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O čem se jednalo v Istanbulu?
Ve čtvrtek 8. listopadu proběhlo v Istanbulu generální zasedání FEI. Zasedání pracovalo s předem projednanými materiály a mělo především schvalovací charakter. Řešilo řadu personálních
úprav v orgánech FEI a rozsáhlý prostor opět zaujala veterinární témata. Na jeho programu také
byly převratné změny v pravidlech seriálových soutěží Pohárů národů. Za ČR se zasedání zúčastnil prezident ČJF Jaroslav Pecháček a generální sekretář Lucie Spiwoková. Zařadili se tak mezi celkem 252 delegátů. Ti zastupovali 104 světových federací (80 osobně a 24 prostřednictvím
delegované plné moci).

Pohárové finále pro celý svět
Zásadním bodem jednání bylo schválení nového
systému organizace soutěží Poháru národů v rámci celého světa. Doposud byly týmové mimoevropské soutěže výrazně znevýhodněny a pokud se
chtěla některá země prosadit v rámci současného
vrcholu evropské Super ligy, musela tak učinit pouze za cenu dlouhodobého pobytu v Evropě.

Zdá se, že tato situace nevyhovovala především
novému hráči v soutěži Poháru národů, Saudské
Arábii. Ta získala značné sebevědomí po stříbrném
úspěchu v Londýně a pozornost celé FEI na sebe
přitáhla i ochotou v následujících čtyřech letech
sponzorovat nově koncipovanou soutěž částkou
16 milionů EUR.
(Pokračování na str. 3)

Nové piktogramy
sedmi disciplin
FEI
Na generálním zasedání FEI v Istanbulu byly delegátům představeny i nové
piktogramy znázorňující všech sedm
disciplin sdružených v rámci FEI.
Nové piktogramy vzešly z celosvětové otevřené soutěže, kterou FEI vypsala na svých internetových stránkách
a na sociální síti Facebook. Celkem se
sešlo 85 návrhů od designerů ze 17 zemí. Vítězným autorem je Peder Fredricson, který byl po dlouhá léta i špičkovým švédským reprezentantem. Vedle
dvou zlatých medailí z juniorského ME
ve všestrannosti v roce 1989 (14. na
OH 1992 v Barceloně), má i stříbro
z týmové soutěže při OH v Aténách
v roce 2004 a mezi jednotlivci zde
skončil čtvrtý.
To, že vítězný návrh vzešel od takto
špičkového jezdce dává soutěži další
rozměr, zdůraznila při slavnostním vyhlášení prezidentka FEI HRH
princezna Haya.

Inzerce

Prezidentka FEI HRH princezna Haya, společně s dalšími členy užšího vedení FEI, za předsednickým stolem v Istanbulu

Dvacátá první sezóna s Jezdcem
Za několik týdnů vstoupí zpravodaj Jezdec do 21. sezóny svého života. Vážíme si téměř
klubové přízně mnoha svých čtenářů a jako každoročně přinášíme na sklonku roku opět
informaci o předplatném pro rok následující. Po zvýšení DPH v roce 2012 plánuje vláda opět
jeho změnu, i když tentokrát pouze o jediné procento. Nárůst předplatného tak bude tedy
pouze v korunách. Přesto Ti z Vás, kteří by chtěli několik korun ušetřit, musí uhradit předplatné ještě v roce 2012. Úhrada v tomto kalendářním roce tak bude stejná jako v minulém
a sice - pro odběr Jezdce 590,- Kč a pro 16. edici Jezdecké ročenky 195,- Kč (dohromady
Jezdec + Ročenka 785,- Kč). Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní, poukažte jako
obvykle na č.ú. 247738349/0800. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, kterým je odběratelské číslo. To naleznete natištěné na plastovém obalu vpravo vedle své adresy. Pro
čtenáře, kteří nemohou platit převodem na účet, budeme přikládat složenky až na počátku
roku 2013. Proto Ti z Vás, kteří platí složenkou a chtěli by uhradit předplatné ještě v roce
2012, musí použít standardní složenku České pošty pro platbu na účet.

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
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Bude již v Kladrubech klid?
Ve čtvrtek 15. listopadu se do čela Národního hřebčína postavil v posledním desetiletí již sedmý ředitel (včetně pracovníků ověřených vedením). Na základě jmenovacího dekretu ministra zemědělství Petra Bendla se jím stal ing. Jiří Jehlička. Nahradil tak Simonu Voňkovou, která byla v posledních letech již podruhé provizorně
pověřena vedením NH . Ta stála v čele hřebčína od druhé poloviny června, kdy byl
ze své funkce překvapivě a náhle odvolán dosavadní ředitel Jan Höck.

Kdo je Jiří Jehlička?
Jméno Jiřího Jehličky je v české chovatelské společnosti známé, protože jako
společník působil v soukromém chovu starokladrubských běloušů ve spojení s Tomášem Bartákem, a to v osmdesátých a devadesátých letech nejprve v Netvořicích
a později v Benicích. Až do svého jmenování pak provozoval v Krusičanech na Benešovsku soukromou jízdárnu. Jméno Jehlička pak není neznámé ani v politických
kruzích, protože jeho bratr Václav byl ve vládě Mirka Topolánka ministrem kultury
a jedno volební období senátorem (KDU-ČSL). Ke svým plánům a vizím, které by rád
uplatnil v nové pozici, se Jiří Jehlička před nástupem do funkce vyjadřovat nechtěl. Rozhodně je ale zná výběrová komise, před kterou se svými představami předstoupil a zcela jistě je musel svěřit i ministrovi, který ho do
funkce jmenoval.

