Supervize při
Skokovém poháru

Nové podmínky
pro stavbu parkuru

Parkury Skokového poháru
České pojišťovny 2013
by měli stavět zahraniční
stavitelé

Od 1. dubna 2013 platí
nové názvosloví stupňů
obtížnosti skokových
soutěží
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Magna Racino Autumn Tour
Dějiště letošního ME dětí, juniorů a mladých jezdců je již českým jezdcům dlouho známé. Jeho rozkvět však nadále pokračuje a zdá se, že zde se ekonomická krize současné Evropy neprojevuje. Rozsáhlý areál přivítal 1.-4. listopadu všechny účastníky mezinárodních závodů v novém prostředí luxusní haly. Závody byly vypsány jako CSI2*,CSIYH1*, CSICH-A a CSIJ-A.
Luxusní hala o rozměrech 73 x 35 m i opracoviště o rozměrech 25 x 70 m s krytým průchodem do
soutěžní haly jsou vybaveny tím nejdokonalejším povrchem. Celková dotace závodů byla 54 900 Euro
a vedle bronzové, stříbrné a zlaté tůry, zde byly vypsány soutěže pro 6-7leté koně, děti, juniory, mladé
jezdce i amatéry. O české účasti se zmiňujeme v článku na str. 3 (Do hal spíše za hranice) a na výsledky z tohoto střetnutí si musíme počkat do příště, popř. je možné sledovat vše na
www.reitsportnews.at

České dny
v Magna Racino
Českým jezdcům se dařilo na národních
závodech v Ebreichsdorfu, které se konaly
o 14 dní dříve od 19. do 21. října.
První vítězství si připsal hned v pátek Kamil
Papoušek na DOLLAR mezi 4letými koňmi
(105 cm). Následovalo 3. místo Jany Perníčkové na OSVALD mezi 5 a 6letými (110 cm)
a třetí místo Jaroslava Jindry ve skákání -LM(125 cm) na ANDEVER.
O páteční vyvrcholení se postarali jezdci
v soutěžích -LM- (130 cm) a -M- (135 cm).
V obou případech nenašla přemožitele Zuzana Zelinková na CAPTAIN STAR. V -LM- byl
za ní na třetím místě Aleš Opatrný s POLYGRAF a pátá skončila Adéla Půlpánová na
SILKANNA.
V -M- pak zvítězila mezi 29 jezdci a hned za
ní na druhé příčce skončil Aleš Opatrný na
ZANDIRO. Čtvrtou pozici obsadil Zdeněk Žíla
na AMELY a Zuzana Zelinková stihla být ještě
pátá s CORNETA.
(Pokračování na str. 2)

Foto Kit Houghton

Andrew Nicholson
rekordmanem

Několik výborných výsledků dosáhla v Magna
Racino Zuzana Zelinková na CAPTAIN STAR

Sezóna 2012/2013 je pro novozélandského
jezdce Andrew Nicholsona pravděpodobně vyvrcholením jeho 30leté kariéry. Po čtvrté v řadě
za sebou zvítězil v prestižním závodě, když si po
prvenstvích v Burghley, Blenheimu a Boekelo připsal prvenství i v zahajovacím závodě série
HSBC FEI Classics 2012/2013 ve francouzském
Les Etoiles de Pau (CCI4*), který se konal
24. - 28. října. Andrew Nicholson na NEREO (39)
zvítězil o 1,7 bodu před svým krajanem Jonathanem Pagetem (CLIFTON PROMISE). Se 43,3
body skončil další fenomén všestrannosti posledních let Němec Michael Jung na LEOPIN FST.
Po úvodním závodě se tak Nicholson se ziskem 15 bodů ujal vedení v žebříčku HSBC FEI
Classics. Nyní čeká jezdce 22. - 25. listopadu
soutěž v Austrálii a po ní až 25. - 28. dubna 2013 Rolex Kentucky Three-Day
Event v USA.

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno
tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz

O 14 dní později 1. - 4. listopadu přivítala účastníky CSI2* zcela nová hala
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Magna Racino Autumn Tour
(Dokončení ze str 1)
V sobotu si další vítězství připsal Ondřej Zvára s QUIMERO-M mezi 5 a 6letými (110 cm). Dále byla první Jana Perníčková s ÚSVIT (120 cm) a Kateřina Bardonová na CALME Z (125 cm).
Vrcholem sobotního soutěžního dne pak bylo opět skákání -LM- (130 cm) a
-M- (135 cm) V prvním jsme získali 3. až 6. místo zásluhou Kamila Papouška na
BUGATTI DWERSE HAGEN, Aleše Opatrného s FALCO UNION a Zdeňka Žíly
s CATANGO M.
V nejtěžší soutěži dne pak patřilo v prvé desítce ČR hned šest pozic a opět se
opakovala jména Kamil Papoušek, Zuzana Zelinková, Adéla Půlpánová a Zdeněk Žíla.

Velká cena pro ČR
Neděle pak přinesla opět souboje především mezi Zuzanou Zelinkovou a Kamilem Papouškem. Nejprve se přetahovali o prvenství ve skákání 5 a 6letých -L(120 cm) a zde byla lepší Zuzana na CARAMBOL RS před Kamilem s BALLADIUM.
Před hlavní soutěží stačil ještě
Kamil Papoušek skončit na 2.
a 3. místě ve skákání -LM- (125
cm) s GIGOLO VANT BREEHOF a BUGATTI DWERSE
HABGEN před čtvrtým Zdeňkem
Žílou na WIKTORIE.
Závěrečné -S*- (140 cm) bylo
ovšem opět zcela české. Mezi 43
startujícími se do rozeskakování
deseti bezchybných probojovalo
hned pět českých dvojic.
V něm nejprve Zdeněk Žíla
na CAVALINO nastavil laťku časem 30,09 s. Vzápětí jej překonala Zuzana Zelinková na
CORNETA o 0,21 s a nikdo nečekal, že soutěž nevyhraje. Nakonec ale přišel Kamil Papoušek na BEL CANTO HRADIŠTĚ a s časem 29,77 s zvítězil.
Čtvrtou příčku obsadil Zdeněk
Žíla s AMELY a pátá skončila
Adéla Půlpánová na COMMANDER. Kompletní
info
na Kamil Papoušek na BEL CANTO HRADIŠTĚ
zvítězil v hlavní ceně při CSN v Ebreichsdorfu
www.reitsportnews.at

Fotografií se ještě vracíme k slušnému předvedení naší dvojice Ema Jančářová - ATHOS v maďarském Kaposváru. Jak nám jezdkyně sdělila, v letošním roce se jednalo o poslední start koně ATHOS. Nyní ho čeká odpočinek, který na konci roku přeruší soustředění s německým trenérem
Michaelem Detersem. To by se mělo stát prvním stavebním kamenem ke
splnění hlavní ambice pro rok 2013, kterou je start na ME.

