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Budeme mít opět 
výkonnostní třídy?

Rozhovor s Lucií 
a Janem Šímovými 
o návrhu nové koncepce
skokového sportu.

Cadre Noir v Praze

Informace o chystané 
přednášce ve 
Francouzském institutu 
v Praze 
ve Štěpánské ulici

Osamocený Kincl

(Pokračování na str. 2)

strana 3strana 6

Inzerce

Nestárnoucí Juraj
Již devět let trvá spolupráce střediska

v Herouticích s bývalým československým
reprezentantem a žijící legendou našeho
sportovního jezdectví MVDr. Jurajem Hanu-
layem z Bratislavy. Tentokrát pod jeho vede-
ním ve dnech 7. - 11. prosince trénovalo
v heroutické hale 23 koní a asi 20 jezdců.
Juraj Hanulay opět prokázal své neuvěřitel-
né nasazení a nikdo ze zúčastněných by
nehádal, že tento československý interna-
cionál oslavil v září letošního roku své
82. narozeniny.

Foto J. Malinovský

Foto Swiat Koni

Zimní sezóna je pro české jezdce příležitostí vydávat se stále častěji za hranice a využívat
systémy halových závodů především v Rakousku a Polsku. Polsko je také zcela jednoznačně líd-
rem ve vypisování soutěží pro zisk bodů do skokového Světového poháru Centrální ligy - severní
části, kam patří i Česká republika. Zatímco halové závody se soutěžemi nižších výkonnostních
stupňů jsou českými dvojicemi obsazovány stále více, na tříhvězdové závody Světového poháru
mohou pomýšet jen ti nejlepší. Na sklonku letošního roku šlo získat body do světového žebříčku
naší subligy Světového poháru „Centrální Evropa - severní část” v Lešně (10.-13. listopadu) a Po-
znani (8.-11. prosince). Této příležitosti se rozhodl využít z českých jezdců pouze Josef Kincl s bě-
loušem CASCAR. O jeho výborném 5. místě v Lešně jsme již informovali v minulém Jezdci. O to
více byla naše pozornost upřena do Poznaně, kde se Josef Kincl pokusil o postup mezi elitní dva-
cítku jezdců Centrální Evropy (deset nejlepších z každé subligy), kteří dostanou příležitost ve
finále 22.-25. března 2012 ve Varšavě.

Spokojenost
i bez postupu

Do Poznaně se Josef Kincl vypravil nejenom
se svoji  jedničkou běloušem CASCAR, ale pro
malou tůru (130 cm) přivezl i ADONIS. Toho mu
zapůjčila polská jezdkyně Ewa Dyzewska, která
již dvě sezóny jezdí za JK Opava Kateřinky.

CASCAR nastoupil ve čtvrtek i pátek ke kvali-
fikacím (145 cm) pro Velkou cenu a dvakrát do-
končil s jednou chybou. Chyboval i ADONIS, ale
tyto výkony stačily na umístění v prvních třeti-
nách rozsáhlých startovních polí.

V nedělní Velké ceně (160 cm) předvedl CAS-
CAR vynikající výkon a dokončil se dvěma chy-
bami. K soutěži nám Josef Kincl řekl: „CASCAR
skákal skutečně výborně a v podstatě se téměř
ničeho nedotkl. Obě chyby jsme „nasbírali” na di-
stanci triplebaar a po 15 m kolmý skok. Obrov-

ský triplebaar skočil CASCAR příliš vysoko
a spadl do poslední bariéry. Po tomto „zdržení”
jsme již nedokázali absolvovat následující
distanc na tři cvalové skoky a po přidupnutí spa-
dl i kolmý skok. Pak ovšem pokračoval kůň opět
výborně a potvrdil, že je koněm pro takto těžké
soutěže. Letos se mi ještě pravděpodobně
nepodaří postoupit do finále ve Varšavě. Se Svě-
tovým pohárem jsem začal velmi pozdě. Určitě
se však o lepší umístění pokusím příští rok.
Závěrečné závody v Poznani jsou pro mě velkou
výzvou pro sezónu 2012.”

Pouze třem jezdcům se podařilo absolvovat
bezchybně a po rozeskakování zvítězil Němec
Jörne Sprehe na CONTIFAX před brazilskou
dvojicí Camila Mazza de Benedicto (WILLINK)
a Henk van de Polem s CHESTERFIELD z Ho-
landska.

Josef Kincl a CASCAR při soutěži v Lešně
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Osamocený Kincl

Foto Swiat Koni

Ve Velké ceně Wroclavi skončil Jiří Hruška na
ARISTO-Z až 17. Snímkem se ale ještě vrací-
me ke krásnému 2. místu z Velké ceny v Leš-
ně (CSI**)

Finále Extraligy v Herouticích

Při heroutickém finále se na kolbiště po zranění a dlouhém léčení vrátila Ja-
na Perníčková a v Teenager 2011 skončila na 3. místě

Nejlepší trojice ve finále pony ligy 2011 - Lenka Heřmanová (FÍK), Sofie Na-
jmanová (GERA 1) a Michaela Klugarová (LEON 16)

Foto J. Matuška

Foto J. Matuška

Kincl je nejvýše
Osm trestných bodů znamenalo pro našeho

reprezentanta 28. příčku. Před ním však skonči-
lo pouze jedenáct dvojic z centrální Evropy
a tak Josef Kincl obdrží za Velkou cenu v Po-
znani pravděpodobně dalších 6 bodů. Momen-
tálně při zisku 17 bodů za 5. místo v Lešně do-
stihl naši doposud nejlépe hodnocenou Zuzanu
Zelinkovou. Předpokládaných dalších 6 bodů
posune Josefa Kincla na cca 20. příčku naší
subligy a to na postup do varšavského finále
stačit nebude. I tak je však Josef Kincl letos
zdaleka nejlepším českým jezdcem žebříčku.
Další je Zuzana Zelinková na předpokládaném
28. místě. Následují Jiří Skřivan a Aleš Opatrný
na 51. místě. (Při zápočtu výsledku z Budapeš-
ti by ještě mohl Aleš Opatrný postoupit o cca 20
míst. vzhůru. Zatím se však tento výsledek v ta-
bulce neobjevil.) 

Vedoucím jezdcem naší ligy je Estonec Gun-
nar Klettenberg (v Poznani 15.) před Litevcem
Benasem Gutkauskasem.

CSI** Wroclav
Ve dnech 2. – 4. prosince se dvojice našich

jezdců – Lenka Gladišová a Jiří Hruška zčast-
nila CSI** v polské Wroclawi. Jiří Hruška star-
toval na RADEK a ARISTO Z, Lenka Gladišo-
vá s IRRAS a ADAM 4.

Mezinárodní prvenství pro ČR přinesla
sobotní dvoufázová soutěž do 130 cm, kde
vítězství získala Lenka Gladišová a IRRAS.
Spokojen byl i Jiří Hruška, který parkur
145 cm dokončil na ARISTO Z bez chyby. Do
rozeskakování již nenastoupil a tak se umístil
na 11. místě.