Jak probíhá konkurs na ředitele?
Ministr zemědělství Petr Bendl po odvolání Jana Höcka na konci června prohlásil, že nový ředitel bude jmenován do konce srpna. To, že termín nebude dodržen, bylo jasné již v průběhu léta, kdy ministerstvo stále otálelo s vypsáním slíbeného výběrového řízení. To bylo nakonec vyhlášeno až v první dekádě září s termínem dodání přihlášek uchazečů 27. září.
Můžeme pouze spekulovat, proč vypsání řízení trvalo tak dlouho, a jaké důvody vedly pana ministra k odvolání Jana Höcka. Již od odvolání Jiřího Dražana v roce 2009 se však zdá, že zvýšený zájem o Národní hřebčín nemá ani tak na svědomí snaha o stabilizaci a celonárodní prezentaci naší národní kulturní památky, ale spíše dohled nad 300 milionovou investicí. Zdá se, že tento zájem hýbe nejvyššími posty v hřebčíně v podstatě již od éry
Lenky Gotthardové. Přes tato obtížně čitelná rizika jsem se nakonec po celoletních úvahách rozhodl stát se jedním z uchazečů o tuto funkci. Dovolte mi nyní, abych využil možnosti a objasnil, co mě k mému rozhodnutí vedlo, a jak vše probíhalo.

Jaké byly podmínky
Podmínky, které ministerstvo pro uchazeče o funkci ředitele vypsalo, obsahovaly standardní požadavky jako např. bezúhonnost , jazykovou vybavenost, organizační schopnosti, vysokoškolské vzdělání apod. Ze specifických podmínek pak po novém řediteli pan ministr chtěl, aby znal zásady hospodaření státní příspěvkové organizace a aby měl minimálně čtyřletou zkušenost z působení ve vyšším managementu společnosti zabývající se chovem koní. Než předstoupil před komisi,
musel každý z kandidátů odevzat motivační dopis a zhruba pětistránkový elaborát své vize pro Národní hřebčín. Komise, která ministrovi doporučila vybraného kandidáta, byla složena z pěti osob a hipologickou odbornost v ní zastupoval jako jediný, ředitel Zemského hřebčince v Písku Karel Kratochvíle.

Proč jsem chtěl být ředitelem
Celý život se zabývám koňmi a bohužel jeho část jsem prožil i v období nesvobody. Komunistická moc se i ke koním chovala z mnoha důvodů macešsky. Překonat toto období se podařilo pouze obrovským úsilím hipologů a milovníků koní, jehož rozměry jsou pro dnešní generaci již zcela nepochopitelné. I to, že komunismus přečkalo starokladrubské plemeno s jasnou feudální historií, je výsledkem této nadlidské snahy. Přes všechny problémy současné doby cítím právě toto jako závazek naší generace v práci předků pokračovat.
V silách poválečných hipologů již ale nebylo ve svých nástupcích uchovat standardní prvorepublikovou odbornost. Ta se tak postupně z jezdecké veřejnosti vytratila. Česká republika se v hipologické světové společnosti stala zcela bezvýznamnou.
Jediným místem, které může být dnes naším zásadním příspěvkem světové hipologii je Národní hřebčín a starokladrubské plemeno. Tento světový unikát je
ovšem již téměř desetiletí ve značném odborném útlumu a možný potenciál téměř nevyužívá. Dokonce i v řadách členů současné koňařské společnosti zaznívá,
že doba starokladrubského koně je nenávratně pryč a vývoj plemene by měl směřovat ke komerčním cílům.
Nevím kolik je v dnešní době v naší zemi odborníků, kteří si tato rizika skutečně uvědomují. Já osobně ale věřím, že z Národního hřebčína v Kladrubech nad
Labem je možné vybudovat světově cennou instituci, která bude dokladem kultury České republiky stejně tak, jako jsou ostatní architektonické a umělecké skvosty našich národních dějin. S Kladruby mě spojuje dávné rodinné přátelství s rodinou Jiřího Davida, kterého vnímám jako nejvýznamnější pilíř poválečného starokladrubského chovu. Díky tomuto poutu jsem mohl v dětském věku vnímat dozvuky prvorepublikové noblesy, která byla v komunistickém Československu tak vzácná. A i proto jsem chtěl přispět k řešení situacie v Národním hřebčíně.

Starokladrubský chov má ještě naději
NH trpí již téměř deset let personální nestabilitou na čele organizace. Z toho vyplývá absence souvislého koncepčního vedení NH. Proto je veřejná prezentace
NH v celospolečenských médiích spíše negativní. I využití prostředků Evropské unie je předmětem spekulací.
Image NH také výrazně oslabila mediální pozornost, která si s gustem pochutnala například na fiasku s novomanželským darem do Británie, s průhledně reklamním záměrem, či na oznámených důvodech při odvolání minulého vedení o nenaplnění početních stavů plemenných zvířat a z toho vyplývajícího rizika ohrožujícího samotný chov starokladrubského plemene.
Nepochybuji o chybách v chovu. Hřebčín ale dál každodenně funguje a základní stádo je stále výrazně početnější
než tomu bylo před změnou společenského systému v roce 1989. Neznám podrobně současný genetický stav starokladrubského koně. Věřím ale, že má stále ještě naději nepřijít o svoji světovou výjimečnost.
Před novým vedením stojí řada každodenních problémů,
které bude navíc komplikovat rozsáhlý stavební ruch. Ten je
daní za budoucí výrazně zlepšený stav nemovitých částí
hřebčína. Pokud chce management Národního hřebčína
obstát i v historickém hodnocení, stojí před ním ale další významné dlouhodobé úkoly.

Management plan - Koně, lidé, krajina
Česká republika již dlouho deklaruje zájem o zanesení
NH na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na
základě grantového zadání Ministerstva kultury ČR vznikl
materiál s názvem Management plan NH Kladruby nad Labem. Ten dopodrobna mapuje současnou situaci a jasně
ukazuje budoucí cíle. Napravuje brutální zásahy socialismu
a akcentuje zapomenuté či opomíjené urbanistické záměry
našich předků. Měl by tak být zásadní předlohou pro práci
příštích let. V případě, že bude realizován, vytvoří v ČR jedinečný stavebně historický klenot reprezentovaný heslem
„Koně, lidé, krajina".