Ředitel až příště
Již čtvrtý měsíc nemá Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem v čele jmenovaného ředitele. Vedením je zatím stále pověřena bývalá vedoucí ekonomického úseku Simona Voňková. Původní termín pro jmenování nového ředitele, který v médiích vyslovil
současný ministr zemědělství Petr Bendl, byl stanoven na konec
srpna. K tomuto datu ovšem nebylo ani vypsáno výběrové řízení.
To nakonec proběhlo v září a dalším termínem pro jmenování
ředitele byl určen čtvrtek 1. listopadu.
Ani v tomto čase však ke jmenování ředitele nedošlo a termín
byl opět prodloužen až do 15. listopadu.
Doufejme tedy, že k tomuto datu bude již skutečně znám v posledním desetiletí již sedmý (včetně pracovníků ověřených vedením) ředitel.
Po 12 letech éry MVDr. Norberta Záliše je tak Národní hřebčín
zmítán nesouvislou řadou záměrů a představ. Bohužel vše nasvědčuje tomu, že hlavní příčinou tlaků a častých změn ve vedení
naší jediné světově proslulé hipologické organizace je 300 miliónů
korun pro uskutečnění zásadní rekonstrukce hřebčína, které by se
měly čerpat z fondů Evropské unie.
Bohužel organizačně ekonomické zájmy, které se nemusí vždy
nutně shodovat se zájmy Národního hřebčína a starokladrubských
koní, nepřímo potvrzují kuloárové informace o nejasnostech provázejících realizaci Integrovaného operačního programu, který byl
slavnostně spuštěn 1. října. Můžeme tedy pouze doufat, že případné problémy nebudou mít na celý projekt rekonstrukce 17
objektů národní kulturní památky fatální dopad.
Bohužel situace v jediné hipologické instituci přesahující svým významem hranice ČR je tak i nadále nejasná. Ing. Cyril Neumann
dnešním díle „O jezdeckém umění” přináší MVDr. Norbert
Záliš další seznámení s autorem minulých časů. Při četbě textu z doby před 160 lety si jezdec pracující každodenně s koňmi opět potvrdí, jak málo se koně za téměř dvě století změnili. Ernst
Friedrich Seidler rozšiřuje plejádu autorů, kteří již byli odsunuti do
zapomnění. Díky práci Norberta Záliše máme šanci se s jejich zkušenostmi, které by zcela jistě zůstaly nepovšimnuty, seznámit.
Všem ctitelům prací Norberta Záliše můžeme jen připomenout,
že čtenářům Jezdce je k dispozici nejenom čtvrté vydání Hovorů
o drezuře, ale připravena je i další publikace souboru Scripta
Equestrica Jezdectví pro vzdělance.
V průběhu zimy 2012 pak budou ve třech dílech vydány i soubory esejí O jezdeckém umění. Všechny publikace si můžete objednat na jezdec@jezdec.cz
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Pony v Rakousku

Exnar měl pravdu

Ve čtvrtek 25. října se do Reitschule ve Weikersdorfu sjela malá ekipa drezurních pony
jezdkyň z ČR. V reprezentačním týmu byla Tereza Markusková (LIMETREE ARACORN),
Anna Hrudková (ELF), Sára Vingrálková (KENY,
EMIL–R), Julie Sekaninová (BAK) a v pátek dorazila ještě Michaela Pavlisová (DIAMANT,
DIRIGENT) a Alexandra Hanáčková (GRENADIÉR).
Soutěže se konaly jak v hale, tak venku. V pátek a sobotu se jezdilo v příjemných podmínkách, ale v noci ze soboty na neděli dorazilo i do
Rakouska zcela zimní počasí a ve stanových
stájích klesla teplota téměř pod nulu. Ráno se
pak naše ekipa rozhodovala zda neukončit
účast, ale nakonec všichni vydrželi až do konce.
Vypsáno bylo na třicet soutěží a čeští jezdci
přivezli několik umístění, ze kterých jmenujme
4. a 5. místo Terezy Markusové na LIMETREE
ATACORN a Michaely Pavlisové s DIAMANT
424 v úloze -L- (11 start.). Kompletní výsledky
na www.turnier-meldestelle.com

Krátkou zprávou se ještě vracíme k výjezdu
našich reprezentantů na MS jednospřeží, které
se konalo v portugalském Companhia das Leziritas v polovině září.
Z trojice nominovaných jezdců se Jan Exnar
pro obrovskou vzdálenost, značné finanční náklady a malou naději na úspěch rozhodl neúčastnit. Do Portugalska tak vyrazili pouze Jaroslav Petřek a Alena Brixová. V konkurenci
73 spřežení však ani jedna česká zápřež nestačila na světovou konkurenci a obě skončila na
úplném konci výsledkové listiny, pouze před
pěticí jezdců, kteří závod nedokončili.
Mezi jednotlivci zvítězil Němec Christoph
Dieker před Michaelem Barbey (SUI) a Wilbrord
van den Broekem (NED). V týmech nenašli přemožitele Němci.