V neděli startoval na RADEK do finále střed-
ní túry (135 cm). I tuto dvoufázovou soutěž ab-
solvoval bez chyby a umístil se sedmý.

Po senzačním druhém místě při GP CSI**
v Lešně (6. listopadu)  jsme čekali, jak se bu-
de dařit Jiřímu Hruškovi na ARISTO-Z v Grand
Prix CSI** Wroclaw (145 cm).V základním par-
kuru ale bohužel přišly dvě chyby a to stačilo
jen na 17. příčku.

CSI**-W Budapešť
Ve stejném termínu jako CSI ve Wroclavi pro-

bíhaly v Maďarsku soutěže Světového poháru.
Za ČR se CSI**-W zúčastnili Aleš Opatrný a Ale-
na Machová.

Aleš zahájil výborně v pátek a na AHORN-
T skončil v soutěži 135 cm na druhém místě,
když za vítěznou ruskou dvojicí Olga Chechina
na U-TOO zaostal o dvě sekundy.

Na TIMPEX CENT pak startoval náš jezdec
č. 1 v nejobtížnější skupině a na výšce 145 cm
obsadil po jedné chybě 17. místo.

V sobotní Grand Prix (150 cm) započítávané
do Světového poháru Centrální evropské ligy
obsadil Aleš Opatrný s TIMPEX CENT po jedné
chybě 9. místo. Alena Machová na UTOPIE 37
inkasovala 13 tr. bodů a skončila 35.

Vrcholem neděle byla soutěž na výšce
145 cm a i zde český reprezentant s TIMPEX
CENT jednou chyboval a skončil na 18. místě.

Součástí budapešťských závodů pak bylo
i čtvrté kolo Světového poháru spřežení
o kterém referujeme v zahraniční rubrice na
str. 5.

Kompletní výsledky naleznete na 
www.lovasvilagkupa.hu

CVI**-W Salzburg
Svůj Světový pohár mají také voltižní jezdci

a start na CVI v Salzburgu proměnil 4. prosin-
ce ve třetí příčku náš Lukáš Klouda. Zvítězil
Patric Looser (SUI) před Stefanem Csandlem
(AUT).

Kompletní výsledky naleznete na:
www.amadeushorseindoors.at

Před Budapeští
ještě CSI** Wiener-Neustadt
Před CSI ve Wroclavi a Budapešti se naši

jezdci objevili i na CSI** v Rakousku (24. - 27.
listopadu). Zde startovala za ČR celá řada
jezdců, protože rozpis obsahoval soutěže již
od 115 cm. Umístění tak pro ČR získali Milan
Klár, Šárka Čapková, Aleš Opatrný i Martin
Ohnheiser.

Bezkonkurenční KÜCHENGIRL
V Grand Prix Wiener-Neustadt (145 cm)

se prosadil opět Aleš Opatrný na TIMPEX
CENT, který v konkurenci 37 dvojic postou-
pil do rozeskakování sedmi bezchybných
a nakonec skončil čtvrtý. Zvítězila největší
hvězda rakouských CSI posledních let, Mar-
cus Ehning na NOLTES KÜCHENGIRL před
trojicí z centrální Evropy Oleg Krasuk - CA-
LIGULA, Juraj Hanulay - QUALITY a naším
jezdcem.

Kompletní výsledky naleznete na 
www.reitergebnisse.at 

Ve dnech 26.-27. listo-
padu vyvrcholil v Herouti-
cích osmým kvalifikačním
kolem a následným finále
další ročník seriálových
soutěží Pony liga, Pony
Extraliga a Teenager 2011.

Jana je zpět
Samotná finále byla na

programu v neděli a zahá-
jili jezdci do 21 let na ko-
ních ve finále Teenager
2011 (dvoukolové -L**-).
O prvenství se nakonec
nemuselo rozeskakovat,
protože zvítězila Kateřina
Vašáková na LIANA (JK
Český Dvůr), která jako je-
diná docílila součtu 4 tr.
bodů. Na dalších místech
se umístila Petra Boháčo-
vá na CARELLA (JS Del-
ta) a domácí Jana Perníč-
ková s CASCAYA, která se
do sedla vrátila po téměř
sedmiměsíčním léčení těž-
kého zranění.

Pony liga
Druhé finále bylo určeno

jezdcům ve věku 8 - 12 let
na pony a bylo jím finále
Pony ligy. Do soutěže
(dvoukolový ponyhandicap
-SP-) určené nejlepší desít-
ce po osmi kvalifikacích
tentokrát nastoupilo jen de-
vět dvojic. Po dvou kolech
se na kontě třech objevila
nula a tak se o prvních
třech příčkách rozhodovalo
v rozeskakování. Zvítězila
Lenka Heřmanová na FÍK
2 (JK Mělník) před Sofií
Najmanovou s GERA 1 (JK
Český Dvůr) a Michaelou
Klugarovou  na LEON 16
(JK Dick Lipí).

Pony Extraliga
A konečně přišlo na řa-

du vyvrcholení celého roč-
níku finále Extraligy se stří-
dáním koní. Do něho po
osmi kvalifikacích postou-
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Titul Teenager 2011 získala Kateřina Vašáková

Foto J. Matuška

Ve finále Pony Extraligy byla po čtyřech kolech
nejlepší Marie Dvořáková

FEI letos schválila nový systém vzdělávání stewardů pro sportovní soutěže. V naší terminologii byla
funkce označována jako komisař. ČJF připravila kurz pro národní stewardy ve dnech 9. - 11. prosin-
ce v Herouticích. Školiteli byli ing. Jan Metelka, ing. Boh. Rejnek a ing. Radovan Šalek. Kurzu se
zúčastnilo 33 frekventantů a čekaly je přednášky zaměřené na psychologii, nedovolené zacházení
s koněm a další.Všichni zúčastnění prospěli a obdrželi osvědčení pro práci národních stewardů. ČJF
plánuje v příštím roce provést minimálně ještě jedno školení a možná proběhne i i kurz stewardů pro
mezinárodní závody. -šal-

pila čtveřice Marie Dvořáková (CHOCK) z JK Ne-
veklov, Petra Gabryšová (BERTÍK 6) z JK Český
Dvůr), Šárka Tůmová (KARA/BACARDIA II) JK
Koba a Aneta Dohnalová (VASIL) z JK Benfour.