Koně, lidé, krajina
Národní hřebčín v Kladrubech má za posledních devět let v čele již sedmého ředitele.

Civilizace utvářející kulturní prostředí usnadňující život
vždy soutěžila s přírodou. V této soutěži až do průmyslové
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revoluce ale nepoužívala tak nemilosrdné metody, které by dokázaly
v horizontu jedné generace významně změnit či zničit životní prostředí tak, jak jsme tomu svědky v posledních staletích.
Místa a krajiny z období začátku 19. století pak jsou mistrným svědectvím hospodářského využívání krajiny s pomocí přírodních obnovitelných zdrojů. Tato území se již v současně plně industrializovaném
světě téměř nevyskytují a pokud ano, tak jsou předmětem významného turistického zájmu.
Komplex staveb i krajinný ráz prostředí Národního hřebčína nabízí
neuvěřitelně zachovalou rezervaci z této doby, které se zázrakem nedotklo téměř nic z negativních jevů průmyslové revoluce. Český stát
tak disponuje unikátním areálem, po staletí budovaným s jasně deklarovaným účelem. Ten nemá v Evropě i světě obdoby. Obnovit a zachovat i tuto stránku areálu Národního hřebčína je pro naši generaci
dalším důležitým úkolem.

Proč vůbec zachovat starokladrubské plemeno?
Tuto otázku si jistě položí mnoho obyvatel naší země. ČR
demonstrovala přiznaným statutem starokladrubskému koni i jeho
staletému životnímu prostředí nadnárodní důležitost. Celonárodně
vysvětlovat, proč se tomu tak stalo, je v posledních letech podceňovaný úkol.
Genius loci Národního hřebčína se musí stát lákadlem nejenom pro
„obyčejné” turisty, ale stát jej musí začít využívat jako cíl oficiálních návštěv tak, jak tomu bylo v devadesátých letech minulého století.
Pro obě skupiny návštěvníků se musí NH stát zcela výjimečným
až mystickým místem se zdůrazněním vysoké kulturnosti prostředí.
Proto musí hřebčín získat své návštěvníky především demonstrací
vysoké hipologické odbornosti jak v oblasti chovu, tak v oblasti výcviku koní.

Sama tradice nestačí
Jediné české původní plemeno starokladrubský galakarosiér je
speciální kůň používaný pro ceremoniální dvorskou službu. Snaha
o uplatnění starokladrubských koní v současném sportu spřežení, je
důležitou prezentační možností a do jisté míry i nutností. Jejich exteriérový obřadní potenciál je ovšem předností v drezurním předvedení.
V ostatních částech soutěže spřežení starokladrubského koně spíše
handicapuje. Přesto se vytvořila ve světě významná skupina milovníků starokladrubského koně, která dokládá, že jeho sportovní využití je
možné.
Důvodem existence starokladrubského koně je ovšem státní ceremoniál. Téměř všechny evropské státy, včetně těch postsocialistických,
demonstrují historické hipomobilní souvislosti svých zemí účastí koní
ve státních ceremoniálech. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která koně ze svého života téměř vytěsnila. Koně byli zlikvidování i ve státním ceremoniálu přesto, že jsme jedinou zemí, která má původní chov ceremoniálního koně.

Starokladrubský kůň na Hrad
Pokud má NH potvrdit zásadní důvod své existence a nebýt pouze
trpěnou kulturní památkou, je nezbytné začít uvažovat a návrat starokladrubského koně na Pražský hrad. Pohřeb Václava Havla prokázal,
že důstojnost spřežení má zcela nezastupitelnou roli i v současné době a koně byli pozitivně přijati i širokou veřejností. Starokladrubský kůň
by se tak stal zdůrazněním naší národní historie. Na Pražském hradě
by navíc plnil sebeprezentační funkci národní kulturní památky a jistě
by byl i významnou podporou turistického zájmu.

Neschovávejme se za cizí
Někteří exekutivci se snaží NH vnutit pocit, že bez spojení s dalšími evropskými hřebčíny nestoupne ani prestiž Kladrub. Kladrubský
hřebčín a starokladrubský kůň je ale světově zcela výjimečné místo
i plemeno. V současné Evropě nemá rovnocenného partnera. Bývalé
Rakousko-Uhersko o řadu svých hřebčínů přišlo a hřebčíny v nástupnických státech buď zanikly nebo byla jejich historická autenticita zničena. Hřebčíny v jiných státech mají zcela odlišné chovatelské cíle
a historické souvislosti.
Proto bychom se neměli obávat demonstrovat Národním hřebčínem
v Kladrubech n.L. právě naši celosvětovou výjimečnost. Tu ovšem nezajistí pouhá rekonstrukce budov a prostředí. Národní hřebčín by měl
opět převzít ztracenou úlohu strážce staletého odborného dědictví
v chovu, výcviku a etologii koní. Jedině tato úloha mu zajistí světovou
prestiž, stejně tak i nám.