Supervize
při Skokovém poháru

Tereza Markusová na LIMETREE ATACORN
patřila v Rakousku mezi nejúspěšnější

Podzimní slavnosti v Hradištku
Jezdecká škola Equus Kinsky v Hradištku
u Sadské pořádá 11. listopadu skokové závody
„Champions Tour“, při kterých bude hlavním lákadlem VI. ročník soutěže „Top Ten Cup“.
Jedná se o střetnutí nejlepších jezdců a koní
z čela republikového skokového žebříčku Soutěž
proběhne pod záštitou ministra zemědělství
s názvem „Cena ministra zemědělství - Top Ten
Cup“
V rámci závodů bude v areálu ve spolupráci

se společností „Náš grunt“ uspořádán trh českého venkova, kde se budou prezentovat dodavatelé českých produktů potravinářského zboží.
V rámci této prezentace bude pochopitelně probíhat i celá řada ochutnávek a pro návštěvníky
se chystá i česká zabíjačka.
Pořadatelé se rozhodli, vzhledem ke spojení
dvou akcí s různou tématikou, nazvat akci v neděli 11. listopadu jako „Podzimní středočeské
slavnosti Hradišťko 2012“.

Na halová střetnutí spíše za hranice
(viz Čtyřikrát do Berthall). Soutěžit se ještě bude
11. listopadu v Hradištku (viz Podzimní slavnosti v Hradištku), kde proběhne závěrečná část letošní Champions Tour.
Ve stejném termínu budou soutěže v Herouticích, kde proběhne předposlední kvalifikační kolo seriálů Pony liga, Pony extraliga a Teenager
2012. Finále je v Herouticích plánováno na
24. do 25. listopadu.
Od 1. do 4. listopadu soutěžila Anna Kellnerová při CSI v Mnichově a souběžně se konaly závody CSI2*/CSIYH*/CSICh-A/CSIJ-B v rakouském Ebreichsdorfu. Rakouské halovky jsou našimi jezdci tradičně obsazovány a v Ebreichsdorfu
soutěžilo 15 českých jezdců s více než třiceti
koňmi.
Další jezdci (Jiří Luža, Jaroslav Jindra a Jan Štětina) si
vybrali pro zahraniční výjezd
CSI2*/CSIYH*/CSIP v rakouském Linci. Dva finalisté
Do termínu Světových jezdeckých her 2014 v Normandii (24. strpna - 7. září 2014) sice ještě zbývá více
jak půdruhého roku, ale organizátoři se již pilně připravují. Pro rok
2013 proto naplánovali řadu „zkušebních” akcí, při kterých si již chtějí ověřit připravenost závodišť.
Zahájí skokoví a drezurní jezdci, kteří mají soutěže plánovány na
červen 2013 na závodišti v Caen..
Vytrvalostní jezdci budou mít svoji soutěž 16. srpna v Sartily. Jezdci všestrannosti si vyzkouší závodiště světového šampionátu 2014 ve
dnech 16. - 18. srpna. Drezura a terénní zkouška se bude konat v národním hřebčíně Haras du Pin, parkur pak v Caen.
Spřežení otestují dráhu v Caen ve dnech 22. -25. srpna a jezdci
reiningu budou mít kontrolní soutěž v Parc des Expositions také
v Caen 20. října. Zkrátka tak vyjdou pouze voltižéři a handicapovaní
účastníci paraher.
Organizátoři spoléhají především na celou infrastrukturu národního
hřebčína v Haras du Pin, která již byla mnohokrát prověřena. Pořadatelé očekávají, že všech osm plánovaných šampionátů navštíví v průběhu 15 dní 500 000 diváků. Předpokládaná je účast 1 000 koní
z 60 zemí světa. Pomáhat bude 2 500 dobrovolníků a televizní signál
bude přenášet 500 televizních společností.
Světové jezdecké hry v Normandii jsou sice ještě daleko, ale FEI již
promýšlí SJH 2018. Z uchazečů o organizaci těchto her odstoupil
Rabat (Maroko) a tak ve hře o pořadatelství zůstává kanadský
Bromont a pro nás senzační Vídeň.
V závěru roku sice ožijí i české haly jezdeckými soutěžemi, opravdovou halovou sezónu však
využívají čeští jezdci spíše v rakouských a polských halách.
Na domácí půdě soutěžili military jezdci při
tradiční Rozlučkové všestrannosti ještě v Pardubicích 3. - 4. listopadu. První listopadový víkend
ožila jezdeckými soutěžemi i frenštátská hala,
kde se konal Svatomartinský pohár (-L*-). O týden později (10. 11.) se bude naposledy soutěžit v Praze na Císařském ostrově a v Brně Veveří zahájí ve stejný den série čtyř halových mítinků (st. Z - S*). Série pořádaná Robertem Smékalem, pro kterou se vžil název Berthall, pak bude pokračovat 24. listopadu a 8. a 22. prosince