Štěstí tentokrát stálo při Marii Dvořákové. Ta
nasbírala ve čtyřech parkurech nejméně trest-
ných bodů (12) a zaslouženě zvítězila. Druhou
příčku obsadila o jedinou chybu Petra Gabryšo-
vá. Stejného výsledku docílila i třetí Aneta Do-
hnalová, ale v její neprospěch hovořil součet ča-
sů. Čtvrtá příčka pak zbyla na Šárku Tůmovou,
které se nedařilo v sedla VASIL.
Kompletní výsledky naleznete na
www.jezdci.cz

Ušetřete ještě letos DPH
Dnes ještě jednou opakujeme výzvu čtenářům k úhradě předplatného pro rok 2012. Jak jsme uvedli již v minulém čísle, po třech letech

došlo k mírné úpravě předplatného o necelých 5%. Pro rok 2012 tak bylo předplatné Jezdce stanoveno na 590,- Kč. Navýšena musela být
i cena Jezdecké ročenky. Její 15. edici si předplatitelé Jezdce mohou do konce roku 2011 objednat za 175,- Kč. Řad z Vás již předplatné
uhradila. Pro ty, kteří platbu zatím odkládají, přinášíme informaci o zvýšení sazby DPH v roce 2012. Ta se bohužel nevyhne ani tiskovinám
a ze současných 10% poskočí na 14%.

Po úvaze jsme se rozhodli již dále nezvyšovat platbu za předplatné a i pro platby došlé po 1. lednu 2012 bude sazba za roční zasílání Jezd-
ce 590,- Kč. Naopak Jezdecká ročenka bude zvýšením  zatížena více a její cena se od 1. ledna 2012 zvedne na 195,- Kč. Pokud tedy chce-
te 15. edici Jezdecké ročenky, pokuste se, aby Vaše platba dorazila na náš účet do 31. prosince 2011. Po tomto datu bude Ročenka
o 20,- Kč dražší.

Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní, poukažte prosím na č.ú. 247738349/0800. Novinkou je od letošního roku i odběratelské
číslo, od něhož si slibujeme zlepšení identifikaci předplatitelů. Každý čtenář má toto číslo uvedeno na štítku s adresou. Číslo prosím při plat-
bě použijte jako variabilní symbol.

Cadre Noir v Praze
30. leden v 17,30 hod.

Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1
Francouzský institut v Praze připravil na konec ledna přednášku na téma Kůň... od teorie k praxi!

(Persival - simulátor koně v jezdectví a Stres koní při transportu). Přednášející přijedou do ČR
z francouzské Národní jezdecké školy v Saumur.

První z nich je Sophie Biau, která se zabývá výzkumem koní a za svou práci zabývající se stu-
diem pohybu drezurního koně získala v roce 2002 doktorát. Druhou pak mistryně jezdectví
Na-   deje Bourdon a jedna z mála členek proslulé jednotky Cadre Noir. Ta se v roce 1972 stala
základem pro založení Národní jezdecké školy. Nadeje Bourdon je příslušnicí Cadre Noir od roku
2002 a tudíž je i držitelkou pověstného černého bičíku se třemi zlatými kroužky, jako symbolu pří-
slušnosti k této prestižní jezdecké jednotce.

Význam pražské přednášky je zaštítěn Francouzským institutem pro koně a jezdectví, který
v Saumur vznikl v roce 2010 spojením Národní jezdecké školy a Národního hřebčína. Obě před-
nášky budou simultánně tlumočeny. Vstup je volný, ale kontaktní osoba pro tuto akci, Kateřina Ne-
večeřalová, prosí vzhledem k předpokládanému velkému zájmu všechny zájemce o rezervaci míst
na katerina.neveceral@ifp.czFoto K. Návojová



Guerdat s 10letým NINO
DES BUISSONNETS
(Kannan), jenže i jemu tři
desetiny přebývaly. Marná
byla i snaha Kevina Stau-
ta s bělkou SILVANA DE
HUS (Corland). Překonat
„nedostižný" čas vedoucí-
ho Francouze však doká-
zal sebevědomý Rolf-
Göran Bengtsson s hol-
štýnským hřebcem CA-
SALL LA SILLA (Careti-
no). Bylo vidět, že zná
svého koně. Nasadil
úžasné tempo a přede-
vším oba obraty byly neu-
věřitelné.

Stále však nebyl konec.
Zkusil to Mario Deslauri-
ers s 9letou bělkou CEL-
LA (Cento). Byl výborný,
jen o pět desetin pomalej-
ší. Nečekaným vítězem se
však stal poslední startují-
cí Alvaro de Miranda s 13letým běloušem AD
ASHLEIGH DROSSEL DAN (Drosselklang). Že
umí jít rychle, již několikrát prokázal ve venkov-
ních soutěžích Global Champions Tour, ale co
se mu podařilo tady, předčilo veškerá očekává-
ní. Bylo to stylem „všechno nebo nic" a na dvou

na celkového vítěze měla Edwina Tops-Alexander,
kterou mohl ještě ohrozit Ludger Beerbaum. Tato
tajenka však byla vyřešena už v prvním kole.

Parkur, který tentokrát stavěl italský designer
Uliano Vezzani, patřil mezi ty méně náročné.
S čistým kontem se přes něj dostalo dvanáct jezd-
ců a další čtyři jen s časovou penalizací. Do druhé-
ho kola postupovali ještě dva nejrychlejší s jednou
chybou. Bohužel mezi ně nepatřil Ludger Beer-
baum. Po chybě v nájezdu do trojskoku pobořil je-
ho 12letý hřebec CHAMAN (Baloubet du Rouet)
dva skoky a jezdec už dále nepokračoval. Dvě chy-
by udělala i Edwina Tops-Alexander s 15letým ry-
zákem CEVO ITOT DU CHATEAU (Le Tot de Se-
milly), a tak se na závěrečném pořadí už nic ne-
změnilo.

Ani kurz druhého kola nedělal koním nějaké
výraznější problémy, jakoby stavitel nechtěl při-
pravit diváky o rozeskakování. Dostalo se do něj
osm jezdců. Brazilský Ukrajinec Cassio Rivetti
s 9letým TEMPLE ROAD (Antaeus) udělal chybu
z tempa. Clarissa Crotta s ryzákem WEST SIDE
V MEERPUTHOEVE(Baloubet du Rouet) jela na
jistotu. Rychlý byl evropský šampión Rolf-Goran
Bengtsson s hřebcem CASALL LA SILLA (Care-

tino) a donutil zbývající soupeře
závodit. Snažil se Maikel van der
Vleuten v sedle 9letého hnědáka
VDL GROEP VERDI (Quidam de
Revel), ale byl pomalejší. Zato Al-
varo De Miranda s báječným bě-
loušem AD ASHLEIGH DROSSEL
DAN (Drosselklang II) překonal
čas doposud vedoucího Švéda
o vteřinu. Jenže se z vedení dlou-
ho neradoval. Hned další na startu,
francouzský samorost  Roger-
Yves Bost s 15letým valachem
IDEAL DE LA LOGE (Dollar du
Murier) prolétl trasou ještě o vteři-
nu rychleji. Zkusil to i Leopold Van
Asten s 11letou hnědkou VDL
GROEP QUINARA (Quinar), ale
udělal v závěru chybu.

S ohromnou podporou takřka do-
mácího publika se pokusil o zvrat
ještě saudský Arab Khaled Al Eid
s hřebcem PRESLEY BOY (Concor-
de), jenže i jemu na nedostižného
Francouze vteřina přebývala.