Šest etap rekonstrukce
Vedle těchto úkolů, které považuji za zcela stěžejní, bude probíhat
i náročná rekonstrukce celkem 17 objektů hřebčína a tří otevřených
ploch. Práce proběhnou v celkem šesti etapách. Zahájeny byly 1. října
2012 a ukončeny by měly být 31. prosince 2014. Není tedy příliš času
a případné problémy z prodlení jsou velmi aktuální.
Veškerá výběrová řízení proběhla a karty celé akce jsou již rozdány. Jak ale ukazují zkušenosti z jiných mediálně známých programů
IOP (Integrovaný operační program) či ROP (Regionální operační program), nový management hřebčína ponese zodpovědnost nejenom za
průběh celé akce, ale současně i za její přípravu přesto, že se na ní
nepodílel. Náznaky pochyb naznačila vedením hřebčína pověřená Simona Voňková. Její vliv ale výrazně zeslábl. Zodpovědnost je tak nyní
zcela na novém řediteli. Přeji mu, aby po dvou stavebních letech nebylo Evropskou komisí nic z přípravné ani prováděcí fáze zpochybněno tak, jak jsme tomu byli v posledních měsících svědky např.
v Ústeckém kraji.
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Zajímá někoho hipologie?
Z naznačených úvah je patrné, že novému řediteli nemusí nikdo jeho post závidět.
Práce ho čeká mnoho, uznání málo. Hřebčín nazýváme Národním. Postavení a prestiž jeho šéfa ale ve státní správě zdaleka nedosahuje prvorepublikového významu a již
vůbec ne staletého významu v rámci habsburské monarchie. Navíc si stále ještě nejsem jist, zda mnou uváděné vize na nejvyšších politických místech vůbec někoho zajímaly. V obecně hořkém pocitu ze všech státních ekonomických nepravostí současnosti se obávám, že zvýšený zájem o národní kulturní památku Národní hřebčín a jeho obyvatele, má zcela jiné důvody.
Ing. Cyril Neumann

O čem se jednalo ....
(Dokončení ze str 1)

Jak tedy bude soutěž o Pohár národů od roku 2013 vypadat.
Svět bude rozdělen na šest regionálních oblastí. Evropa (se dvěma divizemi), Severní
a centrální Amerika, Jižní Amerika, Střední východ, Asie-Austrálie a Afrika.
V Evropě bude postaru soutěžit v rámci 1. ligy (divize) osm nejlepších evropských celků při
pětihvězdičkových závodech v La Baule (FRA), Římě (ITA), St. Gallen (SUI), Cáchách (GER),
Falsterbo (SWE), Rotterdamu (NED), Hicksteadu (GBR) a Dublinu (IRL). Všechny ostatní evropské týmy se pak utkají v druhé lize na všech evropských Pohárech národů tří až pětihvězdičkové úrovně. Všechny země světa sice mohou soutěžit kdekoliv, ale v Pohárech národů jiných oblastí nebudou získávat body. Dva nejlepší týmy z druhé ligy postoupí do 1. ligy a naopak dva poslední z 1. ligy sestoupí. V ostatních regionech se soutěží pouze v jedné divizi.
Všechny jezdecké federace světa musí do 15. ledna nahlásit konání CSIO úrovně tří až pět
hvězd, které budou zařazeny do seriálu. Základní podmínkou je dodržet minimálně předepsanou výši dotace pro soutěž Pohár národů. Ta je u úrovně 5* 80 000 CHF a u úrovně 3 a 4*
minimálně 30 000 SF. Pro všechny kvalifikační soutěže bude používán stejný bodový systém
100 bodů za vítězství a dále: 2. 90, 3. 82, 4. 75, 5. 70, 6. 66, 7. 65, 8. 64; 9. 60; 10. 59. I v případě, že se soutěže zúčastní tým nebodující v příslušné oblasti, získají umístěné celky body
za skutečné umístění podle tohoto klíče.
Na základě nabídek pak FEI přidělí pořadatelství světového finále Poháru národů, které bude určeno 18 celkům. Probíhat bude každoročně buď na konci září, nejpozději na počátku října. Do tohoto finále postoupí šest nejlepších celků z 1. evropské divize a tři z 2. evropské divize. Dále pak po dvou týmech ze Severní a centrální Ameriky, Jižní Ameriky, Středního východu a Asie-Austrálie a jeden celek z Afriky. Pokud nebude mezi těchto 18 celků kvalifikován
tým pořadatelské země, bude mu přidělena další 19 pozice.
Všechny týmy startující ve finále absolvují první kolo. Osm nejlepších postoupí do finálové
soutěže o titul nejvyšší a i ve druhém kole budou týmy startovat v kompletním čtyřčlenném
složení. Ostatních deset týmů pak bude pokračovat také druhým kolem v oddělené soutěži
útěchy.

Po všestrannosti i drezura
Vedle skokového Poháru národů se 100letou tradicí probíhá již několik sezón podobná týmová soutěž i v rámci oficiálních soutěží ve všestrannosti. Nyní se do systému týmové soutěže národních celků chtějí nově zařadit i drezuristé. V Istanbulu bylo potvrzeno, že v roce 2013
bude zahájen i FEI Nations Cup™ Dressage . O uspořádání prvních kol Poháru národů
v drezuře mají zájem francouzská Vidauban (CDIO3* - 17. - 20. května), nizozemský Rotterdam (CDIO3* - 20. - 24. června), německé Cáchy (CDIO5* - 3. - 8. července) a zatím předběžně i britský Hickstead (CDIO5* - 1. - 4. srpna). Pravidla pro tuto týmovou soutěž se zatím
upřesňují, ale pro případné další pořadatele již nyní platí, že soutěže musí být úrovně 3-5*.

TOTILAS nebude startovat
Matthias Alexander Rath vydal prohlášení, že se TOTILAS tomto roce nezúčastní žádných závodů. Zrušil tak původně ohlášený start na Světovém poháru ve
Frankfurtu nad Mohanem, který spolupořádá jeho nevlastní matka Ann Kathrin
Linsenhoff.
Matthias Alexander Rath už několik týdnů spolupracuje s nedávným nizozemským národním trenérem a manželem Anky van Grunsven, Sjefem Janssenem.
Rath pravidelně na několik dní s TOTILASEM a dalšími dvěma hřebci cestuje do
Holandska. Předpokládá, že nový systém práce se projeví tak po čtyřech měsících
a do té doby se nebude na veřejnosti prezentovat.

