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konalo současně i třetí kolo
seriálu FEI Nations Cup
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Zamyšlení nad prací
domácích stavitelů parkurů
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32. Velká cena Kolína
32. ročník Velké ceny Kolína se konal ve dnech 24. - 27. května dnes již tradičně na kolbišti
v Ptýrově. Samotný areál zaručuje účastníkům závodů příjemný komfort. Ve spojení se zkušenými
pořadateli byl čtvrtý závod Skokového poháru České pojišťovny 2012 ukázkou profesionálního
přístupu všech zúčastněných. Každý kdo byl v Ptýrově osobně tak zažil závody skutečně evropské
úrovně.

Opět tisíc startů
Skokový pohár České pojišťovny po třídenní
přestávce pokračoval čtvrtým kolem. Tím byla
Velká cena Kolína, která se již několik sezón
odehrává na kolbišti v Ptýrově. Oblibu kolbiště
potvrdili opět záplavy startujících a tak se
i v Ptýrově zahajovalo již ve čtvrtek. Soutěžilo se
tak od 24. do 27. května.
Z vrcholné konkurence nechyběl téměř nikdo a diváci se mohli opět těšit i na výkony
Aleše Opatrného či Jiřího Hrušky na
ARISTO Z.

Kolovrat Junior Cup
a Amateur Tour
Početná startovní pole měly rámcové soutěže.
Jedna skupina jezdců bojovala o body do
sobotního finále Equiservis Amateur Tour
a druhá pak o body do seriálu Kolowrat Junior
Cup.
Vše vyvrcholilo v sobotu. Junioři soutěžili ve
dvou odděleních na styl a z vítězství se radovaly
Sabina Šůchová na EBEL (SK Mimosa)
a
Andrea
Halíková
s WYOMING 1 (Halík).
Ve finále Amateur Tour
(-ZL-) pak byla mezi 16
finalisty
nejlepší
Tereza
Urbánková na VABANTOS
(JK Horní Počernice).

od prvních stupínků čtvrtého Jiřího Hrušku
s ARISTO Z (Opava Kateřinky) nebo pátého
Vladimíra Maláka na EXTREME (JK Všetice).

Aleš se spletl
Krátce po sobotní soutěži měl Aleš Opatrný
jasno, kterého z koní si zvolí pro případné
bodování do Skokového poháru České
pojišťovny. Přes prvenství CONNYCOR padla
volba na NOBELa. S volbou koní však Aleš
Opatrný neměl štěstí ani při svém doposud
jediném letošním startu v domácí extraligové
soutěži před měsícem v Brně. Tehdy
s „pohárovým" SUPREME OIL TEAM
nedokončil a na CASAL skončil čtvrtý. I proto tak
v průběžném žebříčku Skokového poháru České
pojišťovny před Velkou cenou Kolína neměl
žádné body. Neděle měla ukázat, že se historie
dokáže opakovat.

Velká cena
Na start Velké ceny Kolína (T**, 150 cm)
nastoupilo 33 dvojic. Stavitelé Václav Drbal
(Pokračování na str. 2)

13 hodin skákání
Sobotní program končil až
těsně před 21. hodinou finále
Amateur
Tour.
Hlavním
vrcholem soboty ale byla
soutěž -ST**-, která již byla
skutečnou generálkou na
32. Velkou cenu Kolína.
O napínavou podívanou se
postarali všichni favorité
nedělní Velké ceny. Ze 72
startujících se do závěrečného
rozeskakování dostalo 17.
Souboj o nejvyšší příčky svedli
mezi sebou Aleš Opatrný
s Ludvíkem Jandourkem. Aleš
si
do
Ptýrova
přivezl
hořovického NOBEL 2 a ze
stájí ve Wienerneustadtu
i v Portugalsku úspěšného
CONNYCOR. Ten byl nakonec
nejrychlejší mezi devítkou
bezchybných v rozeskakování.
Aleš tak překonal sám sebe,
když druhou příčku obsadil na
NOBEL 2. Rovnocenou partii
s ním svedl Ludvík Jandourek
(Stáj Karsit). Ten skončil na
CASIO Karsit o dvě setiny
vteřiny třetí. S VIGO 1 byl
dokonce nejrychlejší, ale
s jedním shozením. Stejně tak
pouhé desetiny sekundy dělily

Prezident slaví
V neděli 10. června oslaví sedmdesátiny
prezident České jezdecké federace ing.
Jaroslav Pecháček. Jaroslav Pecháček stojí
v čele naší jezdecké organizace již čtvrté
volební období a tak se stal pro mnohé jezdce
doslova synonymem federačního prezidentství.
Dlouholetá funkce prezidenta ČJF je pro
Jaroslava Pecháčka vyvrcholením jeho jezdeckého života. Protože vyrůstal v rodině
významného jezdeckého odborníka, nikoho
nepřekvapilo,, že se společně s bratrem Jiřím
stal velmi záhy významnou osobností jak
sportovního, tak funkcionářského života.
Jaroslav Pecháček je dnes jako svědek
a iniciátor bouřlivého vývoje jezdectví v naší
zemi, již i jeho symbolem. Všechny své
předchůdce
zastínil
především
svým
pracovním nasazením a nespočítaly by se
kilometry, které z titulu své funkce za koňmi
absolvoval. Za dobu svého předsednictví zažil
evropský titul Aleše Opatrného, světový titul
Petra Eima i organizaci řady českých
mistrovství Evropy. Za redakci Jezdce se
připojujeme k zástupu gratulantů a
přejeme oslavenci hodně zdraví do
dalších let.

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Foto K. Návojová

Vítězem Velké ceny Kolína se v Ptýrově stal Martin Šoupal na
CORNADA K (JK Kolowrat)

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Reportáže

Pocity z Lamprechthausenu
Česká juniorská reprezentace má za
sebou důležitý výjezd, který mohl lecos
napovědět o našich možnostech při letošním
ME v kategorii dětí, juniorů a mladých jezdců,
které se letos koná 15. - 19. srpna
v rakouském Ebreichsdorfu. Ve dnech
24. - 27. května se CSIO Ch/J/Y
Lamprechthausen zúčastnili téměř všichni
čeští jezdci s ambicí startu na ME.
V kategorii dětí to byli dva nováčci, Klára
Kocumová
a
Nikoletta
Germanová,
v kategorii juniorů Adéla Půlpánová, Ivana
Hronová, Lucie Krulichová, Tina Šalková
a Ondřej Málek a mezi mladými jezdci
Barbora Tomanová, Lucie Strnadlová,
Barbora Vojtková a Martin Štorkán.
Většina těchto jezdců již má patřičné
zkušenosti se zahraničními soutěžemi a řada
z nich přivezla v minulosti i cenné vavříny.
V konfrontaci se soutěží blížící se obtížností
evropskému šampionátu si ale musíme
přiznat, že lepší výsledky se podařily
jezdcům vždy v soutěži o kategorii či dvě
nižší, než je čeká při evropském mistrovství.
V soutěži Poháru národů se naši junioři
umístili na 8. místě (9 družstev) a zde jsme
možná čekali více. V každém případě na