Světové jezdecké hry
v Normandii se blíží

Zástupci Asociace Českého skokového poháru společně se svým reklamním a marketingovým partnerem, agenturou Via Solaris, již
pracují na novém ročníku Skokového poháru
České pojišťovny. Jasno je o kalendáři příštího
roku a seriál Skokového poháru začne v Martinicích 18. - 21. dubna 2013. (Kompletní kalendář SP České pojišťovny 2013 naleznete na
www.ceskyskokovypohar.cz).
Členové organizačního týmu připravili pro
příští rok významnou novinku. Protože většina
jezdců porovnává úroveň domácích a zahraničních kursů a naši stavitelé z tohoto hodnocení
nevycházejí příliš dobře, rozhodli se organizátoři příštího ročníku v co nejvyšší míře využívat
služeb zahraničních stavitelů. Pro naše autory
pak spolupráce s odborníky z jezdecky vyspělých zemí bude dobrou příležitostí pro konzultace a porovnávání svých názorů na stavbu kurzů.
Doufejme, že se tyto zkušenosti nakonec projeví i v nižších skokových soutěžích celonárodní
úrovně.
Skokového poháru Aleš Opatrný a Jiří Hruška,
společně s Josefem Kinclem a Zdeňkem Žílou,
startovali 3. - 5. listopadu při CSI3*/CSIYH*
v polském Lešně. Závody stejné kategorie zde
budou pokračovat i ve dnech 9. - 11. listopadu
a to se ke zmíněné čtveřici přidá ještě Zuzana
Zelinková.
Další dva víkendy v řadě 16. - 18. a 23. - 25.
listopadu obsadí Češi rakouský Wiener
Neustadt. Mezinárodních závodů CSI2*/CSIYH*
se v prvním či v druhém termínu zúčastní např.
Jaroslav Jindra, Vladimír Malák, Aleš Opatrný,
Jiří Tměj a Barbora Tomanová. Ti všichni si bezplatnou účast s jedním koněm vyskákali během
finále Skokového poháru České pojišťovny v Hořovicích.
Poslední skokovou akcí, kterou nelze v tomto
výčtu opomenout, je CSI2*-W ve slovinském
Celje, kterého se 23. - 25. listopadu zúčastní
Zuzana Zelinková.
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V Helsinkách Bost
Druhé kolo skokového Rolex FEI
Word Cup viděli
21. října návštěvníci Hartwall arény
v Helsinkách. V této především hokejové hale je velká
divácká kapacita
obětována velikosti
kolbiště a tak se
musel stavitel Aki
Ylanni vejít do rozměrů 60 X 30 metrů. Většina skoků
byla po obratech nebo na vlásenkách a od
jezdců to vyžadovalo enormní soustředění
na každý nájezd. Hodně chyb bylo na trojskoku a těžký byl i samotný závěr parkuru.
Přesto se z třiceti devíti startujících podařilo čtrnácti jezdcům přejít parkur čistě. Ze
známých tváří, které mezi nimi chyběly jmenujme Dermota Lennona, Simona Delestre,
Katharinu Offel, Natale Chiaudani, Denise
Lynche, Ludo Philippaertse, Edwinu TopsAlexander, Roberta Smithe, Beata Mändli
a Piuse Schwizera.

Vítězství k narozeninám
Rozeskakování zahajoval čerstvý vítěz
z minulého týdne v Oslu Jeroen Dubbeldam
s tm. hnědkou BMC UTASCHA (Lux Z). Jel
skvěle a i když při odchodu trochu nevěřícně kroutil hlavou, jeho konkurenti měli hned
co dohánět.
Překvapivým účastníkem rozeskakování
byl mezinárodně nepříliš známý Ital Giovanni Consorti s 10letým hnědým valachem
SILVERSTRAS (Quantum). Tomu se ale nepodařilo zopakovat výkon ze základního
parkuru a udělal dvě chyby.
Jednou zaváhal i nadějný pokračovatel
slavné švýcarské dynastie a vítěz letošního
ME mladých jezdců v Magna Racino, Martin
Fuchs s 16letým běloušem PRINCIPAL 12
(Prinz Oldenburg). Stejně dopadl i zástupce
slavné švédské jezdecké rodiny Jens Fredricson s hnědákem LUNATIC (Landlord).
Zato týmový olympijský vítěz Scott Brash
s 10letým HELLO SANCTOS (Quasimodo)
dokázal, že ho začátek halové sezóny zastihl ve výborné formě. Vedoucí Dubbeldamův
čas ale přesto o desetinu nestíhal.
Foto Tapio Maenpaa/FEI

Po něm se objevil francouzský čaroděj
Roger Yves Bost. Jestliže se v základním parkuru trochu kontroloval, tak jeho
jízda v rozeskakování pohrdala snad
všemi přírodními zákony. Svým nenapodobitelným stylem dokázal rozhýbat
12letou CASTLE FORBES MYRTILLE
PAULOIS (Dollar du Murier) tak, že zkrátil doposud vedoucí čas o více než jednu
a půl vteřiny.
Emanuele Gaudiano s vestfálskou COCOSHYNSKY (Cornet Obolensky) udělal chybu. Kevinu Stautovi s bělkou SILVANA HDC (Corland), který věděl, že
svého létajícího krajana stejně nedožene, chyběly tři sekundy a podobně jel také William Funnell na BILLY ANGELO
(Tangelo van de Zuuthoeve). Marně se
snažil i razantní Henk van de Pol s hřebcem WARRANT (Numero Uno), který
jednou chyboval. Dvakrát zaváhal Philipp
Weishaupt s pepiniérem CATOKI (Cambridge).
Stejně jako před týdnem v Oslu, byla velkým zážitkem jízda, kterou předvedl Sergio
Alvarez Moya populárním holštýnem CARLO (Contender). I když se jednu chvíli zdálo, že mu vítězství neunikne, v cíli mu jedna
desetina přebývala.
Steve Guerdat s bělkou NASA (Cumano)
udělal dvě chyby a jeden skok shodil i Maikel van der Vleuten s hřebcem VDL GROEP
VERDI (Quidam de Revel)
Roger Yves Bost se z triumfu radoval o to
Výsledek z Helsinek: 1. Roger Yves Bost
- CASTLE FORBES MYRTILLE PAULOIS
(FRA) 0/0 37.39, 2. Sergio Alvarez Moya CARLO (ESP) 0/37.48, 3. Jeroen Dubbeldam - BMC UTASCHA (NED) 0/0 38.98,
4. Scott Brash - HELLO SANCTOS (GBR)
0/0 39.08, 5. William Funnell - BILLY ANGELO (GBR) 0/0 40.28, 6. Kevin Staut SILVANA HDC (FRA) 0/0 40.74, 7. Maikel
van der Vleuten - VDL GROEP VERDI
(NED) 0/4 39.46, 8. Jens Fredricson - LUNATIC (SWE) 0/4 40.22, 9. Emanuele Gaudiano - COCOSHYNSKY (ITA) 0/4 40.81,
10. Henk van de Pol - WARRANT (NED) 0/4
41.87, 11. Martin Fuchs - PRINCIPAL (SUI)
0/4 42.34, 12. Philipp Weishaupt - CATOKI
(GER) 0/8 38.69, 13. Giovanni Consorti SILVERSTRAS (ITA) 0/8 43.27, 14. Steve
Guerdat - NASA (SUI) 0/8 43.53, 15. Pius
Schwizer - POWERPLAY (SUI) 4/65.17,
16. Beat Mandli - LOUIS (SUI) 4/65.52.