Inzerce
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Ze zahraničí

Světové poháry v Lyonu
Ve francouzském
Lyonu pokračovaly
o prvním listopadovém víkendu oba nejsledovanější světové
poháry. Páteční večer
byl zasvěcen tomu
drezurnímu. Na startu
se představilo patnáct jezdců ze sedmi
zemí a byla mezi nimi
i čtveřice z první desítky aktuálního světového žebříčku.

Opět PARZIVAL
Stejně jako před čtrnácti dny v Odense, zvítězila s velkým náskokem stříbrná olympijská
medailistka Adelinde Cornelissen s figurantním 15letým ryzákem JERICH PARZIVAL
(Jazz). V hodnocení její harmonické sestavy
se dokonce šestkrát objevila magická desítka.
Velmi působivou úlohu předvedla i největší
německá naděje, 26letá Kristina Sprehe
s uhrančivě černým hřebcem DESPERADOS
FRH (De Niro). Tato dvojice si svůj černý den
vybrala ve čtvrtek při kvalifikační Grand Prix,
kde na pomůcku do první piaffy hřebec zacouval, Kristina znervózněla a od toho se celá nepovedená úloha odvíjela. Nakonec z toho
bylo něco málo přes 70% a to stačilo jen na
osmé místo. Byl to jejich první poolympijský
start a v přestávce se DESPERADOS intenzivně věnoval svým plemenickým povinnostem. Do volné sestavy však nastoupili jako vyměnění a jejich úloha si držela vysoký standard. Dlouho se zdálo, že uhájí druhou příčku,
ale rozhodčím se víc líbila poslední startující,
mladá Italka Valentina Truppa s 11letým EREMO DEL CASTAGNO (Rohdiamant). I její sestava měla vysokou úroveň a známky by byly

jistě ještě vyšší, kdyby se
v přeskocích podařilo
udržet hnědého valacha
na rovné čáře, aby tolik
neskákal ze strany na
stranu. Čtvrtý byl Patrik
Kittel na WATERMILL
SCANDIC (Solos Carex),
který, podobně jako Mathias-Alexander
Rath
nedávno oznámil, že obnovuje spolupráci s holandským trenérem Sjeffem Jansenem. Na mistra světa Edwarda Gala
zbylo tentokrát až páté
místo.
Také předchozí GP vyhrála Adelinde Cornelissen s 82,766%, druhý
Eduard
Gal
získal
78,511% a třetí Valentina
Truppa měla 76,191%.
Třetí kolo drezurního
Světového poháru bude
v sobotu 17. listopadu ve
Stuttgartu.

Foto FEI/Kit Houghton

Adelinde Cornelissen na JERICH PARZIVAL nenašla ani v Lyonu
přemožitele

Výsledek z Lyonu: 1. Adelinde Cornelissen JERICH PARZIVAL (NED) 89,375, 2. Valentina
Truppa - EREMO DEL CASTAGNO (ITA)
83,350, 3. Kristina Sprehe - DESPERADOS
FRH (GER) 82,250, 4. Patrik Kittel - WATERMILL SCANDIC (SWE) 81,025, 5. Edward Gal GLOCK'S UNDERCOVER (NED) 79,125,
6. Minna Telde - SANTANA (SWE) 76,350,
7. Anabel Balkenhol - DABLINO FRH (GER)
74,850, 8. Marcela Krinke - Susmelj SMEYERS
MOLBERG (SUI) 74,775, 9. Jessica Michel - RIWERA DE HUS (FRA) 73,350, 10. Hans Peter
Minderhoud - GLOCK'S TANGO (NED) 72,075.

skakování sedm bezchybných a další tři skončili jen s časovou penalizací. Vítěz posledního
kola v Helsinkách Roger-Yves Bost po chybách tentokrát vzdal, stejně jako Maikel van
der Vleuten. Dvouciferného výsledku dosáhli
kupříkladu Steve Guerdat, Pénélope Leprevost, Malin Baryard-Johnsson, Ben Maher
i Ludger Beerbaum.
Rozeskakování bylo jako vždy dramatické.
Skvěle ho rozjel Ludo Philippaerts s 10letým valachem CHALLENGE VD
Foto FEI/Kit Houghton
BEGIJNAKKER (Chellano
Z). Byl hodně rychlý
a skákal jistě.
Za mohutné podpory
publika se ho snažil dohonit francouzský elegán,
63letý Michel Robert
s 10letou klisnou OH D'EOLE (Kannan), kterou mu
půjčil jeho americký přítel
McLain Ward. Udělal ale
dvě chyby a bylo po nadějích.
Rychle jel také švýcarský rutinér Paul Estermann s irskou hnědkou
CASTLEFIELD ECLIPSE
(Obos Quality), jenže na
vedoucí čas mu tři čtvrtě
sekundy přebývalo.
Mladý Španěl Manuel
Aňon s 11letou RACKEL
CHAVANNAISE (Voltaire)
nechtěl hlavně udělat chybu a odpovídal tomu i čas.
Ochozy dostal do varu
domácí exmistr Evropy,
Kevin Staut se skvělou
bělkou SILVANA HDC,
který vymyslel zkratku
v kurzu. Určitě by šel do
vedení, ale bohužel, udělal chybu.
Třetí kolo západoevropské ligy Světového poháru získal s téměř vteřiVůbec nejrychlejší byl
novým náskokem Švýcar Pius Schwizer na VERDI
německý
olympionik

Skvělý Pius

V příjemně prostorné lyonské hale bylo na
skokový Světový pohár, stejně jako předtím na
drezurní, zcela vyprodáno. Parkur německého
stavitele Franka Rothenbergera byl náročný
a obtížnost umocňoval i krátký časový limit. Míst,
která vyžadovala maximální pozornost bylo hodně, ale nejvíc chyb bylo na trojskoku.
Ze čtyřicítky startujících postoupilo do roze-