Deset zemí ve
Zduchovicích
Jediné české CSI se konají tento víkend (7. 10. června). Rozpis obsahuje vedle otevřených
soutěží soutěže pro kategorii dětí na pony, či
koních a pro juniory a mladé jezdce. Pro
poslední dvě skupiny jsou vypsané Grand Prix
i jako kvalifikace
na ME v rakouském
Ebreichsdorfu. Stavitelem kurzů je Martin Otto.
Do Zduchovic se chystá téměř kompletní
sestava úřadujících mistrů ČR 2012. Účast
potvrdila mistryně republiky v kategorii seniorů
2011 a vítězka GP Saint Norbert Zduchovice
z roku 2010 Zuzana Zelinková. Další ozdobou
bude loňský vicemistr Ondřej Zvára, který
v květnu předváděl skvělé výkony v italském
San Giovanni in Marignano. S účastí ve
Zduchovicích počítá i mistryně žen Nikola
Bielíková, juniorská mistryně Adéla Půlpánová
nebo mistryně v kategorii dětí Marie Hrudková.
Ze zahraničních osobností je ve Zduchovicích
Jürgen Krakow, který je trenérem olympijského
týmu
Spojených
arabských
emirátů,
dvojnásobný mistr Rakouska a vítěz CSIO
Praha 2007. Do ČR dorazí i s několika svými
klienty, které v současné době trénuje. Složení
zemí, jejichž jezdci jsou ve Zduchovicích, je
poměrně exotické. Vedle ČR se přihlásili jezdci
z Egypta, Finska, Iránu, Lotyšska, Maďarska,
Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.
Aktuální info na www.zavody-zduchovice.cz

české poměry je Pohár národů se dvěma
chybami (Adéla Půlpánová a Lucie
Krulichová) slušný výsledek.
Mladí jezdci soutěžili ve třech, protože
Barbora Tomanová, kterou ještě čeká tento
víkend CSIO v Hagenu, odcestovala
z Rakouska o den dříve. Jejich pozice byla
tedy těžší a tak sedmá příčka a především
výkony Lucie Strnadlové (ATLANTA) a Barbory
Vojtkové (CARUSO) zasluhují uznání.
Vedle jezdců z Lamprechthausenu jsou ale
ještě další potencionální uchazeči o nominaci
na ME. Ať je to Kateřina Kubrická či Anna
Kellnerová mezi juniory, či v zahraničí
dlouhodobě působící Filip Doležal a Nathálie
Crnková pro kategorii mladých jezdců.
Po Lamprechthausenu si je však nutné
přiznat, že pro nějaký velký optimismus stále
ještě nenastal ten pravý čas.
Kompletní výsledky z CSIO
Lamprecht-hausen na
http://eventcontent.hippoonline.de

Styl šampionát 2012
V této chvíli má Styl šampionát za sebou čtyři
kvalifikační kola. Úvodní na Mělníku a v Brně na
Panské Líše a o víkendu 2.-3. června kola
v Nebanicích a v Opřeticích. Při všech soutěžích
rozhodoval německý rozhodčí Friedrich Rudolf
Hagendorn vždy ve dvojici s českým rozhodčím
(účastníkem školení stylových rozhodčích Styl
2012). O seriál je poměrně slušný zájem, výjimkou
bylo pouze kolo v Brně v kategorii pony (souběh
termínu s kvalifikací na MČR v Trojanovicích).
Systém hodnocení je nastaven tak, že
konečným výsledkem finále bude součet čtyř
nejlepších známek z kvalifikačních kol a páté
známky, kterou dvojice získá ve finále.V případě
rovnosti rozhodne lepší známka z finálového kola.
Další kolo je nyní plánováno na Vysočině a bude
se konat 30.června v novém areálu
v Bohuslavicích. Hned 1. července se Styl
šampionát vrátí do Opřetic. Státní svátek ve
čtvrtek 5. července přivítají Styl šampionát
v Mikulově a následující sváteční den 6. července
v Herouticích. Závěrečná kola proběhnou
v polovině července v Děpoltovicích, opět
v Mělníku a poslední kvalifikace na severní Moravě
v Chotěbuzi.
Finále Styl šampionátu 2012 bude odděleně pro
pony a pro velké koně. Pony budou mít finále při
zahajovacích soutěžích Mistrovství ČR pony ve
Zduchovicích třetí víkend v srpnu.
Finále pro děti a juniory na velkých koních se
bude konat při finále Skokového poháru na konci
září v Hořovicích.
Informace na www.cjf.cz v sekci Vzdělávání Vzdělávací projekty a na www.ponyeuweb.cz

e dnech 31. května Foto J. Gebauer
3. června proběhly
čtyřdenní
skokové
závody
v
bratislavské
Karpatii,
kterých
se
zúčastnila početná ekipa
českých jezdců. V GP na
výšce 150 cm nastoupilo do
soutěže 27 dvojic. Do
rozeskakování se probojovalo osm z nich. Jeden
trestný bod za čas uzavřel
bránu do rozeskakování
Josefu Kinclovi s CASCAREM a Petru Kubovi
s PATENDRO.
Vítězem se stal slovenský jezdec Juraj Hanulay s QUALITY. Druhý byl
český jezdec Jaroslav
Jindra s BELDARLO (foto)
před slovenskou Janou
Sláviko-vou
(LORD
LEVISTO). Nejrychlejší čas
rozeskako-vání měl Aleš
Opatrný s CASAL I, ale chyba na posledním skoku ho odsunula na 4. příčku. Celkové výsledky
najdete na http://rsteam.sk/html/vysledky13.html
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32. Velká ...
(Pokračování ze str. 1)

Foto K. Návojová

Stříbrnou radost si v Ptýrově udělal Martin
Matějka na KARA KAR MM
s Janem Šímou tradičně jezdce nijak nešetřili.
Dvě technické řady však nedělaly téměř žádný
problém.
Výkonnostní úroveň jezdců byla ze strany
stavitelů dobře odhadnuta a šest dvojic zvládlo
základní kurz bez chyb. Postupovou desítku tak
doplnili čtyři soutěžící se 4 trestnými body. Ty
nejvíce mrzely Josefa Pařenicu na CALLEDA
(Audit Sulice), který v základním kole inkasoval
až na závěrečném vodním příkopu.

Favoritům se nedařilo
Mezi „čtyřkaři" byl ale i favorizovaný Jiří
Skřivan s KALLISTO. Pro něho byl finálový
parkur smolný. Finále absolvovala dvojice s 18
body. Jak se ukázalo, příčina byla technického
rázu, když KALLISTO praskl řemínek na
kamaši u zadní nohy a ta při parkuru
nepříjemně rušila.
Finále nedopadlo podle představ ani pro
dalšího z favoritů. Jiří Hruška s ARISTO-Z byl
jedním z bezchybných po základním kole, ale
ve finále po zaváhání na oxeru a následně
ještě jedním, se musel spokojit pouze se
7. místem.
Naopak s výkonem svého CHIN CHIN musela
být i přes 9 finálových bodů spokojena Veronika
Macánová. CHIN CHIN postupně dorostl až do
takto těžké úrovně a mohl by Veroniku opět vrátit
do české reprezentace.
Po dvou koních měli ve finále Aleš
Opatrný a Jiří Luža. Opatrného pro bodování
vybraný NOBEL přidal ke čtyřem trestným
bodům ze základního parkuru další čtyři
a skončil šestý.
Větší šance měl Aleš s devítiletou klisnou
CONNYCOR. Tu jezdí od letošního února,
kdy započal spolupráci s Michaelem
Steinbrecherem
z
rakouského Wiener
Neustadt. Na Ptýrově s ní zvítězil v sobotní
generálce na Velkou cenu a také do finále Velké
ceny nastupoval z vedoucí pozice. Bohužel pro
Aleše CONNYCOR dvakrát chybovala a i když
měla vůbec nejkratší čas, osm trestných bodů
na lepší než páté místo nestačilo.
Na vítězství nedosáhl ani Jiří Luža, přestože
absolvoval s oběma svými koňmi finále bez
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zaváhání. LAND REBEL-S si do
finále přinesl čtyřbodové zatížení
z úvodu soutěže a nakonec byl
čtvrtý. Na RONALDO-S se
nakonec Jiří Luža neodvážil před
dvojskokem podjet překážku č. 1
a to ho stálo cenné sekundy.