víc, že ten den slavil své čtyřicáté sedmé
narozeniny. Sergio Alvarez Moya, kterému
se s ex Skeltonovým valachem předpovídá
velká budoucnost, se na tiskové konferenci
s úsměvem těšil: „Jestliže jsem byl před týdnem třetí a dneska druhý, tak příště mě může čekat už jenom vítězství!"
Kompletní výsledky naleznete na
www.helsinkihorseshow.fi
Příští kolo Světového poháru bude v neděli
4. listopadu ve francouzském Lyonu.
Pořadí západoevropské ligy SP po
dvou kolech: 1. Jeroen Dubbeldam (NED)
35, 2. Sergio Alvarez Moya (ESP) 32,
3. Scott Brash (GBR) 25, 4. Maikel van der
Vleuten (NED) 23, 4. William Funnell (GBR)
23, 6. Roger Yves Bost (FRA) 20, 7. Kevin
Staut (FRA) 19, 8. Beat Mandli (SUI) 18,
9. Pius Schwizer (SUI) 12, 10. Jens Fredricson (SWE) 9, 10. Rolf-Goran Bengtsson
(SWE) 9, 12. Emanuele Gaudiano (ITA) 8,
13. Henk van de Pol (NED) 7, 13. Penelopé
Leprevost (FRA) 7, 15. Luciana Diniz
(POR) 6, 15. Martin Fuchs (SUI) 6, 15. Steve Guerdat (SUI) 6, 18. Marco Kutscher
(GER) 5, 18. Philipp Weishaupt (GER) 5,
20. Giovanni Consorti (ITA) 4, 20. Jose Larocca (ARG) 4.

Nagel zase Němcem
Po šesti letech odhází Björn Nagel z ukrajinské reprezentace a končí spolupráci s Alexandrem Oniščenkem. V ukrajinských barvách startoval v soutěžích Poháru národů, zúčastnil se evropských i světových šampionátů
a byl účastníkem olympijských her v Hong
Kongu a v Londýně.
„Byla to krásná léta a zažil jsem spoustu
úspěchů," říká 34letý syn u nás velmi dobře
známého trenéra Tjarka Nagela. „Nerozešli
jsme ve zlém. Bylo to opravdu velmi zajímavých šest let v týmu pod vedením Alexandra
Oniščenka. Nyní pro mě ale přicházejí nové
cíle a jiné priority."
Z jeho prohlášení dále vyplývá, že by se
v budoucnu Björn Nagel rád uplatnil v německé reprezentaci. Podle mezinárodních
předpisů však nebude moci svou rodnou vlast
v Poháru národů ani na šampionátech dva roky po zpětné změně občanství reprezentovat.
K tomu Björn Nagel dodal: „Právě teď jsou
moje koně ještě trochu mladí, ale rozhodně
bych chtěl v dohledné budoucnosti na mezinárodní úrovni znovu startovat."

Foto Tapio Maenpaa/FEI

Na prvních dvou místech v Helsinkách skončili jezdci, kteří by známku za styl asi slyšet nechtěli (vpravo vítěz Roger Yves Bost, vlevo druhý Sergio
Alvarez Moya)
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PARZIVAL kraluje
V malebném dánském přístavu Odense byl
21. října zahájen Reem Acra FEI Word Cup
2012/2013.
Do třetího největšího města v Dánsku a hlavního na ostrově Funen přijelo pro první halové
body patnáct konkurentů ze šesti zemí. Pro 28.
ročník západoevropské drezurní ligy to bylo zahajovací kolo (z osmi kvalifikací). Finále bude
na programu 24. - 28. dubna 2013 v Göteborgu.
V nepříliš zaplněné hale předvedl velmi pěknou sestavu hned první startující, domácí jezdec Joachim Thomson s teprve 10letým hnědákem AKEEM FOLDAGER (Akinos). Následovalo několik méně povedených úloh, ale druhá polovina startovního pole byla velmi vyrovnaná.
Velký ohlas publika měl KÜR dánské reprezentantky Sidsel Johansen s tm. hnědákem
SCHIANTO (Gribaldi). Tradičně kvalitní úlohu
předvedla také Švédka Tinne Vilhelmson-Silfven s hannoveránem DON AURIELLO (Don
Davidoff).
Vysoký standard potvrdila v Německu žijící
dánská princezna Nathalie zu Sayn-Wittgenstein s 15letým tm. hnědákem DIGBY (Donnerhall). S přibývajícími zkušenostmi se stále
lepší i největší dánská naděje, dvaadvacetiletá
Anna Kasprzak, která si před olympijskou sezónou v Německu koupila velmi dobrého tm.
ryzáka
DONNPERIGNON (Donnerhall).
Všichni tito jezdci se vešli do jednoho procentního bodu.
Od nich se o tři procenta odpoutal úřadující
mistr světa Edward Gal, kterému s 12letým
hřebcem v dánském majetku BLUE HORS
ROMANOV (Rohdiamant) publikum vytvořilo
takřka domácí prostředí.
Podle očekávání však s výrazným náskokem
triumfovala obhájkyně dvou posledních finálových
Výsledek z Odense: 1. Adelinde Cornelissen - JERICH PARZIVAL (NED) 88.175,
2. Edward Gal - BLUE HORS ROMANOV
(NED) 80.650, 3. Anna Kasprzak - DONNPERIGNON (DEN) 77.825, 4. Nathalie zu SaynWittgenstein - DIGBY (DEN) 77.600, 5. Tinne
Vilhelmson-Silfven - DON AURIELLO (SWE)
77.375, 6. Sidsel Johansen - SCHIANTO
(DEN) 77.300, 7. Anabel Balkenhol - DABLINO FRH (GER) 75.625, 8. Joachim Thomson
- AKEEM FOLDAGER (DEN) 75.150, 9. Nadine Capellmann - ELVIS VA (GER) 74.800,
10. Patrick van der Meer - UZZO (NED)
74.675, 11. Marlies van Ballen - BMC MICIANO (NED) 72.800, 12. Helen Langehanenberg - FÜRST KHEVENHÜLLER (GER)
72.075, 13. Claudia Fassaert - DONNERFEE
(BEL) 66.475, 14. Maria von Essen - FERDI
(SWE) 61.250, 15. Siril Helljesen - DORINA
(NOR) Ret.