Pořadí Světového poháru v drezuře:
1. Marcela Krinke Susmelj (SUI) - 40, 2. Valentina Truppa (ITA) - 37, 3. Edward Gal
(NED) - 33, 4. Pia Fortmuller (CAN) - 25, 5.
Anabel Balkenhol (GER), Karin Kosak
(AUT) - 22, 7. Lyndal Oatley (AUS), Marlies
van Baalen (NED), Stefan Peter (AUT) - 20,
10. Anette Christensson (SWE), Anna
Kasprzak (DEN), Kristina Sprehe (GER),
Sebastien Duperdu (FRA) - 17, 14. Arnaud
Serre (FRA), Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein
(DEN), Patrik Kittel (SWE), Yassine Rahmount (MAR) - 15.
Christian Ahlmann s hannoverským hřebcem
CODEX ONE (Contendro). Jenže i on jednou
zaváhal.
Poslední, kdo ještě mohl s pořadím zamíchat,
byla někdejší světová jednička, Pius Schwizer
s tm. hnědákem VERDI III (Hors la Loi II). Zkušený švýcarský matador svou šanci nepustil
a napínavé rozeskakování jeho jízdou vyvrcholilo. Získával hlavně v obratech, využil i Stautovu
zkratku a jeho čas byl ze všech bezchybných
nejrychlejší. Kompletní výsledky naleznete na
www .equitalyon.com
Výsledek z Lyonu: 1. Pius Schwizer - VERDI
(SUI) 0/0 39.99, 2. Ludo Philippaerts - CHALLENGE VD BEGIJNAKKER (BEL) 0/0 40.83,
3. Paul Estermann - CASTLEFIELD ECLIPSE
(SUI) 0/0 41.58, 4. Manuel Anon - RACKEL
CHAVANNAISE (ESP) 0/0 42.80, 5. Christian
Ahlmann - CODEX ONE (GER) 0/4 38.4,
6. Kevin Staut - SILVANA HDC (FRA) 0/4
39.14, 7. Michel Robert - OH D'EOLE (FRA)
0/8 43.91, 8. Ole Kristoffer Meland - CC TOP
(NOR) 1/69.12, 9. Meredith Michaels-Beerbaum - BELLA DONNA (GER) 1/ 69.50,
10. Eugenie Angot - OLD CHAP TAME (FRA)
1/71.38.

Čtvrté kolo ve Veroně
Již o pár dní později se v historické italské Veroně, v neděli 11. listopadu, konalo v rámci velkolepé výstavy Fieracavalli čtvrté kolo Světového
poháru západoevropské skokové ligy. Autorem
parkurů, kterého si pořadatelé pozvali, byl renomovaný švýcarský stavitel Rolf Lüdi a dorazila
i velmi dobrá konkurence.

Pět potomků na startu
Zajímavostí bylo, že otcem pěti koní ze čtyřicítky startujících, byl fenomenální BALOUBET DU
ROUET. Jediný kůň v historii Světového poháru
který získal trofej po tři roky v řadě. Rolex FEI
World Cup ovládl v letech 1998 - 2000 a v jeho
sedle triumfoval Rodrigo Pessoa.
V základním parkuru stály poměrně náročné di-
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stance a obtížné byly i obě
kombinace. Přesto bez chyby
zůstalo dvanáct jezdců. Rozeskakování bylo hodně klikaté
a jenom pět jezdců se přes něj
dokázalo dostat s nulou.
Zahajoval britský internacionál Robert Smith s 10letým
hřebcem VOILA (Calvados).
Přešel velmi svižně, bez chyby
a konkurenti se museli snažit.
S velkou podporou publika
absolvoval svoji jízdu domácí
matador Luca Maria Moneta
s 11letým francouzským valachem NEPTUNE BRÉCOURTU (Cumano). Za nadšeného
aplausu dokázal riskantní jízdou snížit vedoucí čas o více
než vteřinu.
Jeho krajanka, karabiniérka
Lucia Vizzini s 12letou ryzkou
LORO PIANA QUINTA ROO
(Carvallo), neunesla tíhu odpovědnosti a udělala tři chyby.
Skvěle šla Malin BaryardJohnsson s rekonvalescentem
H & M TORNESCH (Lux Z)
a zařadila se na průběžné dru- Španělského jezdce Sergio Alvarez Moya (ZIPPER) postrčilo prhé místo.
venství ve Veroně na čelo průběžného pořadí Světového poháru
Vítěz pražského ME mladých jezdců Manuel Aňon s hnědkou RACKEL
Do vedení by šel i Kevin Staut, ale to by neCHAVANNAISE (Voltaire) absolvoval v dobrém
směl jeho ryzák REVEUE DE HURTEBISE HDC
čase, ale udělal chybu.
(Kashmir van Shutterhof) shodit poslední skok.
Meredith Michaels-Beerbaum s vědomím, že
Chybu v jinak skvělém čase udělal i Christian
její BELLA DONNA (Baldini II) nechodí příliš rychAhlmann s hřebcem TALOUBET Z (Baloubet du
le, raději neriskovala.
Rouet).
Michael Whitaker s 12letým GIG AMAI (NonNakonec všem rybník vypálil až předposlední
stop) zkrátil o vteřinu doposud vedoucí čas, ale
Sergio Alvarez Moya s nejmladším koněm v soubohužel s jedním zaváháním.
těži teprve 8letým hřebcem ZIPPER (Apple Juice). Nic neshodil a k mírnému rozčarování publika
Rychlíkem odpoledne byl Marcus Ehning s hřebzkrátil čas jejich oblíbence Moneta o více než dvě
cem COPIN VAN DE BROY (Darco). Jeho čas byl
sekundy.
o neuvěřitelné čtyři sekundy nejrychlejší, ale bohuVyhrát jistě chtěl i Marco Kutscher s veteránem
žel také jen za cenu jedné bariéry na zemi.