Reportáže
Foto K. Návojová

Radoval se
František Zábrodský
V té chvíli tak průběžně vedl
Martin Matějka s KAR KAR MM.
Jeho dvojnásobně bezchybný
výkon byl senzací dne. Nakonec
to na vítězství ale nestačilo ani
jemu. O sedm desetin sekundy
rychlejší byl ve finále také
bezchybný Martin Šoupal na
CORNADA-K. K radosti majitele
Františka Zábrodského si tak za
vítězství připsal důležitých 18
bodů do Skokového poháru
České pojišťovny a rázem
poskočil z 24. na 5. místo.

Před Litomyšlí
vede Skřivan
Na čele průběžného pořadí
zůstává Jiří Skřivan se 43 body
před Jiřím Hruškou (41), Hanou Pokornou (29) a Janem
Studničkou (23).
V čele Kolovrat Junior Cup je
s drtivým předstihem Jiří Tměj
s 83,5 body, druhá Lucie
Anovčíková má „pouze" 37 bodů.

Všude plno

Veronika Macánová a CHIN CHIN se
v Ptýrově ve Velké ceně Kolína umístili na
8. místě

Dalším kolem Skokového poháru české pojišťovny je Velká cena Litomyšle,
která se jede tento víkend (8.- 10. června). Ta je úrovně -ST**- a v době
uzávěrky Jezdce č. 11 bylo na předběžné startovní listině 57 dvojic, včetně
hlavních favoritů.
Startovní listinu tak neovlivnily souběžně probíhající CSI* ve Zduchovicích. Ty
ve stejném termínu na startu Velké ceny (140 cm) přivítají další obrovskou
skupinu českých jezdců v čele s reprezentanty Zuzanou Zelinkovou a Ondřejem
Zvárou.
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Nejsou spiklenci
jako spiklenci
Většina z nás v těchto dnech sleduje vývoj kauzy bývalého
hejtmana Ratha. Není pochyb, že v naší politice se pohybují
i další spiklenci. Přeji si, aby po letech bezuzdného drancování
novodobé loupežníky kauza Rath alespoň znervóznila.
Spiklenectví ale může mít i jiný morální rozměr. Připomněl
jsem si to nejenom při četbě dalšího pokračování O jezdeckém
umění, ale i při sledování Velké ceny Kolína.
Jaké spiklenectví mám na mysli? Pracuji již dlouho s koňmi
a plně se ztotožňuji s tím, že očekávat od koní morálku v našem
slova smyslu není možné. Úvahy typu „já se o něj starám a on
dělá či nedělá to či ono”, patří k úsměvným úvahám jezdeckých
zelenáčů.
V únoru tohoto roku přednášela ve Francouzském institutu
v Praze členka Saumurské Cadre Noir Nadeje Bourdon. Na
otázku jedné dětské posluchačky, zda je pro začátečníka lepší
koně střídat, či jezdit pouze jednoho, odpověděla podle
očekávání.
Když se ve své odpovědi dostala k pokročilému stádiu výcviku
a chtěla vyjádřit proč v té chvíli soustředit práci na jednoho koně,
nemohla dlouho najít správné slovo. Nakonec zdůvodnila
potřebu dlouholeté práce s jedním koněm nutností vzniku jisté
formy vzájemného spiklenectví. Paní Bourdon tak půvabně
vyjádřila situaci, která může vzniknout mezi jezdcem a „jeho”
koněm, či lépe řečeno mezi koněm a „jeho” jezdcem.
Byl jsem rád za ten moment. Již delší dobu pozoruji na koních,
které staromódně a v rozporu se současnými trendy pracujeme
v naší stáji po více sezón, vznik takového spiklenectví.
A v rozporu s mým odborným cynismem věřím, že někteří koně
dokáží pro „svého” člověka udělat i něco navíc.
V minulém čísle mi tento pocit potvrdila i Zuzana Zelinková,
která je přesvědčena, že při Velké ceně v Ebreichsdorfu pracoval
její NINJA „pro ni”. A při Velké ceně Kolína jsem měl podobný
pocit při jízdě Veroniky Macánové a CHIN CHIN. Již mnoho
sezón jezdí a menežuje tato jezdkyně svého koně. CHIN CHIN
dostal čas a může tak pracovat pro „svoji” jezdkyni.
A tak i rozumím rozdílu mezi cvičeným a vzdělaným koněm, který
se nám snaží vysvětlit MVDr. Norbert Záliš. Vzdělaný kůň je schopen
vnímat. nejen sama sebe, ale i situace, do kterých je „svým”
člověkem přiveden. Oproti kauzám, které již dlouho plní titulní strany
našich celostátních deníků, je pozorování občasného spiklenectví na
jezdeckých kolbištích krásným zážitkem.
Cyril Neumann

Naši ve Strzegomi
Na tříhvězdový Světový pohár se do Polska vypravili i čeští jezdci Petr Pejřil
s PASTOR 1 a Jiří Machovec na ALNAKI. Mezi 38 dvojicemi obsadili po drezuře 32.
resp. 33. místo. Bohužel v cross oba naši jezdci nedokončili. Shodou okolností oba po
pádu na předposlední překážce. Tou byla mohutná bedna s proutěnkou a suchým
příkopem. Naštěstí jsou oba jezdci i koně v pořádku a nyní se chystají ne reparát. Ten
by měl proběhnout při CIC*** v Bialem Boru 21. - 24. června.
Z celé řady českých jezdců byla nejúspěšnější Dominika Moudrá na LUTINO, která
v soutěži CCI* splnila kvalifikaci pro evropský šampionát juniorů. Umístila se celkově
na 19. místě po 67,30 bodech za drezuru, 2,40 bodu penalizaci v crossu a dvou
chybách na parkuru.
Evropský šampionát juniorů se koná na podzim právě ve Strzegomi a zájem o účast
mají ještě Kristýna Šamalová, Antonín Vrtek a Anežka Lexová. Ti všichni byli na startu
také. Všichni soutěž dokončili, ale kvalifikační kritéria se jim splnit nepodařilo.
Nejsmutnější byla Kristýna Šamalová, kterou od kvalifikace dělil pouhý 1,2 bodu
v drezuře. Všichni tři se ještě pokusí o vstupenku na ME při srpnovém CCI*
v maďarském Kaposwaru.
Kompletní výsledky z Polska na www.worldcupstrzegom.pl