Podruhé Bost
Po triumfu v katarském Dauhá

získal své druhé vítězství v tomto

Poslední listopado-
vou neděli byla ve dru-
hém největším městě
Sjednocených arab-
ských emirátů Abú
Dhabí završena letošní
Global Champions
Tour.

Jezdilo se ve velko-
rysém areálu Al For-
san, který nabízí ideální
podmínky pro sport na
té nejvyšší úrovni. Sou-
částí komplexu jsou
hřiště na fotbal, tenis,
volejbal a basketbal,

dále profesionální okruh pro motoristické sporty,
obrovský vodní areál na břehu sladkovodního jeze-
ra a středisko paintballu. V jezdecké časti jsou mo-
derní klimatizované stáje, prostorná hala a nádher-
né pískové kolbiště.

Před závěrečným konkůrem byla v sázce nejen
dotace posledního kola, ale i zvláštní miliónová
prémie, rozdělovaná mezi neúspěšnějších osm-
náct jezdců celého ročníku. Nejlepší výchozí pozici
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Global Champions Tour pro Edwinu 

Vítěz SP v Ženevě Alvaro Miranda s AD ASHLEIGH DROSSEL DAN 

Foto Kit Houghton/FEI

ročníku Roger-Yves Bost, který si odvezl i dotaci
130 tisíc EUR. Khaled Al Eid za druhé místo zís-
kal 84 a Alvaro de Miranda 50 tisíc EUR. Deko-
rování bylo se vší parádou, ale protože v muslim-
ských zemích je prohibice, tak tentokrát bez
šampaňského.

Výsledek závěrečného kola: 1. Roger-Yves
Bost (FRA) IDEAL DE LA LOGE 0/0/0/41,14; 2.
Khaled Al Eid (KSA) PRESLEY BOY
0/0/0/42.08; 3. Alvaro de Miranda (BRA) AD
ASHLEIGH DROSSEL DAN  0/0/0/42.20; 4.
Rolf-Goran Bengtsson (SWE) CASALL LA SIL-
LA  0/0/0/43.28; 5. Maikel van der Vleuten (NED)
VDL GROEP VERDI 0/0/0/44.14; 6. Clarissa
Crotta (SUI) WEST SIDE V MEERPUTHOEVE
0/0/0/49.92; 7. Leopold Van Asten (NED) VDL
GROEP QUINARA  0/0/4/42.41; 8. Cassio Ri-
vetti (UKR) TEMPLE ROAD  0/0/4/44.15; 9. Ju-
dy-Ann Melchior (BEL) CHA CHA Z
1/0/1/72.42; 10. Athina Onassis de Miranda
(GRE) AD CROSSHILL 2/1/3/76.65

Další podrobnosti, včetně záznamů jednotlivých
parkurů, najdete na 
www.golbalchampionstour.com

Foto archiv Jezdec

Konečné pořadí
Global Champions Tour 2011

1. Edwina Alexander (AUS) 238,00; 2. Ludger
Beerbaum (GER) 218,50; 3. Alvaro de Miran-
da (BRA) 210,00; 4. Rolf-Goran Bengtsson
(SWE) 205,00; 5. Luciana Diniz (POR)
198,00; 6. Denis Lynch (IRL) 197; 7. Philipp
Weishaupt (GER) 171; 8. Clarissa Crotta
(SUI) 167; 9. Marco Kutscher (GER) 164; 10.
Christian Ahlmann (GER) 160,00

V příštím ročníku Global Champions Tour se
rozroste na třináct kol, kromě tradičních desti-
nací dokonce i do Číny a my se můžeme těšit
i na zářiovou Vídeň.

Kalendář GCT 2012
5. - 7. dubna Doha
4. - 6. května Valencie
16. - 20. května Hamburg
25. - 28. května Wiesbaden
14. - 16. června Cannes
28. - 30. června Monte Carlo
13. - 14. července Estoril
20. - 22. července Chantilly
17. - 19. srpna Valkendwaard
24. - 26. srpna Lausanne
21. - 23. září Vídeň
4. - 6. října Šanghaj
22. - 24. listopadu Abú Dhabí

Edwina Tops-Alexander na CEVO ITOT DU CHATEAU na
archivním snímku z Lipska

Světový pohár v Ženevě 
Takřka ideální prostředí pro jezdecký sport

vytvořili organizátoři v prostorách rozsáhlého
výstaviště Palexpo ve švýcarské Ženevě. Od 8.
do 11. prosince to mohli ocenit nejlepší evropští
jezdci v rámci CHI-W 5*, jehož vrcholem bylo
šesté kolo Světového poháru. Kurz tady postavil
domácí designer Rolf Lüdi a i když se to zpo-
čátku nezdálo, nakonec nebyl pro tak kvalitní
konkurenci, která do Ženevy přijela, příliš ná-
ročný.

Přes základní parkur se bez chyby dostalo
šestnáct jezdců a další dva jen s časovou pena-
lizací. Chytře postavené rozeskakování pak gra-
dovalo až k překvapivému rozuzlení. Velmi do-
brý byl hned první na startu, domácí Werner
Muff, s ryzákem KIAMON (Kolibri). Překonala
ho o půl vteřiny rychlejší Claudia Gisler s obrat-
ným TOUCHABLE (Navarone), která se také
chtěla vytáhnout před svým publikem. Před ní
se pak dostal Marco Kutscher s báječným bě-
loušem CORNET OBOLENSKY (Clinton). Že je
prostor pro další zlepšování dokázal o další
půlvteřinu rychlejší Denis Lynch s hnědákem
LANTINUS (Landkönig). Jenže pak se objevil
Patrice Deleveau se superrychlíkem ORIENT
EXPRESS (Quick Star). Proletěl trasou tak
úžasně, že se zdálo být rozhodnuto. Marně se
snažili Michel Robert s hnědkou KELLEMOI DE
PEPITA (Voltaire) i Luciana Diniz s běloušem
WINNINGMOOD (Darco). Blízko byl, s obrov-
skou podporou svého fanklubu v hledišti, Steve

skocích měl i štěstí, ale výsledný čas byl o půl
vteřiny nejrychlejší. Z vítězství měl velikou ra-
dost, je to doposud jeho nejhodnotnější halový
výsledek. Alvaro Affonso de Miranda Neto přišel
do Evropy v roce 1995 a mnoho let byl pod do-
hledem Nelsona i Rodriga Pessoových. V sou-
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časné době trénuje spolu s manželkou Athinou
Onasiss de Miranda v holandském Valkenswa-
ardu u Jana Topse. Jak se svěřil na tiskové kon-
ferenci, DROSSEL DAN se nyní dočká zaslou-
ženého odpočinku a na kolbišti by se měl obje-
vit snad za měsíc v Basileji. Jeho hlavním cílem
je ale Olympiáda v Londýně a proto nebude
v halách příliš menežován. Dnešní vítězství však
trochu mění situaci a tak by mohl přijít pro zby-
tek zimní sezóny na řadu „plán B" a spolu s ním
šance pro jeho nového koně, 11letého BOGE-
NO po Baloubet. Třetí v pořadí Patrice Delave-
au, v reakci na otázku pro Alvara de Mirandu,
zda žije v Brazílii nebo v Evropě, s úsměvem
přidal „Škoda, že netráví více času v Brazílii!".