Pomyslnou korunu světového skokového krále převzal v listopadu od
mistra Evropy Rolf-Göran Bengtssona (SWE) Švýcar Steve Guerdat (2
525 bodů - foto). Bengtsson (2 378) klesl až na 4. příčku, když druhý je nyní Nick Skelton (2 403) a třetí Christian Ahlmann (2 400).
Změny se udála i na čele drezurního žebříčku Reem Acra FEI World
Cup. Na první místo se po dvou vítězstvích ve Světovém poháru vrátila
Adelinde Cornelisen s JERICH PARZIVAL. Tato dvojice byla ve vedení 14
měsíců od 30. června 2011 do 31. srpna 2012. Po olympijském triumfu pak
holandskou dvojici vystřídala na trůně na dva měsíce Charlotte Dujardin
a VALEGRO, ale nyní je PARZIVAL opět zpátky. Třetí místo patří Helen
Langehanenberg a DAMON HILL.
Před Adelinde Cornelisen byl na čele senzačních 19 měsíců od 30. 11.
2009 do 30. 6. 2011 Edward Gal a TOTILAS. Nyní je Edward Gal opět ve
světové Top desítce (8. místo), ovšem s 11letým valachem GLOCK.

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák

Reportáže
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CASH (Calido), ale rozebral celý dvojskok a pak
už nezávodil.
Sergio Alvarez Moya byl pochopitelně u vytržení: „Začal jsem s ním na konci března v soutěžích
do 140 cm a zatím nemá mnoho zkušeností, ale
dnes byl báječný. Je to kůň s velkým množstvím
krve a nebylo to s ním vždycky snadné, ale je
úžasné, co se dnes podařilo!" Kompletní výsledky
naleznete na www.jumpingverona.it
Příští kolo Světového poháru bude v neděli
18. listopadu ve Stuttgartu.
Výsledek z Verony: 1. Sergio Alvarez Moya ZIPPER (ESP) 0/0 43,20, 2. Luca Maria Moneta - NEPTUNE BRÉCOURTU (ITA) 0/0 45,63, 3.
Malin Baryard-Johnsson - H & M TORNESCH
(SWE) 0/0 46,43, 4. Robert Smith - VOILA
(GBR) 0/0 46,91, 5. Meredith Michaels-Beerbaum - BELLA DONNA (GER) 0/0 52,10, 6.
Marcus Ehning - COPIN VAN DE BROY (GER)
0/4 41.73, 7. Christian Ahlmann -TALOUBET Z
(GER) 0/4 42.80, 8. Michael Whitaker - GIG
AMAI (GBR) 0/4 44.72, 9. Kevin Staut - REVEUE DE HURTEBISE HDC (FRA) 0/4 44.99, 10.
Manuel Anon - RACKEL CHAVANNAISE (ESP)
0/4 46.51, 11. Marco Kutscher - CASH (GER)
0/8 48.55.
Tabulka Světového poháru po 4. kole:
1. Sergio Alvarez Moya ESP - 58, 2. Kevin
Staut FRA - 38, 3. Jeroen Dubbeldam NED 35, 4. Pius Schwizer SUI - 32, 5. Scott Brash
GBR - 25, 6. Maikel Van der Vleuten NED - 23,
6. William Funnell GBR - 23, 8. Christian Ahlmann GER - 22, 9. Roger-Yves Bost FRA - 20,
9. Manuel Anon ESP - 20, 9. Meredith Michaels-Beerbaum GER - 20, 12. Beat Mändli SUI 18, 12. Ludo Philippaerts BEL - 18, 14. Luca
Maria Moneta ITA - 17, 15. Malin BaryardJohnsson SWE - 15, 15. Paul Estermann SUI 15, 17. Marie Hecart FRA - 14, 18. Robert
Smith GBR - 13, 18. Tim Gredley GBR - 13, 20.
Marco Kutscher GER - 12.
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Rakouský týden
V uplynulých 14 dnech se opět řada našich jezdců vypravila soutěžit do
Rakouska. Ve dnech 1. - 4. listopadu se v Magna Racino konal CSI2* společně s CSICh-A, CSIJ-B a CSIYH*. Ve stejném termínu pak probíhalo
CSI2* i v Linzi.

Dvě vítězství v Ebreichsdorfu
Čeští reprezentanti byli od prvních soutěží vidět a zahájili jsme hned
2. a 3. místem v soutěži 6 a 7letých koní (120), kde byl druhý Kamil Papoušek na BALLADIUM před Adélou Půlpánovou s QUEEN C. Dále rozpis nabízel soutěž bronzové (120), stříbrné (130) a zlaté tůry (140).
V páteční soutěži dětí a juniorů (120/130) zvítězila mezi 20 startujícími
Francesca Kolowrat-Krakowská na UGUE DU PADDOCK.
Další prvenství s podařilo v sobotu Adéle Půlpánové na QUEEN C mezi
6 a 7letými a tentokrát se na ni zezadu díval naopak Kamil Papoušek s BALLADIUM, který skončil na 2. místě.