Inzerce

Foto Fiona Scott-Maxwell

Angličanka Piggy French na JAKATA (foto) zvítězila
v individuálním pořadí při druhé soutěži FEI Nations Cup ve
všestrannosti, které se konalo 24. - 27. května ve Velké Británii na
závodišti Houghton Hall. Velká Británie se radovala i z vítězství
v soutěží družstev a tím napravila selhání z prvního závodu série ve
Fontainebleau.
Třetí kolo se jelo 1. - 3. června v polské Srzegomi. Zde Britové
nestartovali a nejvíce bodů si po prvenství ve Francii připsali opět
vítězní Němci, kteří zvítězili před Švýcarskem, Švédskem
a Holandskem. V soutěži jednotlivců byla v konkurenci 38 dvojic
nejlepší Němka Sandra Auffarth na OPGUN LOUVO. Na startu byli
i čeští jezdci viz Naši ve Strzegomi)
Po třech kolech FEI Nations Cup stále vede Německo před
Španělskem (tyto dva týmy se zatím zúčastnily i bodovaly při všech
třech závodech) a Nizozemím. Další Pohár národů se koná při
CHIO Aachen 1. - 3. července.
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Ze zahraničí

Dvakrát Top liga
Německý Řím
Druhé
kolo
nejprestižnější týmové
soutěže skokového
sportu se jezdilo
v malebném prostředí
parku Villa Borghese,
v jezdeckém středisku
Piazza di Siena,
v centru věčného
města
Říma. Na
programu bylo v pátek
25. května. Konkůr je
tradiční společenskou
událostí a za krásného
letního odpoledne se
velkému zájmu publika těšil i letos. Velmi dobrý test
pro začátek sezóny připravil špičkový domácí
stavitel Uliano Vezzani.

Becker s hvězdami
Na startu se tentokrát, včetně v Top league
„hostujícího" domácího kvarteta, představilo devět
týmů. Už letmý pohled do startovní listiny dal
vytušit jasného favorita, kterým bylo německé
družstvo. Spolkový trenér Otto Becker tentokrát
přivezl čtveřici, která je ozdobena snad všemi
myslitelnými tituly a pravděpodobně právě tito její
členové jsou i největšími kandidáty německé
olympijské reprezentace.
Již první kolo tyto předpoklady plně potvrdilo.
Jedinou chybu německého kvarteta udělala dvojice
Christian Ahlmann - TALOUBET Z (Galoubet A).
Němci tak postupovali s nulou.

Philippaertsovi a Lansink
Čtyři body si do druhého kola neslo zajímavě
sestavené belgické družstvo. Tvořil ho matador
Ludo Philippaerts spolu se svými syny, 19letými
dvojčaty Nicolou a Olivierem (viděli jsme oba na
pražském MEY), významně posíleni exmistrem
světa Jos Lansinkem.
Velká tlačenice byla na třetím místě, kde si osm bodů
nesly týmy Holandska, Švýcarska, Švédska, Velké
Británie a Francie. S devíti body pokračovali Italové.
Poslední skončili Irové, přestože dva z nich šli
čistě. Osudové pro ně bylo, jak se Niall Talbot
s 11letým valachem NICOS DE LA CENSES
marně pokoušel dostat přes trojskok. Nejprve

Těžký St. Gallen
Hned následující týden po nádherném římském
představení se celý cirkus Top League přestěhoval o něco severněji, do švýcarského města St
Gallen. Jezdilo se na velkém travnatém kolbišti
klasického jezdeckého stadiónu, který pamatuje
i vrcholné evropské podniky.
Parkur si tentokrát připravil domácí
stavitel Rolf Lüdi a dal si opravdu
záležet.
V první části kurzu byl těžký
dvojskok a hodně padala 1,60m
vysoká stacionáta v oblouku před
vodním příkopem. Nejvíc chyb měla
ale na svědomí přetěžká řada
v závěru. Po obratu stál masivní oxer
a následovala vlásenka na trojskok.
Ten začínal 190 cm širokým
triplebarem a za ním stály dva vysoké
kolmé skoky s krátkou distancí
uprostřed. Bylo to obtížné a ještě
umocněné velice krátkým časovým
limitem. Jen tři jezdci překonali obě
kola s nulovým kontem.

přišel
daleko
k
úvodní
stacionátě, ale skočil ji a shodil
až následný oxer. Před „c"
oxerem mu už chyběly dva
metry a NICOS raději vyhnul.
Při opětovném nájezdu vybočil
francouzský ryzák už před „b"
oxerem a tak vehementně, že
se svým jezdcem nemilosrdně
praštil do stojanů. Tomu se
vůbec
nechtělo
vstávat.
Nakonec otřesený odešel, ale
do druhého kola již nenastoupil.
Poslední ze čtveřice, Cian
O'Connor, nasbíral dvacet bodů
a to byla zátěž, kterou si odnesli
do druhého kola.

Pětkrát dvě nuly
V něm v dobrých výkonech
pokračovali Němci. Marko
Kutscher s běloušem CORNET
OBOLENSKY (Clinton) sice
chybu udělal, ale Ahlmann šel
tentokrát čistě a nulu z prvního
kola potvrdil Marcus Ehning
10letým hřebcem COPIN VAN
Foto B. de Lorenzo
DE BROY (Darco). Němci
zvítězili se čtyřmi body a Ludger Německý vítězný tým Poháru národů v Římě na stadionu Piazza
Beerbaum s ryzkou GOTHA di Siena (zleva): v zadní řadě vedoucí družstva Otto Becker,
(Goldfever) už ani nemusel na Marcus Ehning, Marco Kutscher a Ludger Beerbaum a italský
start. Druzí byli překvapivě ministr zahraničí Giulio Terze, prezidentka FEI princezna Haya
Švýcaři, kterým zůstalo osm a předseda FISE Andrease Paulgross.
bodů z prvního kola. Na třetí
příčku s celkovými dvanácti body spadli Belgičané
KWPN valachem STALLONE (Ahorn), Paul
a na čtvrtou se vyhoupli mohutně finišující domácí
Estermann
(SUI)
s
10letou
irčankou
Italové se šestnácti body. S dvaceti body skončili
CASTLEFIELD ECLIPSE (Obos Quality), Scott
Francouzi a dvacet čtyři nasbírali shodně
Brash (GBR) s 10letým belgickým hnědákem
Holanďané a Britové. Osmí s dvaceti osmi body byli
HELLO SANCTOS (Quasimodo Vd Molendreef)
Švédové a poslední Irové měli třicet dva.
a Marcus Ehning na COPIN VAN DE BROY.
Ve švédském týmu měla velké problémy mladá
Také GP pro Němce
Švédka Angelica Augustsson s temperamentní
Nedělní dvoukolovou Velkou cenu vyhrál po
klisnou MIC MAC DU TILLARD (Cruising).
rozeskakování Ludger Beerbaum s hannoveránkou
Zatímco první kolo přeskákala s obvyklou dravostí
GOTHA, druhý byl Christian Ahlmann s hřebcem
a bez chyby, ve druhém mezi skoky náhle odmítla
TALOUBET Z a třetí příčku obsadil Francouz Marc
pohyb dopředu a začala se stavět. Ani přes velkou
Dilasser s 10letým val. OBIWAN DE PILIERE
trpělivost jezdkyně si nedala domluvit.
(Diamant de Semilly) před Marko Kutscherem
Pět jezdců překonalo obě kola s nulou. Byli to:
s 13letým hřebcem CORNET OBOLENSKY.
Billy Twomey (IRL) s ryzkou TINKA'S SERENADE
Kompletní výsledky na: www.piazzadisiena.org
(Tinka's Boy), Francesca Capponi (ITA) s 13letým
sebevědomí Christian Ahlmann, který s 10letým
hřebcem CODEX ONE (Contendro), stejně jako
v prvním kole, neudělal chybu a tentokrát si
pohlídal i časový limit. Němečtí příznivci ovšem
zpozorněli, když Rene Tebbel s oldenburským ryzákem LIGHT ON (Lordanos) nedokázal zopakovat nulu z prvního kola a udělal dvě chyby. Přes-

ně totéž se stalo i Meredith Michaels-Beerbaum
s holštýnkou BELLA DONNA (Baldini II) a bylo zle.
Němci měli rázem jistých minimálně devět bodů.

