.
K vidění bylo ale vidět několik pěkných
výkonů. Dařilo se Fince Mikaele Lindh
s vraníkem SKOVLUNDS MAS GUAPO
(Master), která dostala 73,200%. Zajímavou sestavu předvedl domácí Richard
Davison s 11letým HISCOX ARTEMIS
(Florestan) 73,750%. Dobrá i když možná
i trochu nadhodnocená byla další z domácích reprezentantek, 30letá Amy Stovold
s tmavým ryzákem MACBRIAN (Bjorsells
Briar) - 74,050%.
Po ní už vjela do arény netrpělivě očekávaná Laura Bechtolsheimer. Bohužel každý den není svátek a na MISTRAL HOJRIS
bylo dost znát, že není ve své kůži. Vyplynulo z toho několik drobných chyb a Laura
Zahraniční rubriku připravil
Václav K. Dvořák

S více jak dvouletým zpožděním obdrželi při konkuru v Ženevě švýcařští jezdci Niklaus
Schurtenberger, Christina Liebherr, Steve Guerdat a Pius Schwizer bronzové olympijské
medaile z Hong Kongu. Ty byli původně čtvrtému švýcarskému týmu přiřknuty po mnohaměsíčních jednání a po diskvalifikaci norského družstva pro pozitivní dopingový nález
u koně CAMIRIO André Hansena.
byla jistě ráda, když to měla za sebou.
Přes to bylo její ohodnocení poměrně vysoké 80,050%. Trojnásobný mistr světa
Edward Gal s 11letou polosestrou jeho
bývalého cracka Totilase, SISTER DE JEU
(Gribaldi) předvedl v pohledné sestavě velmi dobrou piaffu, skvělé cvalové traverzály
a energickou pasáž. Výsledkem bylo
77,050%. V Německu působící americká
reprezentantka Catherine Haddad pak
předvedla nadějného, teprve 10letého hannoverána WINYAMARO (Walt Disney)
a ohodnocena byla 74,800%. Faktickou
světovou jedničkou v současné době je asi
dvojice Adelinde Cornelissen a JERICH
PARZIVAL. Nijak se nenechali rozhodit
a předvedli skvělý KÜR. V tempu, obtížný,
s krásnými traverzálami, prostornými piruetami a čistými přeskoky a podmalovaný
působivou hudbou. Byl to absolutní vrchol
večera a hodnocení - 83,550%.
Výsledek: 1. JERICH PARZIVAL (Adelinde Cornelissen) NED 83.650, 2. MISTRAL
HOJRIS (Laura Bechtolsheimer) GBR
80.050, 3. SISTER DE JEU (Edward Gal)
NED 77.050, 4. WINYAMARO (Catherine
Haddad) USA 74.800, 5. MACBRIAN (Amy
Stovold) GBR 74.050, 6. HISCOX ARTEMIS
(Richard Davison) GBR 73.750, 7. SKOVLUNDS MAS GUAPO (Mikaela Lindh) FIN
73.200, 8. LOUIS D'OR (Henriette Andersen) GBR 71.350, 9. MR PRESIDENT
(Stephanie Croxford) GBR 70.750, 10.
PEGASUS MK (Anna Ross-Davies) GBR
70.350, 11. FITZCERRALDO (Judith Harvey) GBR 69.750, 12. RUBEL 13 (Fanny
Verliefden) BEL 68.450, 13. RINTJE
V (Hans Meganck) BEL 67.950, 14. HELIO
(Arnaud Serre) FRA 67.700, 15. ELMEGARDENS MARQUIS (Emile Faurie) GBR Ret.
Kompletní výsledky naleznete na:
www.olympiahorseshow.com

Filip ve Frankfurtu
Aktivita stáje Doležal v rámci kvalifikací
středoevropského turnaje EY-Cup se
vyplatila a Filip Doležal se kvalifikoval do
frankfurtského finále, které se konalo ve
dnech 16.-19. prosince.