I potřetí druhý
Kamil pak v neděli přidal i třetí druhé místo, když i ve finále Youngster Tour
skončil s BALLADIUM opět těsně pod příčkou nejvyšší.
Ve finále Children/Junior Tour (125) byla Francesca Kolowrat-Krakowská
na CALISTA-T se 4 body pátá.
V závěrečné Magna Racino Grand Prix (145) startoval za ČR mezi
39 dvojicemi pouze Kamil Papoušek na BEL CANTO HRADIŠTĚ. Se 4 body skončil na 12. příčce.
Kompletní výsledky naleznete na: www.magnaracino.at

Hugo Simon nestárne
Oproti tomu ve Velké ceně Linze startovali za ČR mezi 35 dvojicemi hned
čtyři Češi. Nejlepší z nich byl Jan Štětina na VERY EASY-S, který ovšem
s 16 body skončil až na 26. místě. Všechny jezdce zastínil nestárnoucí
Hugo Simon, který na C.T. po rozeskakování čtyř koní senzačně zvítězil.
Jan Štětina se s RICO S probojoval do rozeskakování v Silver Tour (135),
ale naonec skončil až 19.
Spokojená tak mohla být Kateřina Bardonová na LOGISTICA MM, která
ve finále Bronze Tour (125) skončila ve dvoufázovém skákání šestá. Ve druhé fázi nechyběly ani další české dvojice Alzběta Vojtková (GARFIELD), Marie Hrudková (DONA) a Klára Kocúmová (ADREM LANCER). Ty ale chybovaly a obsadily 9., 10. a 15. místo.
Kompletní výsledky naleznete na: www.linzerpferdefestival.at

Ikona rakouského skokového sportu, nestárnoucí Hugo Simon, zvítězil
v neděli 4. listopadu na C.T. v Grand Prix Linz. Nestor skokového sportu
oslavil letos 3. srpna sedmdesátiny.

Klouda vede Světový pohár
Mnoho sezón startoval Lukáš Klouda ve stínu Petra Eima a již to vypadalo, že se jeho kariéra chýlí ke konci. Letos 28letý reprezentant TJJ Lucky Drásov ale rozhodně na konec kariéry nepomýšlel a možná ho čeká
vrchol právě tuto zimu. Lukáš Klouda nyní dlouhodobě trenuje v SRN. Zde
zahájil i letošní SP soutěží v Mnichově 1. - 4. listopadu. Zahajovací start se
vydařil na 100%. Lukáš Klouda zvítězil o dvě destiny bodu před svým největším soupeřem Viktorem Brüsewitzem (GER) a získal za prvenství
15 bodů do SP. Tím se usadil na jeho čele. Světový pohár nyní pokračuje
6. - 9. prosince v Salzburku a Paříži. Lukáš bude startovat v Rakousku a tak
držíme palce.

Francesca Kolowrat-Krakovská na UGUE DU PADDOCK zvítězila v Ebreichsdorfu v soutěži Childern/Junior dp 130 cm.

První galavečer v Holešově
Sezónu slavnostního hodnocení roku 2012 zahájili ve Zlínské oblasti v sobotu 3. listopadu tradičně na zámku v Holešově. Maraton předávaných trofejí řídil předseda oblasti Josef Balaštík. Zapomenuto nebylo ani na nestory
jezdeckého sportu, kteří se v tomto roce dožili či dožijí jubilejních narozenin.
Na jevišti se tak objevila např. mistryně ČR Eva Bayerová, Aleš Hirka a další.
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O víkendu 2 . - 4. listopadu skončila česká sezóna pro millitaristy. V hlavní soutěži (-L-) Rozlučkové všestrannosti zvítězil v Pardubicích mezi
18 dvojicemi Tomáš Němec na DOMIN z Jezdecké společnosti Vysoká.

Na přednášku do Uhříněvsi
VÚŽV v Praze-Uhříněvsi, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských
zvířat, pořádá seminář „Šlechtění koní a jejich plemenné hodnoty." Seminář se koná ve čtvrtek 13. prosince od 13:00 hodin, v zasedací místnosti
v hlavní budově VÚŽV. Přednášky jsou určeny pro širokou chovatelskou
veřejnost a účast je bezplatná. Zájem o účast prosím potvrďte nejpozději
do 10. prosince na: pejosova.alexandra@vuzv.cz
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V sobotu 3. listopadu se v hale JT Slovan Frenštát konal Svatomartinský
pohár za účasti převážně jezdců severní Moravy. V soutěži -L*-, která se
jela jako Memoriál plk. Miroslava Novosada, startovalo jedenáct dvojic.
Čtyři zvládly základní kolo bez chyby. Zvítězila domácí Kristýna Kravčenková na HASKY. Druhá skončila Veronika Jelínková na MILLY (JK
Sever Brno) před další domácí dvojicí Nikol Polášková na PAPILLION
Beskydské reality.

Koně osudem
Celostátními médii proběhla zpráva o tragickém úmrtí ing. Jiřího
Chaloupky, vítěze Velké pardubické, kterého 7. listopadu srazilo auto.
Jeho odchod má velmi smutnou příčinu. Jiří Chaloupka volal veterináře
ke kolice. K usnadnění nalezení cesty do stájí ho následně vyhlížel na
silnici, což se mu nakonec stalo osudným.

Týden po svém posledním startu ve Velké pardubické steeple-chase se
populární „Bílá královna", dvojnásobná vítězka nejtěžšího překážkového
dostihu evropského kontinentu klisna SIXTEEN, přestěhovala do pražského Suchdola. Po deseti letech v dostihovém tréninku a po 61 startech
v rovinových a především překážkových dostizích, ji její trenér Josef Váňa a stálý jezdec Josef Bartoš doprovodili do nového domova, Akademických stájí České zemědělské univerzity.
Slavnostního předání se zúčastnil děkan fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Pavel Tlustoš (vlevo), zástupce vedoucího
katedry speciální zootechniky a vedoucí akademické stáje ing. Lucie Starostová a přítomen byl i primátor hl. města Prahy Bohuslav Svoboda.
Majitel klisny, filmový producent Jaroslav Bouček, předal SIXTEEN své
vnučce Sáře do aktivního důchodu. Klisna zatím odpočívá a chodí
s ostatními koňmi do výběhu a je pouze lehce ježděna. Je velmi pravděpodobné její následné zařazení do chovu a tak se můžeme pouze těšit,
jakého hřebce klisně tuto zimu majitel vybere.
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