Švýcarské naděje
Mezitím už ale tři Švýcaři zůstali bez chyby
a nemohli mít víc než osm. Na stejný počet bodů,
za předpokladu čistého parkuru, mohl dostat
i britské družstvo nejstarší účastník
soutěže, John Whitaker s 11letým
ryzákem MAXIMILLIAN (Carnute).
A také to tak bylo. John se
nenechal rozhodit a zúročil své
bohaté zkušenosti. Odčinil tím tři
chyby svého mladšího bratra
Michaela. Švýcaři i Britové měli osm
a schylovalo se k rozeskakování.
Zhatit ho mohl jen jediný člověk, Gerco Schröder v sedle
holštýna EUROCOMMERCE NEW
ORLEANS.

Zase Němci
První kolo s jedním bodem vyšlo
nejlépe německému týmu a zdálo se,
že si po týdnu připíší hned další triumf.
Za nimi Holanďané měli šest bodů
a domácí Švýcaři spolu s Brity osm.
Belgičané nasbírali devět, Švédové
třináct, Irové a Francouzi šestnáct.
Jenže ve druhém kole se
všechno zdramatizovalo a o konečném výsledku rozhodovali až
závěreční tři jezdci soutěže.
Německému družstvu podpořil

Holandský vítězný tým v St. Gallen tvořili (zleva): Jeroen Dubbeldam, Gerco
Schroder, Rob Ehrens (vedoucí družstva), Marc Houtzager a Leon Thijssen

Bod stačil
Holanďané mohli zvítězit, jen když
Gerco neinkasuje víc než jeden bod.
Dva
znamenaly
rozeskakování
a chyba propad o několik stupňů níž.
Diváci v ochozech stále doufali ve
švýcarský úspěch, ale Gerco je
zklamal. Vybral si i jednobodový
bonus, ale holandské vítězství
podržel.
Závěrečný jezdec soutěže,
Marcus Ehning PLOT BLUE (Mr
Blue) šel také bez chyby, ale to na
čtvrtém místě pro Německo již nic
nemohlo změnit. Zvítězili tedy
Holanďané se sedmi body. Na jejich
úspěchu se podíleli: Leon Thijssen -
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TYSON (Numero Uno) 4/0, Marc Houtzager STERREHOF'S VOLTAIRE (Now or Never) 1/4,
Jeroen Dubbeldam - BMC UTASCHA SFN (Lux Z)
1/0 a Gerco Schröder - EUROCOMMERCE NEW
ORLEANS (Colbert) 9/1. Druzí byli současně
Švýcaři a Britové s osmi a čtvrtí Němci dosáhli
devíti bodů. Za nimi Belgičané měli 25, Irové 28,
Francouzi 35 a Švédové 48 bodů.
Mezi třemi v obou kolech bezchybnými byli dva
domácí. Werner Muff s ryzákem KIAMON (Kolibri)
a Clarissa Crotta s 13letým WEST SIDE
V MEERPUTHOEVE (Baloubet du Rouet), s nimi ještě
47letý Tim Stockdale z Velké Británie s irským
hnědákem FRESH DIRECT KALICO BAY (Limmerick).
Kompletní výsledky na: www.csio.ch
Příští kolo bude 22. června v Rotterdamu.
Top liga po třech kolech: 1. Holandsko - 20,5,
2. Belgie a Německo - 20, 4. Švýcarsko - 16,5,
5. Velká Británie - 13, 6. Švédsko - 9, 7. Francie
- 8, 8. Irsko - 7.

Na 80. generálním zasedání Světové
organizace pro zdraví zvířat (OIE), které se
konalo 20. - 25. května v Paříži, promluvil i šéf
veterinární sekce FEI Graeme Cooke. Plně
podpořil snahu OIE o ochranu sportovních koní,
která by se měla týkat celého spektra populace
a nejenom elitní skupiny nejvíce sledovaných
zvířat. Zdůraznil, že za poslední tři roky se zvýšil
počet mezinárodních závodů o 34%, což
vypovídá o stále vzrůstající popularitě
jezdeckého sportu. OIE sdružuje 178 zemí.
V řadách 600 delegátů zasedání byli i zástupci
dalších 50 mezinárodních organizací.

Reportáže
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Německý šampionát s překvapením
V prvních červnových dnech proběhlo
v hesenském městě Balve pro naše sousedy velmi
důležité
Německé
mistrovství
drezurních
a skokových jezdců.

TOTILASOVO tápání
Drezurní soutěže v pátek začínaly úlohou Grand
Prix. Tuto zkoušku nejlépe zvládl s 83,234% loňský
mistr Matthias Alexander Rath s černým hřebcem
TOTILAS (Gribaldi). I přes několik nepřesností se
dokázal vyvarovat hrubým chybám a i přízeň
rozhodcovského sboru byla na jeho straně. Druhé
místo zde obsadila 30letá Helen Langehanenberg
s vestfálským tm. ryzákem DAMON HILL
(Donnerhall), které rozhodčí přidělili 81,489%. Třetí
příčka se 80,383% zbyla na 25letou Kristinu Sprehe
s černým hannoveránem DESPERADOS (De Niro).
S odstupem čtvrtá byla Anabel Balkenhol s tm.
ryzákem DABLINO (De Niro) - 76,298% a pátá
Isabell Werth s 11letým EL SANTO NRW
(Ehrentusch) - 75,404%.
Druhý den se stejní soupeři utkali o první sadu
drezurních medailí v nejtěžší klasické zkoušce
Grand Prix Olympic - Spécial.
Po přesvědčivém výkonu zvítězila Helen
Langehanenberg. Její 12letý hřebec prošel úlohou
bez viditelných chyb a s ohromnou chutí. Odměnou
jí bylo 85,822%. Na druhé místo, a to možná může
být ještě rád, spadl Matthias Alexander Rath.
TOTILAS byl krátký v krku, nervózní, nepřesvědčivý