Filip Doležal se nakonec do Frankfurtu
vydal s LA SILVA, protože FOLOW ME,
která je stájovou jedničkou, nemohla ze
zdravotních důvodů soutěžit.
Těsně před uzávěrkou posledního jezdce tohoto roku jsme se ještě od Petra Doležala dozvěděli, že přes nepřízeň počasí se
cesta do Německa obešla bez problémů
a ve čtvrtek odpoledne již dvojice nastoupila k zahajovacímu skákání.
Turnaj je určen pro jezdce do 25 let
a Filip Doležal se po kvalifikacích umístil na
18. místě. Vedle německých jezdců
postoupili mezi dvacítku nejlepších ještě
dva jezdci ze Švýcarska, jedna jezdkyně
z Francie a jedna Rakušanka. Kompletní
informace na www.eycup.eu

Galavečer na
Žofíně bude
Ačkoliv se již mezi jezdeckou veřejností
šířila informace, že se galavečer jezdeckého sportu Český kůň pořádaný redakcí
časopisu Jezdectví na Žofíně v roce 2011
neuskuteční, koncem druhého prosincového týdne padlo rozhodnutí. Pořadatelé
oznámili, že se pořadatelství akce již poosmé zhostí na tradičním místě. Galavečer
jezdeckého sportu se tak bude konat
v pátek 11. března od 18.00 hodin.
Pravdou ovšem zůstává, že diskuze
o nové podobě večera Český kůň vedeny
byly a že se skutečně jednalo i o jiném prostředí. O podrobnosti o těchto úvahách
jsme požádali Josefa Malinovského:
„V nových prostorech nám sice byly nabídnuty výrazně výhodnější podmínky pronájmu a současně i bohaté technické vybavení, vyskytl se však problém ohledně
omezených možností cateringových služeb. Jejich cena by byla naopak vyšší.
Upřednostnili jsme proto raději zájmy
návštěvníků a zvolili osvědčenou kvalitu
paláce Žofín."
Vstupenky budou v předprodeji od
5. ledna a jejich ceny se budou pohybovat
od 299,- do 990,- korun. Podrobnosti vám
přineseme v příštím čísle.
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Galavečer v Holešově
Historické prostory zámku v Holešově přivítaly 20. listopadu příznivce jezdeckého sportu střední Moravy na Galavečeru jezdeckého
sportu. Ten byl spojen s vyhodnocením XI. ročníku Středomoravské
jezdecké ligy.
Hosty a oceněné jezdce symbolicky přivítal „zámecký pán", ale
potom měl již vše v režii předseda Zlínské oblasti ing. Josef Balaštík.
Ještě před předáním prvních ocenění vystoupil prezident ČJF ing.
Jaroslav Pecháček, který ocenil aktivní přístup funkcionářů Zlínské
oblasti i úspěšnost reprezentantů na národní i mezinárodní úrovni.
O tom, že se ve Zlínské oblasti věnují jezdcům od útlého věku,
svědčí oceňování kategorie dětí ve skocích i v drezuře na „velkých
koních" a pony odděleně. Následovaly kategorie juniorů a mladých
jezdců i seniorů ve všech disciplínách. Drezurní oceněné dekoroval
Fabrizio Sigismondi. Nechyběli ani zástupci reiningového ježdění, kterému se na Zlínsku daří. Vše nakonec korunovala voltiž. Ta nepatří
jen k národní špičce, ale míchá pořadím i na nejvyšší evropské a světové úrovni. Tato disciplína navíc úspěšně spolupracuje se Slovenskem, kde bylo v roce 2010 i české mistrovství (Poprad). A zde
pochopitelně vévodil večeru Petr Eim. Ten přiblížil hostům v Holešově
prostřednictvím videoprojekce i atmosféru Světových jezdeckých her
v Kentucky. Oficiální část večera ukončilo ocenění dlouholeté práce
jubilantů oblasti. Krásné obrazy si z Holešova odvezli toto ocenění
Petr Hirka st., Mgr. O. Zdařil, Mgr. Stanislava Zemanová, Ing. Josef
Balaštík, MUDr. Pavel Lexa, Eduard Vunderle, MVDr. Zdena Saidelmanová, Jindřich Jarka, MVDr. Eva Nesňalová, Jaroslav Bajer, Karel
Chytil, R. Opršalová a Václav Dvořák.

Zámek v Holešově hostil 20. listopadu Galavečer jezdeckého sportu
Zlínské oblasti

Svoji celoživotní vitalitu neztratil trenér
a chovatel Jaroslav Bajer

Nejslavnější reprezentant oblasti Petr Eim se svým kolektivem, prezidentem ČJF ing. Jaroslavem Pecháčkem a předsedou oblasti ing. Josefem Balaštíkem
Ocenění si z galavačera odvezli: skoky
pony 1. Alexandra Hanáčková, děti1. Alžběta Melicharová, junioři 1. Kristýna Koutná, ml. jezdci 1. Jan Malý, ženy 1. Ivana
Vránová, muži 1. Zdeněk Jarka, drezura
pony 1. Alexandra Hanáčková, junioři 1.
Michaela Fojtová, mladí jezdci 1. Lenka
Korbelyiová, senioři 1. Radka Turčynová,
mladí koně skoky 4letí - ORGAS (Montana), 5letí - CARINO-P (JK Paráda), 6letí MIA 1 (JK Haná), drezura 5letí - TREVIS
JESPO (JS Red Dragon).
Z. Malík, foto P. Vrana
Vítězem v kategorii skoky - muži byl vyhlášen Zdeněk Jarka (JK Haná)
Trenér a bývalý jezdec Karel Chytil slavil
v Holešově 85 let i se svojí svěřenkyní Ivanou Vránovou (Kroměříž), která získala
ocenění za první místo v kategorii skoky ženy