Reportáže
vítězství, Holanďanka Adelinde
Cornelissen s 15letým valachem JERICH PARZIVAL
(Jazz). Na tiskové konferenci
podotkla, že si k srdci vzala
slova, která jí po prohranné
olympijské soutěži (stříbrná za
Charlotte Dujardin) řekl hlavní
rozhodčí Stephen Clarke. Pokud by někdy měla proti mladé
Angličance znovu uspět, musí
PARZIVAL ukázat „více lehkosti a zlepšit samonosnost."
Adelinde Cornelisen dále
vysvětlila: „Dělám teď věci
trochu jinak a tak Parzival samozřejmě někdy ne zcela
jasně chápe, co po něm chci.
Chvíli to ještě potrvá, ale já
jsem opravdu šťastná, jak se
nám to daří."
Z diváckého hlediska je
nutno říci, že se teď PARZIVAL opravdu méně opírá do
ruky, ale tou nejpatrnější
změnou je, že si Adelinde po
vzoru své konkurentky také
nasadila
místo
cylindru
ochrannou přilbu.
I v předcházející klasické
Grand Prix vyhrála s výsledkem 79,382% Adelinde Cornelissen před druhou Annou
Kasprzak.
Ta
získala
76,213% a až třetí byl
Edward Gal se 74,447%.
Kompletní výsledky naleznete na: www.jbkhorseshows.dk
Druhé kolo bylo v pátek
2. listopadu v Lyonu.
Pořadí SP 2012, do kterého jsou započítány i výsledky oficiálních konkůrů
na otevřených kolbištích
včetně brněnského CDI: 1.
Marcela Krinke Susmelj
(SUI) - 30, 2. Edward Gal
(NED) - 20, 2. Marlies van
Baalen (NED) - 20, 2. Stefen Peter (AUT) - 20, 5.
Anette Christenson (SWE)
- 17, 5. Anna Kasprzak
(DEN) - 17, 5. Pia Fortmuller (CAN) - 17, 5. Sebastien Duperdu (FRA) - 17, 5.
Valentina Truppa (ITA) - 17,
10. Arnaud Serre (FRA) 15, 10. Karin Kosak (AUT)
- 15, 10. Nathalie zu SaynWittgenstein (DEN) - 15,
10. Yassine Rahmouni
(MAR) - 15

5

Foto A. Boe Ostergard/FEI

Halovou sezónu zahájila Adelinde Cornelissen na JERICH PARZIVAL suverénním vítězstvím v Odense
Foto A. Boe Ostergard/FEI

Edward Gal (BLEUE HORS ROMANOV) se ve světové drezuře
opět pomalu propracovává mezi nejlépe hodnocené dvojice

Halový Světový pohár
zahájila i spřežení při CAIW v Hannoveru 27. října.
Vynikající start ve 12.
ročníku halového FEI
World Cup čtyřspřeží měl
Boyd Exell (AUS).
Boyd Exell vyhrál jasně
hned první finálové kolo,
ve kterém s ním dokázal
držet krok pouze IJsbrand
Chardon (NED), který nakonec skončil celkově na
2. místě.
Boyd Exell v zahajovací
soutěži dojel až čtvrtý, ale
pro finále změnil trasu průjezdů a nakonec na něho
neměl nikdo šanci. V čele
jeho spřežení nechyběl
ostřílený 20letý matador
BILL. Na třetím místě
skončil Tomas Eriksson
(SWE).
Další z celkově osmi kol
SP se jede 17. listopadu ve
Stuttgartu.

Dvakrát „áčko”
Německá jezdecká federace oznámila složení
drezurního „A" kádru pro následující období: Anabel Balkenhol - DABLINO, Helen Langehanenberg - DAMON HILL NRW, Fabienne Lütkemeier
- D'AGOSTINO, Matthias Alexander Rath - TOTILAS, Kristina Sprehe - DESPERADOS FRH
a Isabell Werth - EL SANTO NRW a DON JOHNSON FRH. Z tohoto seznamu vyplývá, že Ulla
Salzgeber a Dorothee Schneider již v týmu nejsou.
Podobně vypadla po ukončení vrcholné kariéry svého nejlepšího koně CELLAGON LAMBRASCO, ze skokového týmu Janne-Friederike
Meyer.
Mistrovský kádr má nyní toto složení: Christian
Ahlmann, Ludger Beerbaum, Marcus Ehning,
Marco Kutscher, Meredith Michaels-Beerbaum,
Carsten-Otto Nagel, Philip a Weishaupt,
Skokový „B" kádr: Daniel Deußer, Hans-Dieter
Dreher, Katrin Eckermann, Janne-Friederike Meyer, Rene Tebbel a Thomas Voss.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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Reportáže

Kam za Podkovou
v příštím roce

Generální tajemník FEI Ingmar De Vos

Bude i Čínská liga?
Generální tajemník FEI Ingmar De Vos
absolvoval v polovině října dvoudenní návštěvu čínského města 4cheng-tu, kde
s čínskými představiteli jezdeckého sportu
diskutoval další možnosti zapojení Číny do
světového jezdeckého hnutí. Z čínské strany
zazněla připravenost investovat do rozvoje
tohoto sportu, který dosud trpí v rámci země
přísnými veterinárními i přepravnímy omezeními.
Čánská strana plánuje vytvořit centrum
pro školení funkcionářů a pořadatelů soutěží a postupně by se chtěla zapojit i do regionálního systému Světového poháru.