a jakoby neschopný koncentrace. Udělal i několik
vážných chyb, kupříkladu v přeskocích 1-1 nebo při
příchodu na stěnu z traverzály. Hodnota jeho
stříbrné medaile byla 83,156%.
Bronzovou, se ziskem 82,311%, získala Kristina
Sprehe. Její jiskrnný 11letý hřebec předvedl kvalitní
úlohu a asi mohlo být jejich ohodnocení i trochu
vyšší. Pravdou je, že jezdkyně při svém mládí a se
svým prvním koněm na této úrovni, zjevně ještě
nemá dostatek zkušeností.
Čtvrtá se 76,444%, byla znovu Anabel Balkenhol.
Isabell Werth tentokrát propadla až na deváté místo
a její sny o páté olympijské účasti se rozplývají.
Prožila si hrůzostrašný víkend. Už v pátek si hned na
začátku úlohy její druhý kůň DON JOHNSON zvrtnul
nohu ve hlezně a musel odstoupit. V sobotu byl EL
SANTO těžkopádný, mimo takt s množstvím hrubých
chyb a v následném Kür to nebylo o nic lepší.
V neděli byl na programu Grand Prix KÜR. I ve
volných sestavách pokračovali první tři z GPS ve
stejném trendu. DAMON HILL byl vynikající, TOTILAS
nepřesvědčivý, chybující, a DESPERADOS velmi
dobrý, snad by asi neškodilo trochu víc klidu a jistoty.
Po zásluze získala druhý titul Helen Langehanenberg,
dokonce 88,400%, což je nejvíc, co kdy v této
disciplíně německý jezdec získal. Stříbrnou medaili za
86,750% nakonec i zde uhájil Matthias Rath
a o pouhou čtvrtinu procenta, s 86,500%, skončila na
bronzovém stupínku Kristina Sprehe.

Beerbaum bez medaile

Foto FEI

Helen Langehanenberg s vestfálským tm. ryzákem DAMON
HILL porazila v německém šampionátu dvakrát TOTILASE

Saudové bez opor

GCT Wiesbaden

Tribunal FEI vydal 23. května rozhodnutí
v případě dvou klíčových saudskoarabských
jezdců. Prvním výtečníkem je Khaled Abdulaziz
Al Eid, který získal na OH v Sydney v sedle
KHASHM AL AAM (ex EASTERN KNIGHT)
stříbrnou medaili a ten druhý je Abdullah
Waleed Sharbatly, který v sedle klisny
SELDANA DI CAMPALTO získal stříbrnou
medaili na Světových hrách 2010 v Lexingtonu.
Ve vzorku koně VANHOEVE (Khaled
Abdulaziz Al Eid - byl přistižen na CSI3* 30.11
- 3. 12. 2011 v Riadu v Saudské Arábii) a koně
LOBSTER 43 (Abdullah Waleed Sharbatly - na
CSI3* 9.- 11. 2. 2012 v Al Ain v UAE) byly
zjištěny zakázané podpůrné prostředky. Oběma
jezdcům byl zpětně od 23. února udělen
osmiměsíční trest zákazu činnosti. Londýn tedy
nestihnou a saudskoarabský tým si na OH bude
muset poradit bez nich.

Čtvrté zastavení Global Champions Tour i po
hamburské epizodě zůstalo v Německu, jen se
přesunulo na jih Hesenska, do lázeňského města
Wiesbadenu. Zdejší konkůr tradičně patří mezi
nejkvalitnější v Německu a letos poprvé zde byla
jedna ze soutěží zasvěcena i milionářské GCT.
Termín byl v sobotu 26. května a chybějící
konkurence souběžného CSIO v Římě byla přece
jen znát.
Parkur byl postaven uprostřed zámeckého
parku, před impozantní kulisou knížecího paláce,
mezi letitými stromy v jejichž korunách hnízdí
hejna pestrobarevných papoušků. Autorem byl
Frank Rothenberger.
Bez chyby zvládla první kolo třináctka jezdců

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák

Ve skokovém šampionátu vyhrál
překvapivě zlatou medaili 34letý v Belgii
působící Marc Bettinger s 10letou
francouzskou vrankou OH D'EOLE
(Kannan). Stříbrnou medaili získala
Janne-Friederike Meyer se svou
jedničkou CELLAGON LAMBRASCO
(Achill-Libero H) a bronzový skončil
38letý Rolf Moormann v sedle 9leté tm.
ryzky ACORTE (Acorado I).
Až na čtvrtém místě skončil obhájce
titulu a největší favorit Ludger Beerbaum
s holštýnkou CHIARA (Contender). Na co
asi nebude Ludger rád vzpomínat, bylo
vystoupení s jeho jedničkou GOTHA FRH
(Goldfever). Do předposledního parkuru
nastupoval s doposud čistým kontem.
Shodil hned první skok, což by nebyla
taková tragédie, jenže potom se dostal
zdálky ke trojskoku, zahodil otěže,
pobořil „a" a před „b" zůstal stát. Při
opětovném nájezdu to jako přes kopírák
zopakoval, s tím, že před „b" GOTHA
dopadla do kolen a Ludger rovnou na
zem. Jedenáctiletá hannoveránka si
z
karambolu
odnesla
poranění
a pravděpodobně ji čeká několikatýdenní
rekonvalescence.
V samostatné ženské soutěži
triumfovala Janne-Friederike Meyer,
v sedle klisny LA COCO (Lycos). Druhá
byla Katrin Müller s 13letým hnědákem
SHAKESPEARE (Lux Z) a třetí AnnaMaria Jakobs se 17letým hřebcem GEORGENHOF'S LAUSEJUNGE
(Landfriese I).

a do druhého postupoval ještě jeden se dvěma
body a čtyři nejrychlejší s jednou chybou.

Dva v rozeskakování
Druhé kolo bylo, jak většinou v GCT bývá
náročnější, a tak se do rozeskakování dostali
jenom dva jezdci. Začínala domácí Meredith
Michaels-Beerbaum v sedle na této úrovni ještě
nepříliš ostřílené 9leté holštýnky BELLA DONNA
(Calido I). Šla výborně, rychle a bez chyby.
Jejímu konkurentovi, kterým byl známý
francouzský rychlík Olivier Guillon se zkušeným
13letým hnědákem LORD DE THEIZE (Donald
Rouge II) nezbývalo než riskovat. Měl i trochu
štěstí, ale vyšlo mu to skvěle. Nic neshodil
a v cíli byl o dvě sekundy rychleji. Třetí příčku
obsadil mladý Španěl Manuel Suarez Anon
s 11letým belgickým valachem BALDO DS
(Kannan).
Příští kolo Global Champions Tour bude
16. června ve francouzském festivalovém
letovisku Cannes.
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Také drezuristé
plní kvalifikace
Kamila Kotyzová a LÍSTEK v termínu 1. - 3.
června v rakouském Achleitenu splnili na
mezinárodních závodech CDIJ kvalifikaci na
juniorské mistrovství Evropy. Jezdkyně již
dříve splnila kvalifikační podmínky s klisnou
ALICE. V pátek 1. června získala hodnocení
65,05 %, které stačilo mezi sedmnácti
účastníky na 5. místo. V sobotu se již tolik
nedařilo a s výsledkem 63,51 % obsadila ve
stejně početném startovním poli 15. příčku.
Hlavní cíl výjezdu byl ale splněn a Kamila
Kotyzová má splněny kvalifikační podmínky
pro evropský šampionát i se svým druhým
koněm.