Konečný výsledek: 1. Alvaro Miranda AD
ASHLEIGH DROSSEL DAN (BRA) 0/0 41,72, 2.
Rolf-Göran Bengtsson CASALL LA SILLA
(SWE) 0/0 42,22, 3. Patrice Deleveau ORIENT
EXPRESS *HDC (FRA) 0/0 42,42, 4. Steve Gu-
erdat NINO DES BUISSONNETS (SUI) 0/0
42,69, 5. Mario Deslauriers CELLA (USA) 0/0
42,70, 6. Luciana Diniz WINNINGMOOD (POR)
0/0 43,50, 7. Michel Robert KELLEMOI DE PE-
PITA (FRA) 0/0 43,66, 8. Kevin Staut SILVANA
DE HUS (FRA) 0/0 43,78, 9. Denis Lynch LAN-
TINUS (IRL) 0/0 44,55, 10. Marco Kutscher
CORNET OBOLENSKY (GER) 0/0 44,91.
Kompletní výsledky naleznete na stránce
www.chi-geneve.ch

Světový pohár pokračuje 18. prosince v Lon-
dýně a do konce roku je na programu ještě jed-
no kolo - 30. prosince v Mechelenu.

Čtvrtým a pátým kolem pokračoval v Budapešti (4.12.) a Ženevě (10.12.) halový SP spřežení.V obou
případech zvítězil Australan Boyd Exell (na fotu ze závodu v Budapešti), který je tak nyní ve vedení
soutěže před současně druhými Holanďany IJsbrandem Chardonem a Koos de Ronde. Čtvrtá a pá-
tá průběžná příčka patří maďarským jezdcům Jozsefu Dobrovitzovi a Zoltánu Lazárovi.
Spřežení ještě čekají dvě kola SP v Mechelen (30.12.) a v Lipsku (22.1.). Finále je na programu
3. - 5. února va francouzském Bordeaux.

Pořadí Světového poháru Západoevropské skokové ligy po šestém kole: 1.Rolf-Göran
Bengtsson - 59, 2. Steve Guerdat - 51, 3. Nick Skelton - 48, 4. Scott Brash - 43, 5. Denis Lynch,
Patrice Deleveau - 42, 7. Emilie Martinsen - 41, 8. Pius Schwizer - 40, 9. Kevin Staut - 32,  10. Lud-
ger Beerbaum - 30, 11. Marco Kutscher - 27, 12. Luciana Diniz, Maikel van der Vleuten - 26, 14.
Harrie Smolders - 24, 15. Malin Baryard-Johnson, Michel Robert, Philipp Weishaupt - 22, 18. Al-
varo de Miranda - 20.

Top Ten v Paříži
Halová sezóna běží v Evropě na plné obrátky

a každý týden je na pořadu nějaký skvělý kon-
kůr. O prvním prosincovém víkendu se ve ve-
letržním areálu nedaleko Paříže jezdilo již tradič-
ní Gucci Masters.

Vítěz soutěže Top Ten v Paříži  Billy Twomey
a TINKA'S SERENADE (IRL)

Již v pátek se utkalo prvních deset jezdců
současného světového žebříčku Rolex v Top Ten
Finále. Jezdci soutěžili ve dvou kolech bez roze-
skakování a o umístění při rovnosti bodů rozho-
doval čas. V polovině soutěže mělo největší šan-
ci na vítězství šest jezdců, kteří zůstali bez trest-
ných bodů. Největší touhu po prvenství prokázal
v Německu působící Ir Billy Twomey v sedle
14leté ryzky TINKA'S SERENADE
(Tinka's Boy). I ve druhém kole byl bez chyby
a divokou jízdou předstihl svého největšího kon-
kurenta o 22 setiny vteřiny.

Tímto rivalem byl světový Nr.1 Eric Lamaze se
skvělou 9letou ryzkou CORIANA VAN KLAPS-
CHEUT (Darco), která se zdá být důstojnou ná-
stupkyní nezapomenutelného HICKSTEADA.
Třetí příčku s jednou chybou obsadil Ludger Be-
erbaum v sedle hannoveránky GOTHA (Goldfe-
ver). Čtvrtá skončila Edwina Tops-Alexander

s 9letým hnědákem VLEUT (Quick Star), která
z přemíry snahy vybočila po ostrém obratu a ná-
sledně inkasovala i za čas - celkem 7 bodů.

Kdo byl ještě v Top Ten?
Osm bodů za dvě chyby měl mistr Evropy

Rolf-Göran  Bengtsson s NINJA LA SILLA (Gui-
dam), stejně jako šestý Pius Schwizer, tentokrát
s 9letým valachem VERDI III (Hors LaLoi II).
Dvanáct bodů udělali, sedmý Denis Lynch
s 11letým hnědákem ABBERVAIL VAN HET
DINGESHOF, osmý Simon Delestre na 10letém
NAPOLI DU RY a devátá Beezie Madden s bel-
gickým hnědákem CORTES C (Randel Z). De-
sátý skončil Kevin Staut s obtížně ovladatelným
12letým hnědákem Le Prestige ST LOIS DE
HUS (Quidam de Revel), který v obou kolech
celkem nasbíral 29 bodů.

Grand Prix pro Penelopu
Zdařilé závody vyvrcholily Velkou cenou, kte-

rou po dramatickém rozeskakování vyhrála do-
mácí Pénélope Leprevost s plemeníkem MY-
LORD CARTHAGO*HN (Carthago). O šest setin
pomalejší byl Pius Schwizer s hnědákem VERDI
III a třetí skončil Američan Richard Spooner
s holštýnem CRISTALLO (Caretino).

Kompletní výsledky naleznete na stránce
www.guccimasters.com

Ve čtvrtek 15. prosince převzala při slavnostním ceremo-
niálu v londýnské Olympia Hall britská jezdkyně Mary
King prémii 50 000 USD. Tu vypsala společnost HSBC pro
letošního lídra světového žebříčku jezdců všestrannosti.
Po 150 000 USD, které Mary King získala od HSBC za ví-
tězství v seriálu HSBC FEI Classics, je to další dárek této
fenomenální jezdkyni k jejím letošním padesátinám.

Třetím kolem pokračoval 25.-27. listopadu ve
Stockholmu Světový pohár v drezuře. Nejvíce seri-
álových bodů si na své konto připsal domácí jezdec
Patrik Kittel na 11letém TOY STORY (79,475%
- foto). Švédská dvojice zvítězila rozdílem desetiny
procenta před další švédskou a momentálně ve-
doucí dvojicí Tinne Vilhelmson-Silfen na DON AU-
RIELLO. Německý tandem Isabell Werth (WARUM
NICHT) a Helen Langehanenberg (RESPONSIBLE
OLD ) se musel spokojit se 3. a 4. místem.
Ve vedení SP je po třech kolech  Tinne Vilhelmson
Silfvén (52) před Patrik Kittelem (41) a Valentinou
Truppa (33) z Itálie.
Drezurní SP pokračuje letos ještě závody v Londý-
ně (13.-19. prosince), Frakfurtu (14.-18. prosince)
a Mechelenu (26.-30. prosince).