Hatla na měsíc doma
Mezinárodní Aldon Horse Trials pořádaný
od 18. do 21. října v Somersetu, byly poslední závody, kterých se Jaroslav Hatla v letošní sezóně zúčastnil.
Na rozlehlém závodišti se během tří závodních dní vystřídalo na 700 soutěžních
dvojic od kategorie BE100 do národních
dvou hvězd s mezinárodní účastí. Hatla se
postavil na start se dvěma zástupci v té nejvyšší kategorii, tedy ve dvou hvězdách. V jeho sekcích bylo po čtyřiceti přihlášených koních. Sedmiletý MASTER BEN po pěkné
drezuře a čistému parkuru cross nedokončil.
Jarda na překážce č. 10 vzdal, protože větší
druhá vodní kombinace byla pro koně příliš
strašidelná. Zkušený jedenáctiletý SECOND
SUPREME za skvělý výkon po kvalitně zajeté drezuře a čistém parkuru vybojoval
4. místo jen za malou časovou penalizaci. Listopad by měl Jaroslav Hatla strávit v České
republice a zpět do Velké Británie odcestuje
koncem měsíce.
-mal-

Gerco chce
k soudu
Jak uvádí server www.horses.nl, stříbrný medailista z Londýna Gerco Schröder,
se stal nevinnou obětí konkurzu, který byl
uvalen na majitele jeho koní, firmu Eurocommerce. Problémy této firmy vyplynuly
z jejích obchodních praktik a koní se týkaly
jen okrajově. Pro holandského jezdce je
profesionální jezdecký sport hlavním zdrojem obživy a v tuto chvíli je mu znemožněno, aby zúčastňoval závodů se svými nejlepšími koňmi. Hlavním věřitelem zadlužené firmy je nizozemská banka Rabobank,
která zabavila pasy jednadvaceti koní spadajících do konkurzu a ti se bez nich žádných soutěží zúčastnit nemohou. Gerco se
dokonce nabídl, že bude za koně osobně
ručit, svou kariéru vidí v ohrožení, a proto
chce podat na hlavního věřitele žalobu.

Ve středu 17. října proběhla v Humpolci
schůze pořadatelů soutěží Zlaté podkovy, na
níž se domlouvaly podmínky a termíny pro
příští sezonu, kdy by se měl konat již 48. ročník tohoto seriálu. Bylo konstatováno, že pro
seriál bylo velkým přínosem souběžné pořádání KMK všestrannosti a také přehlídka výkonných plemen ČT ve spolupráci SCHČT.
Proto se v obou případech naváže na spolupráci i v následujícím roce.
Zatímco v KMK je počítáno se čtyřmi kvalifikačními koly a finále, Zlatá podkova by se
měla uskutečnit celkem třináctkrát. Nejisté
zůstává pouze kolo organizované na Slovensku.
Jednotlivé závody budou postupně hostit
areály v Parubicích (13. - 14. dubna, všestrannost), ve Dvorečku (4. - 5. května, všestrannost), v Semicích (4. - 5. května, spřežení
CAN-A), v Borové u Českého Krumlova (18. 19. května, všestrannost), v Mikulově (1. - 2.
června, spřežení CAN-A), v Brně na Panské
líše (8. - 9. června, všestrannost), v Lošticích
(22. - 23. června, všestrannost), v Kolesách
(6. - 7. července, všestrannost + MČR), v Tatranské Lomnici (6. - 7. července, všestrannost
+ spřežení), v Pardubicích (6. - 7. července,
spřežení CAN-A), v Brně na Panské líše (20. 21. července, všestrannost), v Polici nad Metují (3. - 4. srpna, spřežení CAN A + MČR)
a nakonec v Humpolci (23. - 25. srpna, finále
+ MČR Spřežení CAN-A).
-mal-

Čtyřikrát do Berthall
Ihned po skončení posledních závodů na
otevřeném kolbišti v brněnském areálu TJ
Moravan Brno, které proběhly 13. října, se započalo se stavbou plachtové haly zvané Berthall (podle Roberta „Bertíka" Smékala), která
se již od roku 2009 stává pravidelně dějištěm
skokových závodů. Ještě během podzimní
části halové sezony by měly na tomto místě
proběhnout čtyři mítinky a na soutěžící budou
pokaždé čekat vedle jedné hobby soutěže do
90 cm také oficiální „dvoufázovky" 100/100 cm,
110/110 cm a 120/120 cm. První ze čtyř
termínů připadl na sobotu 10. listopadu.
Pokračovat se bude ve dvoutýdenních cyklech - tj. 24. listopadu, 8. prosince a 22. prosince. Více informací naleznete na adrese
www.berthall.cz.

Foto J. Malinovský

Karolina Šimáčková na NIOBARA 1 (Nebanice)
slavila v Mariánských Lázních dvě prvenství

Mariánskolázeňský
podzim venku
Podzimní Mariánskolázeňské skoky většinou
patří mezi první halové závody, ale nakonec
byly v termínu 20. října z posledních pořádaných pod širým nebem. Zatímco nížiny trápila
nízká inverzní oblačnost, kolbiště v Mariánských Lázních se díky své nadmořské výšce
kolem 800 metrů brzy vynořilo z husté ranní
mlhy a po zbytek dne soutěžící doprovázelo
slunečné počasí a příjemné teploty připomínající babí léto.
Na programu byly připraveny především
soutěže pro mladé koně, ale úvod patřil studentům tamní Jezdecké akademie, mezi nimiž
zazářila Karolína Šimáčková na NIOBARA 1.
Zvítězila ve stupňované obtížnosti do 100 centimetrů a nejlepší výsledek předvedla i v následující skokové soutěži 100 - 110 centimetrů
s handicapem pro 4 a 5leté koně.
V handicapové soutěži 120 - 125 centimetrů
pro 6 a 7leté koně vybojovala prvenství domácí Jana Stebelská s PANTER 1. Osmiletí a starší koně se utkali na překážkách do 130 centimetrů, přičemž do rozeskakování postoupily
jen dvě dvojice - Luděk Smaha s QUIDAM DE
LUGANO a Jana Stebelská s NORMAN 1. Luděk Smaha v něm se svým koňským svěřencem byl o téměř tři sekundy rychlejší a zaslouženě zvítězil.