Předčasný návrat
Do francouzského města Compiegne se
vypravili ve dnech 31. května až 3. června
juniorská jezdkyně Sofie Brodová a Fabrizio
Sigismondi. Sofii Brodové se ovšem tentokrát
v sedle koně LESTER V nedařilo a její výkony
byly ohodnoceny 55,162 % a 52,342 %. To pro
tuto dvojici znamenalo nejen umístění na
zadních příčkách zhruba dvacetičlenného
startovního pole, ale především tzv. vybodování
se z dalších mezinárodních startů po následujících šest měsíců.
Podle platného bodového systému
drezurní komise ČJF totiž obdržela -5 bodů
a již při dosažení -3 bodů nejsou povoleny
dvojicím další mezinárodní starty po uvedené
období. Během něj si pak musí splnit
ověřovací kvalifikaci, jež obnáší nutnost
dosažení ohodnocení nad 63 % v úlohách na
dané úrovní při CDN v České republice nebo
v zahraničí, a to na dvou různých místech. Až
poté se skóre dvojice vynuluje a začíná se
znovu.
Fabrizio Sigismnodi startoval s koněm
APROPOS ve střední túře CDI3*. V úloze St.
Georges obdržel od rozhodčích velmi slušné
ohodnocení 66,263 %, ale v konkurenci 26
dvojic mu to stačilo jen na 16. místo. O jednu
pozici mu tak unikl postup do finálového küru
a mohl startovat již jen v tzv. Malém finále. Tam
se však neobjevil, neboť v české výpravě padlo
po neúspěchu Sofie Brodové rozhodnutí
o předčasném návratu domů.

ČDP v Židovicích
Český drezurní pohár pokračoval pro kategorie
Saab Cup a Belzet Cup ve dnech 2. - 3. června 3.
kvalifikačním kolem v Židovicích. Výsledky se
započítávaly také do Severočeského drezurního
poháru 2012.
Nejvýraznějších úspěchů dosáhla Karolína
Žižková s DARWIN, která zvítězila v obou
soutěžích do nichž nastoupila, v sobotním Svatém
Jiřím i v nedělní Intermediate I.
Sobotní IM I ovládl Roman Bravenec s DR.
SHIWAGO před Adélou Neumannovou na EDIE 1.
Třetí skončila Zdenka Skripová na SACRAMOSO
XANTOSA XLVI-82.
Tato dvojice podávala po celý víkend velmi
stabilní výkony a kromě této bronzové příčky
obsadila v St. Georges druhé a první místo.
V neděli skončila na 2. místě v IM1 za Karolínou
Žižkovou. Špatně si nevedla ani Adéla
Neumannová s EDIE 1. Ta účast v Židovicích
završila nedělním třetím místem v IM1.

15 zemí v Brně a MČR juniorů
Čtvrtá kvalifikace Českého drezurního poháru
se uskuteční 16. - 17. června v brněnském areálu
JK Panská lícha a bude tak předvojem pro
mezinárodní závody CDI-W. Ty se na Panské líše
konají 22. - 24. června. Vedle našich jezdců se
představí zástupci dalších 14 států. Ozdobou bude
Aat van Essen z Holandska, který je v první stovce
světového drezurního žebříčku.
CDI Brno otevře i letošní seriál národních
šampionátů, protože o medaile zde budou bojovat
junioři. S karlovarským šampionátem totiž koliduje
těsně právě juniorské ME a tak bylo rozhodnuto
uspořádát boj o národní mediale při CDI v Brně.
Podrobnosti na www.panskalicha.cz

Na ME do Švýcarska
Pro Sofii Brodovou je situace o to
nepříjemnější, že se pokoušela s LESTER
získat kvalifikaci pro ME. To se koná od 11.
července v Bernu a za ČR tak na něm budou
startovat Kamila Kotyzová (kvalifikační
podmínky splněny s koňmi ALICE a LÍSTEK),
Barbora Dvorníková (WHY NOT) a Barbora
Marešová (REMEMBER ME H, LINDGREN 1).

Vyjádření manažerky
drezurní komise
Bodový systém v drezuře umožňuje
každému jezdci vyjet na mezinárodní
závody (CDI) a podle dosaženého výsledku
v procentech sbírat kladné či záporné body.
To již bylo mnohokrát řečeno. Tento systém
přitom spoléhá na soudnost každého
jezdce nebo jeho realizačního týmu, zda se
CDI účastní. V letošním roce již máme dvě
jezdkyně, které se tzv. vybodovaly. První
byla paní Juliana Weinberg-Lessing ve
Stadl. Paura s -3 body a druhá před
několika málo dny juniorka Sofie Brodová
v Compiegne s -5 body. V letošním roce již
pravidla kvalifikací pro výjezd do zahraničí
měnit nelze, ale po této zkušenosti se
budeme muset zamyslet nad kvalifikacemi
pro příští rok. Česká drezura si hledá dobré
jméno v zahraničí a výsledky pod 55 %
tomu příliš nesvědčí. Bez kvalifikace vše
záleží na soudnosti jezdců a v případě
juniora na soudnosti jeho trenéra, který by
měl umět správně odhadnout aktuální
formu svého svěřence.
MUDr. Helena Žižková

Foto M. Rozsypalová

Ve dnech 1. - 3. června se konalo v Brně na
Panské líše další kolo Zlaté podkovy ve
všestrannosti. Soutěž CNC* vyhrál Robert
Pokorný na koni CALEPPO z JO Albert Stolany.

Prima Cup končí
Bývalé centrální kolbiště na Trojském ostrově
přišlo i o poslední závody. Po zrušení CSIO v roce
2009 se tam od letošního roku nekonají ani žádné
drezurní soutěže. Poslední živou akcí zůstal
skokový Prima Cup. Na internetových stránkách
pořadatele www.primacup.cz se ale objevilo
oznámení: „Karel Seidenglanz a Prima Cup Team
oznamují, že vzhledem k nesportovnímu přístupu
některých jezdců k 1. červnu 2012 definitivně
ukončují veškeré činnosti související s pořádáním
jezdeckých závodů Prima Cup."
Z vyjádření organizátora vyšlo najevo, že je
zklamán přístupem jezdců, kteří nerespektovali
nastavená pravidla. Ze zástupu přihlášených se
téměř stovka na poslední chvíli omluvila a podle
několika zjištění k tomu uvedla i vymyšlené
důvody. Zatím to tedy vypadá, že místo, které bylo
dlouhá léta synonymem českého jezdeckého
soutěžení, zcela osiří.