Reportáž z galavečera Zlínské oblasti je současně i malou reklamou pro 14 edici Jezdecké ročenky,
na které pilně pracujeme a která bude opět čtenářům jezdce k dispozici na přelomu ledna a února
2011. Doufáme, že se na to, až bude hotova, těšíte stejně jako my v redakci. Vše nejlepší v roce 2011
a klidné prožití vánočních svátků přeje za celý kolektiv Jezdce Cyril Neumann
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Zrušený Krakov
Ve stejném termínu jako
v Budapešti (3. - 5. prosince se
mělo soutěžit při CSI*** v polském Krakově. Stejně jako
v celé České republice však
mohutná sněhová přikrývka
pokryla jih Polska a tak nastaly
pořadatelské komplikace.
Sněžit začalo již v průběhu
středy a tak postupně do Krakova přicházely omluvy přihlášených jezdců, kteří buď uvízli
po cestě a nebo vůbec nevyrazili. Z celkových 220 přihlášených dvojic tak dorazila do Krakova jen polovina.
Druhou starost přidělal pořadatelům sníh, který zatížil stanové stáje i opracoviště. Hrozilo protržení a to, co by pod
záplavou sněhu mohlo hrozit
koním a jezdcům, nechtěl
nikdo riskovat.
A nakonec vše dokonal silný
mráz, který zkomplikoval
povrch soutěžní haly, kde byly
části z rozdílných materiálů.
Pro všechny tyto problémy tak
byly nakonec mezinárodní závody v průběhu pátku zrušeny.
Zachován byl pouze program
národních soutěží, jejichž parkury bylo možné při mírně omezeném počtu skoků postavit.
Všichni zájemci o start
v mezinárodních soutěžích tak
postupně z Krakova odjeli.
Vedle Čechů se vraceli Němci,
Belgičané, Ukrajinci i domácí
reprezentanti.
V programu národních závodů
(koně i pony) ale hráli čeští jezdci prim a v mnoha soutěžích jich
byla dokonce většina. Mnozí si
odvezli i vítězství, jako např. Barbora Vojtková v Amater Tour.

Hobby seriál
spřežení
Jezdecký klub Trojanovice
a TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm pořádají tříkolový seriál
závodů spřežení v kategorii
jedno a dvojspřeží.
První kolo se uskuteční
v hale Slovanu Frenštát ve
čtvrtek 30. prosince. Začátek
bude ve 13.00 hodin a pořadatelé zvou všechny severomoravské příznivce koní k přednovoročnímu setkání.
Další kola se budou konat
v Trojanovicích. Druhé 29. ledna a finále 19. února. Zahájení
také vždy ve 13.00 hodin.

IRINA (JK Útěchov). V závěrečné soutěži dne pak nejrychleji zajela její stájová kolegyně
Edita Weisserová na LUGRANO (JK Útěchov).
Pro příští rok je zatím naplánováno 17 veřejných tréninků
(čtyři drezurní). První skokový
veřejný trénink roku 2011 je
naplánován na 8. ledna.

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

Veřejný trénink
na Suché
Přestože na většině českých
kolbišť a halách již jezdci odpočívají, v hale na Suché u Litomyšle se závodí po celý rok.
Pravidelně od září zde každých 14 dní probíhají veřejné
tréninky pod dohledem Miroslavy a Jiřího Skřivana.
Na začátku září se konal
i trenink drezurní, další pak již
patřily parkuru. Z otevřeného
kolbiště do haly se treninkové
závody přesunuly poslední
listopadový víkend.
Závěrečný letošní veřejný
trénink se konal 11.prosince.
Na programu dne byly, stejně
jako při minulých trénincích, tři
soutěže, 70-80 cm, 90-100 cm
a 100-110 cm. Všechny se jely
jako dvoufázové skákání.
Nejobsazenějším závodem
byla druhá soutěž, ve které
zvítězila Hana Steinerová na

Pronájem
turnajových boxů.
Foto K. Návojová

Tel: 728 162 407
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