Nové podmínky
pro stavbu parkuru
Výkonný výbor ČJF ve spolupráci se skokovou komisí schválil nové technické podmínky pro stavbu parkuru. Od 1. dubna 2013 se
tak dočkáme mj. i nového názvosloví jednotlivých stupňů obtížnosti skokových soutěží.
Oficiální závody budou již od 80 cm, což zahrnuje zcela nový stupeň ZZ. Následovat budou po 10 cm tradiční stupně ZM, Z a ZL, u nichž bude tolerance výšky překážek +/- 5 centimetrů. V každém parkuru může první skok
být -10 cm. Ostatní skoky musí dosahovat
předepsaných rozměrů. 50 % skoků musí dosahovat maximálních rozměrů daného stupně
obtížnosti, z toho minimálně jeden kolmý skok
a jeden oxer (platí do 110 cm). Od 115 centimetrů již nebude tolerance žádná. Jedná se
o stupně L* (115 cm), L** (120 cm), S*
(125 cm), S** (130 cm), ST* (135 cm), ST**
(140 cm), T* (145 cm), T** (150 cm) a T***
(155 cm). Tolerance šířky oxerů byla stanovena -10 / +20 cm (od stupně 145 cm dle uvážení), v případě trojbradlí +50 cm.
Vzdálenosti mezi jednotlivými skoky
v kombinacích stupně 80 cm až 130 cm jsou
7 - 8 m nebo 10 - 11 m, od 135 cm dle uvážení; kategorie pony 7 - 7,5 m nebo 9,8 - 10,3 m
(velcí); pokud startují v soutěži společně pony
a velcí koně (pony na konci startovní listiny),
lze upravit kombinaci pro pony.

Foto J. Malinovský

Jana Stébelská na PANTER 1 (JK Mar. Lázně) zvítězila v Mariánských Lázních ve skoku
do 125 cm pro 6 a 7leté koně
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Drezurní soustředění mladých
koní v Hradištku
Vytrvalost uzavřela sezónu
Vytrvalostní jezdci rozhodně nezaháleli ani na konci října. V sobotu
20. 10. se pět našich reprezentantů
postavilo na start soutěží CEI** 120
km a CEI* 100 km v německém Weissenhornu.
V soutěži CEI** na 120 km se jako jediné podařilo dokončit Daně
Hladišové s DEAN, a to na 5. místě
z 25 soutěžících. Stokilometrovou
trať s úrovní jedné hvězdy dokončil
jako pátý nejlepší mezi 19 startujícími Petr Jadlovský na HIGHLANDER.
O týden později jsme mohli naše
vytrvalce sledovat hned na třech
místech. Do Jihoafrické republiky se
vydala Silva Lorenzová. Na koni
PSV IBIS, zapůjčeném od tamních
přátel se umístila na skvělém 3. místě v soutěži CEI** 120 km.
V italské Fontanafreddě závodily
tři dvojice, ovšem velmi náročný terén a špatné počasí se podepsaly
na tom, že závod CEI** 120 km

úspěšně dokončila jen jedna z nich,
Luisa Kopecká s BÖJJUS a to na
14. místě ze 47 startujících.
Poslední říjnový víkend hostily Těšánky poslední tuzemské závody této sezony a pořádně prověřily houževnatost a vytrvalost našich jezdců
a koní. Na nejnáročnější trati s délkou 80 km nenašla přemožitele
Martina Drásalová v sedle koně SALEM 1.
Šedesátikilometrovou vzdálenost
absolvovala s nejlepším výsledkem
Miroslava Suchá s NAOMI 8 a trasa
dlouhá 40 kilometrů znamenala prvenství na oficiální úrovni pro Andreu Kopeckou s NAIRA.
V hobby soutěži pak zvítězila Kateřina Mužíková na KEVIN 7. Hobby
jezdci absolvovali i soutěž na
20 km. V té se dařilo Petře Krupičkové s EPICZAR.
Cena kondice připadla v soutěži
S (80 km) na koně BEAKOUT
a Leonu Mráčkovou.

MS mladých koní zrušeno
Mistrovství světa ve všestrannosti pro mladé koně se mělo tradičně
uskutečnit ve francouzském Le Lion d#Angers od 18. do 21. října a Česká
republika na něm měla mít své zastoupení díky Miroslavu Trundovi se šestiletým valachem BEMMIE. Závody však byly zrušeny kvůli mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy se část závodiště doslova ocitla
pod vodou.

Drezurní komise ČJF pořádá
ve dnech 28. - 29. listopadu
v Hradištku u Sadské soustředění pro mladé koně plánující se
zúčastnit v příštím roce KMK.
Současně proběhne i školení
rozhodčích, kteří budou chtít
rozhodovat úlohy pro mladé koně a KMK.
Trenérem a školitelem bude
H. H. Meyer zu Strohem, jenž je
německým drezurním trenérem
připravujícím koně do verdenských aukcí, je manažerem verdenského aukčního týmu a členem komise licentující hannoverské hřebce. Školení je dotováno z rozpočtu drezurní komise, a proto účastnický poplatek
stojí 20 eur.
Ve středu proběhnou tréninky
8 - 9 mladých koní, kteří se v roce 2013 plánují účastnit KMK.
V průběhu soustředění bude
možné pokládat dotazy a trenér
bude vždy požádán o celkové
zhodnocení koně. Večer proběhne školení rozhodčích, kteří
se chtějí stát specialisty pro
hodnocení mladých koní. Na
základě videa bude využito
zkušeností pana H. H. Meyera
zu Strohem, aby došlo ke sjednocení názorů na hodnocení při
závodech KMK mezi jezdci
a rozhodčími.
Ve čtvrtek proběhne druhá
klinika všech koní s doporučením, na čem nejvíce do příští
sezony pracovat. Předpokládá
se, že soustředění i školení se

bude na jaře opakovat, a že
H. H. Meyer zu Strohem vybere
z našich koní účastníky MS ve
Verdenu pro rok 2013.
Přihlášky zasílejte na e-mail
manažerky drezurní komise
Renaty Habáskové:
renata@ronex.cz

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

V soutěžích na styl byla při CSN-B* v Linci (26.-28. 10.) úspěšná Tereza
Bezrouková na COLA. Po pátečním vítězství (115 cm) přidala v dalších
dnech ještě druhé (115) a třetí místo.
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