Technická
obtížnost či úroveň
Vývoj směrem ke komplikovanějším
technických parametrům parkurů byl zahájen
na počátku 80. let. Někdy v těchto letech si
generace stavitelů uvědomila, že obtížnost
parkurů nelze donekonečna zvyšovat pouze
rozměry překážek. V té době však Evropu ještě
rozdělovala železná opona a tak se není co
divit, že tento trend, jako řada dalších, nebyl na
naší domácí scéně zachycen. Přes veškerý
pokrok v jezdeckém sportu se domnívám, že
logika pojmů technické obtížnosti a technické
úrovně zůstává řadě našich stavitelů utajena
dodnes.
Na stránkách Jezdce jsem mnohokrát
rozebíral
absenci
výukových
systémů
v současném soutěžním jezdectví. V konfrontaci
se zvyšující se popularitou jezdeckých soutěží
a se strmým nárůstem soutěžících jsem byl
donucen pochopit a přiznat: Ve většinovém
trendu současného jezdectví již není místo na
klasickou výuku jezdeckého řemesla tak, jak ho
po staletí demonstrovaly vojenské akademie.
Soutěžní jezdectví již plně ovládlo jezdeckou
scénu a stalo se trendem. Akademické jezdectví
jistě nezanikne, ale bude stále vzácnější relikvií
hipologických podivínů. Díky marketinkové
kvalitě některých z nich pak můžeme jen
doufat, že se při životě podaří nejenom
udržet, ale možná některé jezdecké pravdy
i rozvinout.
Ale i soutěžní jezdectví nějaký výukový
systém k udržitelnému rozvoji nezbytně
potřebuje. Nevím zda se jedná o promyšlený
systémový krok, ale v jezdecky rozvinutých
zemích se jedním ze základních výukových
systémů stala právě technická kvalita kurzů,
kterou již v této chvíli nazývejme raději
technickou úrovní.
U současné jezdecké generace již není čas
a ochota trávit jezdecké mládí letitou prací na
jízdárně. Cílem, co možná nejrychlejším, je
vstup na soutěžní kolbiště. A tak se výuka
dohání při soutěži. Technická úroveň parkurů je
k tomu jedinou příležitostí. Položme si proto
otázku. K čemu vlastně slouží technická
obtížnost či úroveň kurzů a jaký je potřeba vidět
mezi těmito pojmy rozdíl?
Česká současnost bohužel ukazuje, že řada
stavitelů odpověď na tyto otázky nezná. Nebo si
je dosud ani nepoložila a rozdíl si neuvědomuje.
Pod dojmem světových Velkých cen si mylně
vykládá technickou úroveň jako prostředek ke
zvýšení obtížnosti.
Každý účastník jezdeckého života ale potvrdí,
že v soutěžích nižší obtížnosti je technická
úroveň
hlavním
vodítkem
jezdeckých
začátečníků. K tomu jsou určeny soutěže do
120 cm. V těchto soutěžích startují v drtivé
většině buď jezdci začínající, či začínající koně,
nebo jezdci rekreační, v zásadě bez vyšších
sportovních ambicí.
To, jako by mnozí naši stavitelé nechtěli
pochopit. A tak jsou i v těchto úrovních jezdcům
a koním do cesty stavěny řady, které soutěž
výrazně komplikují, často až na hranici
korektnosti. Je tak zaměňována technická
obtížnost, která dokáže dodat těžší soutěži
zkušených jezdců a koní zajímavý moment,
s technickou úrovní, jejíž cílem je naopak
systémové školení jezdců a koní ke správnému
pohybu na parkuru. Technická úroveň by tak
měla jezdce a koně přivést k pravidelnému
cvalu, správnému přiblížení ke skoku, zařídit
postupné a korektní seznámení s profily
a upevnit v koních soutěžní důvěru.
Neobstojí argument, že ze stovek soutěžících
je třeba vybrat nejlepší. Na určení pořadí
v těchto soutěžích již pořadatelé houfně
využívají jiné systémy než trestné body. Tyto
kurzy mají generovat soutěžně zkušené koně
a soutěžně šikovné jezdce. Jejich výkonnostní
kvality pak prověří soutěže vyšší.
Cílem stavitelů Velkých cen je 10 až 15%
bezchybných výkonů. Cílem stavitelů soutěží -Zaž -L- je umožnění korektního absolvování kurzu
a příprava jezdců či koní na jejich výkonnostní
budoucnost.
Cyril Neumann
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Foto J. Gebauer

Foto J. Malinovský

V Ostravě proběhlo 25. května čtvrté kolo
Moravského šampionátu mladých koní. V kategorii
čtyřletých (-Z-) se představilo 33 startujících z nichž
19 předvedlo bezchybný výkon. Mezi 36 pětiletými
(-ZL-) bylo 20 čistých předvedení. Šestiletých (-L*-)
startovalo 26 a 12 postoupilo do rozeskakování.
V něm byl nejrychlejší mezi sedmi čistými David
Fialka na QUADAM (JK Mustang - foto) před
Janem Zwingerem s VÍSKOU RVP (Stáj Zwinger)
a Petrou Špalkovou na SIRIUS 10 (JK Caballero).

V úterý 5. června se konala v pražském showroomu společnosti Mercedes-Benz ČR
tisková konference Jezdecké společnosti Equitana Martinice. Během ní byli novináři seznámeni s podrobnosti letního programu martinického areálu. Vrcholem se stane ve dnech
12. - 15. července skokové mistrovství ČR mladých jezdců a seniorů. Tomu bude předcházet
25. června - 1. července tradiční Memoriál Jana Papouška. Po republikovém šampionátu, v termínu
2. - 5. srpna, se uskuteční 2. ročník Martinického šampionátu mladých koní, který se pojede
poprvé jako Tour Magdalény Hrabánkové s celkovou dotací jeden milion korun. Tato částka bude
navíc navýšena Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR o svazové cílové prémie pro
nejlepší účastníky. Před hlavní částí sezony bude v Martinicích nejen doplněn kvalitní povrch, ale
pořadatelé počítají i s rekonstrukcí a rozšířením příjezdové silnice. Jednou z novinek jsou i nové
trofeje, které byly na tiskové konferenci oficiálně představeny. Pocházejí z dílny sklářského studia
Astera Design, které se dá již označit za hlavního dodavatele trofejí pro většinu stěžejních akcí
českého jezdeckého sportu.
V soutěži -ZL- se v neděli
3. června mezi 33 dětmi
a juniory nejvíce dařilo
Dagmar Neumannové na
RIVERO z JK JS Ctěnice. RIVERO je prvním
rokem startující potomek
klisny Veronika a hřebce
Rock and Roll a jeho
chovatelem je Jiří Cipra
z Pilníkova.
V sobotu 2. června se na
kolbišti v Ptýrově konal šampionát středních
Čech ve skocích.

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 • www.mrzena.eu

TJ Sokol hřebčinec Písek (zal. 1903) si dovoluje
upozornit, že ve dnech 16. a 17. června pořádá
již VI. ročník Ceny českých chovatelů na
kolbišti Zemského hřebčince Písek. Vypsáno je
celkem osm soutěží ( ZL až 2x ST**), z toho tři
soutěže pro koně českého chovu (sobota).
Rozpis na stránkách Jihočeské oblasti a ZH Písek.
Těšíme se na Vaši účast.

Foto J. Matuška

V Opřeticích se ve dnech 2.-3.
června konaly závody v rámci
kterých proběhlo i další kolo Styl
šampionátu 2012. V sobotní hlavní
soutěži -S**- zvítězila Linda
Vondráčková na ARIDA (Vondráček)
V září bude zahájen 11. ročník
vzdělávacího kurzu Chovatel ošetřovatel koní. Kurz je
akreditován ministerstvem školství a je určen zájemcům od 18ti
let. Zahájení je 28. září 2012
a ukončením v dubnu/květnu
2013.
Info M. Papežová 602 450 704
(vzdelavani@svopap.cz) nebo
na www.svopap.cz

Pátým jarním kolem pokračovala
na pardubickém závodišti ve středu
30. května Liga zemědělských škol.
Ta má již za sebou sedm podzimních kol a do konce jarní části
zbývají ještě závody v Benešově
a Lanškrouně. Finále se pak
uskuteční na podzim v rámci
pardubické výstavy Koně v akci.
V rámci ligové soutěže (100 cm) si
nejlépe vedla Lucie Faltýnková
ze Sportovního JK při SZŠ
Lanškroun. Na PANAMA zvítězila
a druhé místo získala s koněm
ZLATKA.
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