Foto Roland Thunholm/FEI

Foto Rinaldo de Craen/FEI



Ještě jedna věc mě na „Vašem" materiálu
zarazila. Postup do vyšší výkonnostní třídy
předpokládá i teoretickou zkoušku. Nikdo
zrovna mne nemůže podezírat, že bych byl
proti jezdecké vzdělanosti. Můžete mi ale při-
blížit, zda jste nějak domýšleli praktické do-
pady tohoto požadavku? Kdo a jak by zajistil
prověření teoretických znalostí těch stovek
jezdců? Navíc by se jednalo v podstatě o zce-
la nepřetržitý proud zkoušek, protože plnění
postupových podmínek bude v čase přichá-
zet zcela kontinuálně.

Toto by mohlo být v kompetenci krajských
orgánů. Kolikrát do roka, to je věc, kterou by mě-
la ukázat praxe (2-4 krát?). Nebo jsme uvažovali
o možnosti v průběhu sezóny postoupit výše na
základě výkonnosti s tím, že splnění teoretické
části lze posunout např. na zimní období, ve kte-
rém by jezdec absolvoval povinný seminář za-
končený zkouškou. Těch možností je více. Od to-
ho tu ale především  máme vzdělávací komisi. Ta
by měla především zjistit, jak podobná praxe fun-
guje jinde a zvolit pro nás nejjednodušší model.
(Byla jsem po zvolení Kateřiny Říhové oslovena
a požádána o spolupráci ve vzdělávací komisi,

a tak možná, až se kategorizace bude ře-
šit, budu k práci v tomto duchu vyzvána).

Nyní prosím pojďme i k Vašemu návr-
hu sportovně technických podmínek
(STP). Přibližte prosím čtenářům, proč
je podle Vás nutné ještě více specifiko-
vat STP. Myslíte si, že ty současné ne-
stačí?

Začínáme na stupni ZZ (80cm). Snahou
je dát příležitost jezdcům, kteří by jinak mu-
seli startovat  na  hobby závodech, které
díky tomu, že jsou neoficiální, nemají  vý-
sledky zpracovávány databází a tito jezdci
pak nemají možnost figurovat v „kariérách"
publikovaných na webu ČJF.

Do stupně „L" se výška zvyšuje po
10 cm ovšem s využitím tolerance. Pak již
pooze o 5 cm. Možnost  variabilnějšího po-
čtu překážek v soutěžích, striktně nenaří-
zený počet a typ kombinací. To vše dává
staviteli možnost přizpůsobit se všem okol-
nostem a vlivům při tvorbě parkurů, aniž by
porušil pravidla. Jsou velmi podobné tabul-
kám používaných v západní Evropě. Na-
stává doba, kdy k nám začínají jezdit za-
hraniční stavitelé a není proto nutné dostá-
vat se do takových situací, kdy například
v Hořovicích při finále ČSP jsme byli stavi-
telem označeni za neflexibilní, právě díky
námi používaným tabulkám.

Od nového roku ale platit nebudou, pro-
tože jsme se dozvěděli, že námi používaný počí-
tačový program (název radši ani neuvádím), s ni-
mi nedokáže pracovat (moc hvězd).

Je obrovskou  chybou, že máme snahu při-
způsobovat  dění a vývoj ve sportu těmto okol-
nostem a ne naopak.

Proč navrhujete návrat k vyloučení až za
třetí neposlušnost?

V soutěžích pro začínající jezdce a mladé ko-
ně,což stupně do obtížnosti „L" víceméně jsou,
se nám tato záležitost zdá lidštější, resp. „koň-
štější". A v konečném součtu to ani neznamená
výraznou časovou ztrátu, ba naopak, především
z výcvikového hlediska.

Nezdá se Vám, že kategorie -T- s celkem
čtyřmi stupni je příliš rozsáhlá, především
oproti jedinému stupni kategorie -ST-?

Záleží vlastně na pojmenování a pak také na
rozdělení soutěží pro jednotlivé výkonnostní třídy
v námi navrhované kategorizaci. Ostatně ve svě-
tě je to zrovna tak.

Vycházeli jsme z následujícího - základní:
ZZ,ZM,Z, lehké: ZL,L, střední: S*,S**,ST, těžké:
T*,T**,T***,T****.

No a závěrem chceme zdůraznit, že jsme při-
šli s návrhem a možným modelem, kterého jak
jsme doufali, by se měli ujmout lidé na těch nej-
vyšších místech (např. představitelé komisí)
a rozdělit si jednotlivé části dle svých kompeten-
cí k dopracovaní tak, aby bylo možné je uvést
v našich podmínkách do praxe. To znamená
utvořit realizační tým, který bude mít nejenom
konkrétní úkol, ale i termín.

Podle vyjádření Jana Metelky se to již děje.
Doufejme, že se po Novém roce dozvíme již
něco bližšího. Děkuji za rozhovor.

Cyril Neumann

Váš materiál byl postoupen celonárodní
diskuzi. V průběhu podzimu jste obdrželi od
řady oblastí vyjádření. Čeho se připomínky
nejvíce týkaly?

Zazněla v nich nejčastěji otázka, jak to bude
s rozpisy závodů. Připomínkující si v mnoha pří-
padech mysleli, že soutěže musí být vypisovány
pouze pro jednotlivé kategorie. Materiál ale po-
nechává pořadatelům volnost. Výrazně více mo-
hou rozpisem ovlivnit složení startovního pole.
Například jezdci IV. kategorie smí startovat pou-
ze do stupně „Z", ale jezdci vyšších kate-
gorií smí s nimi startovat třeba pouze na
koních 4 a 5-ti letých. Je to prostě věc roz-
pisu, aby se šance všech srovnávaly.

Dovolte mi jednu doplňující otázku.
Kam se zařadí například dvojice rekre-
ačně sportujícího jezdce III. výkonnost-
ní třídy (ZL-L), kterému se z jakéhokoliv
důvodu kůň opozdil a zahajuje svoji ka-
riéru třeba v šesti letech. Potřeboval by
startovat v těch nejnižších soutěžích.
Myslíte, že na něho pořadatelé nezapo-
menou?

Za prvé systém umožňuje přestup do
kategorií na základě dobrovolnosti. Pokud
si jezdec uvědomuje, že jeho soutěžení ne-
přesáhne rekreační charakter, nikdo ho ne-
bude nutit, aby postupoval výkonnostními
třídami výše, i když kritéria postupu splní.

Za druhé pak na tyto případy pamatuje
pravidlo, které jezdcům mimo požadovanou
kategorii start v soutěži z výcvikových důvo-
dů umožňuje, ale bez nároku na umístění
a ceny. Pochopitelně, že může nastat pří-
pad, kdy se jezdci vyšších kategorií budou
nuceni vrátit se svými koňmi do nižších sou-
těží nebo takový o kterém hovoříte Vy. To je
nezbytné respektovat. Výkonnostní jezdci
by však měli respektovat, že jejich setkání
s ostatními méně zkušenými jezdci, bude
v případě úspěchu vyváženo absencí výhry.

Toto řešení je mnohem elegantnější, než do-
posud tolerované postupy proti pravidlům, kdy se
např. během závodů v důsledku velkého počtu
startujících měnilo hodnocení klasických soutěží
v hodnocení na čas. V tom případě se bez náro-
ku na lepší umístění ocitla většina startovního po-
le, i když si startovné zaplatili také. Navíc byli ko-
ně a jezdci ošizeni o případné rozeskakování.

V tom s Vámi bude asi každý souhlasit, ale
zde se prolínají dvě věci. Ani Vámi navrhova-
ný systém nezabrání, aby pořadatel ve snaze
vybrat co možná nejvíce startovného, nepřijal
nesmyslný počet přihlášek. To by mělo být
řešeno jinými pravidly.

Na základě v Jezdci rozběhnuté diskuze
„Soutěžní průmysl ve sporu" doufáme, že ně-
jaké řešení tohoto nešvaru přinese připravo-
vaný rozhovor se členem VV ČJF Janem Me-
telkou. Ten slíbil, že v průběhu zimy legisla-
tivní komise ČJF něco předloží. Tyto „soutěž-
ně podnikatelské" snahy totiž ve svém dopa-
du nevedou jenom k tomu co jste uvedl, ale
následným problémem je stále častěji obrov-
ský chvat na našich kolbištích. Ve finále pak
sice pořadatel vše stihne, ale za cenu toho, že
koně stráví na kolbišti doslova pouze vteřiny.
Máte Vy nějaký návrh, jak zabránit těmto ča-
sovým nekorektnostem?

Naskýtá se také otázka, zda se nevydat ces-
tou i kategorizace závodů. Tu jsem navrhoval již
asi před 15 lety. Nakonec se scvrkla pouze v ja-
kousi pasportizaci kolbišť a u toho vše skončilo.

Stačily by tři kategorie závodů - A, B a C. Na-
příklad závody kategorie C pouze do stupně „L",
to znamená pro III. a IV. kategorii jezdců. Ti lepší
mohou startovat pouze na mladých koních. Star-
tovné v soutěžích od 100,- do 200,- Kč, přiměře-
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Lucie a Jan Šímovi

Budeme mít opět výkonnostní třídy?
V průběhu léta přišli Jan Šíma a Lucie Šímová s iniciativou znovuzavedení sportovních výkon-

nostních jízd pro české jezdce. Pro tuto ideu použili překlad německé verze výkonnostní kate-
gorizace jezdců. Kompletní návrh jejich materiálu naleznou čtenáři Jezdce na stránkách
www.jezdec.cz

Představovat oba hlavní aktéry této iniciativy není pro většinu příslušníků jezdecké společnosti
nutné. Jan Šíma je vedle své trenérské aktivity momentálně náš nejvyhledávanější stavitel parku-
rů. Jeho dcera Lucie kromě vedení domácí stáje v Chebu patří i mezi hlavní lektory Jezdecké aka-
demie v Mariánských Lázních. Protože by případné zavedení pravidel obsažených v návrhu zna-
menalo zcela zásadní systémovou změnu sportovního pojetí našeho skokového jezdectví, požá-
dali jsme oba předkladatele o společný rozhovor.

né výhry, parkury v toleranci s ohledem na kvali-
tu povrchu a startovní listiny. Funkcionáři např.
pouze dva rozhodčí, doplněni ještě praktikanty.
Tudíž i pro pořadatele lacinější.

Závody kategorie B např. do „ST". Ale i zde
mohou být soutěže od „ZZ", výhry mohou být
vyšší, startovné také, ale rozhodně obtížnější
parkury co do rozměrů, sbor rozhodčích v kvalit-
nějším a plném složení, protože se dá předpo-
kládat výrazně větší zájem soutěžících.

No a v podobném duchu, co do náročnosti pak
mohou probíhat závody kategorie A. Nebo v pá-
tek proběhnou na jednom závodišti závody
C a v sobotu i neděli kategorie A.

Postupně by se tak dle mého názoru vyřešila
i otázka finančního hospodaření na závodech.
Předpisy to vyřeší jen stěží. Tím chci dopředu re-
agovat na „konferenční" zaúkolování legislativní
komise k návrhu na omezení startovného. Star-
tovné je záležitostí trhu. Jsou-li pro mne některé
závody drahé a navíc tam budu bez šance na
umístění, tak tam prostě nepojedu. Zbytečná je
pak dodatečná kritika.

V tom máte určitě pravdu a myslím, že
řada jezdců se již začíná těmito hledisky ří-
dit. Ovšem pravidly nějak omezit počty
startů, alespoň v závislosti na světelné dél-
ce dne nutné bude. Jak z tohoto hlediska
hodnotíte letošní zkušenost Skokového
poháru ČP, kde prolnutím dvou výkonnost-
ně odlišných společností (Amateur Tour)
několikrát vznikly časově těžko řešitelné
situace?

V zásadě jsme pro to, aby Amateur Tour
v rámci poháru probíhala. Je to zpestření a do
budoucna i finanční přínos, bude-li probíhat ve
stejném duchu jako např. v Německu. Časové
problémy působí především rozpis a v něm ne-
šťastně volené soutěže, jež umožňují start prak-
ticky komukoliv. Chápu, že pořadatel chce vydě-
lat. Cesta je snad ta, že pohárové závody budou
vícedenní. Takové soutěže budou vypisovány na-
př. od čtvrtka (pro nižší výkonnostní třídy jezdců
a mladé koně). V sobotu a v neděli by měl být
program soutěží volen ohleduplně a zajímavě pro
všechny zúčastněné (jezdce, diváky, sponzory
atd.).
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Ve věku 46 let zemřel po delší nemoci 16. listopadu Imrich Koško.
Začátkem osmdesátých let absolvoval SOuZ v Kladrubech nad Labem.
Po dokončení učiliště nastoupil do Centrální stanice testace Hřebců ve
Slatíňanech. Jeho nejznámějšími koňmi byli Chazang a Algit, se kterým
zvítězil v roce 1989 ve Finále Zlaté podkovy. Poslední rozloučení s Im-
richem Koškem se konalo 22. listopadu v Jankově u Benešova.

Koně a jezdci
na Žofíně

Vyhlášení Jezdců a Koní roku
2011 v disciplínách skoky a drezu-
ra se odehraje 10. března 2012
v Praze na Žofíně. Ty nejlepší vy-
bere jako vždy odborná komise
z kandidátů navržených skokovou
a drezurní komisí. I letos budou
moci pro své Koně a Jezdce hla-
sovat prostřednictvím SMS zpráv
všichni ostatní příznivci jezdecké-
ho sportu. Kódy pro Jezdecký tip
roku budou uveřejněny v časopisu
Jezdectví a na Žofíně již tentokrát
vyhlašovány nebudou. Novinkou je
letošní Tip Facebooku pro uživate-
le této sociální sítě. Ti budou moci
také hlasovat pro svého oblíbence
a výsledky této ankety budou uve-
řejněny na facebooku Jezdectví.

Voltiž v Holešově
Po 14 dnech se příznivci jezdectví

sjeli opět do zámku v Holešově, kde
se 3. prosince konalo vyhlášení Vol-
tižního poháru 2011 a nejlepších
sportovců roku v této disciplíně. Ve-
čer zorganizovala  TJ Voltiž Tluma-
čov. Tituly si z Holešova odnesli:
junior ženy: Eliška Kociánová, TJ
Slovan Frenštát, junior muži: Jan
Hablovič, TJ Voltiž Tlumačov, senior
ženy: ex equo Margita Urbanová
a Nela Mikesková, TJ Voltiž Tluma-
čov, senior muži: Josef Zelinka, TJ
Orion Praha, Pas de Deux: Nikol
Mykisková, Veronika Nováková, JK
Hřebčín Albertovec, senior skupi-
na: TJ Voltiž Tlumačov, junior sku-
pina: JK Hřebčín Albertovec.
Koněm roku byl zvolenm UNIKÁT,
lonž. Ladislav Menšík, JK Hřebčín
Albertovec a Jezdcem roku Lukáš
Klouda. Jana Fatěnová

Rok 2011 se zanedlouho stane minulostí a závěr
každého prosince je příležitostí k bilancování. Na
první pohled je zřejmé, že ten jezdecký rok 2011 ni-
čím výrazněji nevybočil z řady ostatních. Těžko se
nám v budoucnu něčím výjimečným připomene.

Vzpomínat na něj ovšem jistě bude, a ne zrovna
v nejlepším, naše skoková jednička Aleš Opatrný,
který většinu sezóny promarodil. Jinak i letos po-
kračoval nárůst jezdeckého soutěžního davu a na
kolbištích padaly opět rekordy v počtu startů. Stejně
tak se rozrostl počet těch, kteří si okusili pocit star-
tu v šamionátové konkurenci Evropy či světa a i po-
čty našich reprezentantů všech věkových kategorií
strmě narůstají.

Bohužel, přes řadu mezinárodních vítězství
a umístění na konto našich reprezentantů nepřibyl letos žádný výrazný úspěch,
který by zazářil v historických tabulkách. Ve skokovém sportu nás potěšili se-
veromoravští Jiří Hruška a Josef Kincl, kterým se povedl mezinárodní závěr se-
zóny. Alespoň něco dohnal na sklonku roku i Aleš Opatrný. Nad ostatní tak vy-
stupují především letošní seniorská mistryně Zuzana Zelinková a Jiří Luža, kte-
rým se podařilo splnit výkonnostní limity pro start na ME v Madridu. Škoda jen,
že se jejich konfrontace s Evropou nestala onou pověstnou třešinkou na dortu.

Ve všestrannosti bude na rok 2011 nerad vzpomínat Jaroslav Hatla. Jeho
účasti v Londýně jsme při dlouhodobém koncepčním stylu radimovického týmu
dlouho věřili. Letos se toho však podařilo skutečně jen málo a šance na Lon-
dýn je již pouze teoretická a spíše ani to ne. Svého zástupce se tak do Londý-
na budou snažit protlačit alespoň handicapovaní jezdci pro paralympiádu.

Poměrně slušný rok má za sebou česká drezurní dvojice Ema Jančářová
a ATHOS, ale protože se snaží usadit v kategorii GP, její nepřítomnost ve sku-
pině IM I ochudila domácí šampionát. V tom letos chyběl i prodaný CHAM-
BERLEIN a tak seniorská kategorie přišla hned o dva důležité členy. Dobrou
zprávou z drezurních kuloárů je, že se již rýsuje náhrada za organizátora Čes-
kého drezurního poháru a tak s největší pravděpodobností i v sezóně 2012
o tento seriál jezdci nepřijdou.

Česká voltižní společnost prožívá generační obměnu a tak, přes neutucha-
jící entuziasmus, je na dohled světové elity pouze Lukáš Klouda. Především
mladá  generace má však slušné vyhlídky a tak doufejme, že se co nejdříve ob-
jeví zdatní nástupci.

Ve spřežení jsme letos pocítili dopad ekonomické krize a omezení repre-
zentačních aktivit našich dosud nejúspěšnějších reprezentantů z Favory Beni-
ce je znát. Přesto i spřežení zaznamenala několik slušných mezinárodních vý-
sledků a tak doufejme, že ekonomicky nejzatíženější kategorie jezdeckého
sportu získá opět své donátory.

Bohužel  se nám opět nepodařilo získat organizátora pro české CSIO a na
jeho absenci si již začínáme zvykat. Nic povzbuzujícího se nepřipravuje ani pro
rok 2012 a tak české CSIO zatím stále nebude.

Rok 2011 pak přinesl i nové volební období a do čela naší organizace byl
potřetí zvolen ing. Jaroslav Pecháček. Je potěšující, že v jeho týmu projevili zá-
jem pracovat noví zájemci a zahlédnout lze nové trendy při řízení jezdeckého
sportu.

Stávající soutěžní systém rozvířil návrh kategorizace jezdců a v probíhající
diskuzi lze zahlédnout touhu k podpoře stylových soutěží. Z iniciativy Vladimí-
ra Mestenhausera se odvinul oficiální zájem ČJF o spolupráci  s odborníky
z Bavorského svazu. Jednání budou korunována v prvních měsících roku 2012
několika školeními  stylových komisařů a tak můžeme doufat, že se stylové sou-
těže opět vrátí na naše kolbiště.

Dobrou zprávou je, že koní máme stále víc a víc. Doufejme, že když ne
všichni, tak alespoň většina z nich s námi prožije další dobrý rok. A to je i bez
vítězství důvod ke spokojenosti. Vše nejlepší v roce 2012 Vám i Vašim koním
za všechny spolupracovníky Jezdce přeje Cyril Neumann
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Foto J. Malinovský

V sobotu 3. prosince se na kolbišti Pražského jezdeckého klubu
Gabrielka, podobně jako v mnoha dalších jezdeckých areálech, konala
Mikulášská nadílka pro nejmladší příznivce koní. Mikuláš, čert a anděl
tak samozřejmě dorazili v sedle. Přestože se některé děti zejména v pří-
tomnosti čerta zpočátku bály, nakonec všechny odcházely se spoustou
sladkostí a s úsměvem. Některým k němu přispěla skutečnost, že
po chvilce poznaly koně z jejich stáje a až později možná i některé
„maskované“ kamarády.


