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Pony galavečer v Pacově
V sobotu 11. února se v Pacově u Pelhřimova uskutečnil jedenáctý pony galavečer. Pořadatelství se tentokrát ujala rodina Kamírova, jejichž firma Kamír & Co. sídlí právě v Pacově. Večerem plným ceremoniálů provázel Miloslav
Příhoda. Hudební kulisu obstarával Ludvík Jandourek.
Výkonnostní žebříček dvojic se vyhodnocoval
tradičně ve třech disciplínách. Ve skocích byla
nejlepší Lenka Heřmanová a FÍK (8-12 let)
a Marie Hrudková s PEGAS (13-16let). Obě
jezdkyně nebyly na jevišti pro takové ocenění
poprvé.
V drezuře se v roce 2011 dařilo Tereze Markuskové na LIMETREE ARACORN (8-12 let)
a ve starší kategorii čtyřnásobné vítězce Kateřině Rosické s EMIL-R (13-16 let).
V soutěžích všestrannosti se poprvé z vítězství radovala Šárka Votavová na LIPTON KITE.
V druhé části večera došlo na vyhodnocení
v odborné anketě, a to nejen jezdců, ale i trenérů a pony. Nadějí roku se stala Sára Vingrálková, na kterou se příští rok můžeme těšit nejen
v sedle stávajícího KENY 2, ale nově i na EMILR. Trenérem roku 2011 je mělnický ing. Vladimír Mestenhauser. Jako Pony roku byl vyhodnocen hřebec PRIMUS DE L’AUBE, kterého
s Nicolou Grünthalovou pravděpodobně letos
uvidíme i na skokovém ME. Jezdcem roku se
stala všestranná jezdkyně Viktorie Theimerová, která na loňských mistrovstvích získala dvě
zlaté a jednu stříbrnou medaili. S pony SAGAR
a CHUANITA se zúčastnila všech tří disciplin.
Došlo i na internetové hlasování veřejnosti.

Zde zvítězila Sofie Najmanová (naděje), ing.
Vladimír Mestenhauser (trenér), EMIL-R (pony) a Barbora Kamírová (jezdec).
Až na menší komplikace se zajišťováním fotografií nominovaných jezdců na vlastní galavečer se organizace velmi vydařila, večer byl dobře organizován a doprovodný program s následným rautem byl skutečně příjemný.
Kateřina Návojová
Foto: K. Návojová

Barbora Kamírová byla oceněna hned několikrát. Ve všestrannosti na 2. a 3. místě, v drezuře na 2. a 4. místě a veřejností byla vybrána za
Jezdce roku.

Milion pro mladé
koně v Martinicích
V pátek 10. února se v hotelovém resortu
Equitana Martinice uskutečnilo oficiální
představení jezdecké sezony 2012 chystané
v tomto areálu. Vedle mistrovství ČR ml.
jezdců a seniorů (12. - 15. 7.) bude jedním
z vrcholů sezóny 2. ročník Martinického
šampionátu mladých koní, který se v termínu
2. - 5. srpna pojede poprvé jako Tour Magdalény Hrabánkové. Ta patřila mezi významné osobnosti českého zemědělství a agrární
politiky posledních 20 let a právě ona spolu
s řadou dalších byla u vzniku myšlenky Martinického šampionátu mladých koní. Na konci léta 2011 však nečekaně zemřela. Na počest své matky věnoval do cen těchto závodů syn paní Hrabánkové Ing. Martin Ulčák
s rodinou rovný jeden milion korun.
Ředitel Equitana
Hotel Resort Martinice Martin Pecka
(foto) představil také další významné
závody. Zahájení
sezóny bude patřit
Velké ceně Martinic. Ta je úvodním
závodem Skokového poháru České
pojišťovny (20. - 22.
4.), nad kterým převzal letos záštitu
ministr zemědělství ČR ing. Petr Bendl. Již
tradičním závodem bude 7. ročník Memoriálu Jana Papouška (28. 6. - 1. 7.) , a dále bude sezóna v Martinicích pokračovat i Velkou
cenou (14. - 16. 9.). Ještě před úvodní akcí
by mělo dojít v areálu k řadám úprav. Rozšířit by se měl např. prostor pro V.I.P., který získá i nové zastřešení a na soutěžící
budou čekat nové překážky.

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
Na začátku února vtrhly do ČR 20ti stupňové mrazy. Sportovní centra mládeže však pokračovala ve
své práci a ve dnech 9.-12. února pracovalo 30 koní pod vedením Jiřího Pecháčka ve Svinčicích

tierwohl@jrs.cz
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Evropská Tour lákají

Unesou Pohár?

Domácí halová jezdecká sezona se rozjíždí
jen velmi pozvolna, a tak řada jezdců míří za hranice. Láká jih Evropy, kde se jezdí na otevřených
kolbištích. Sezónu standardně zahajuje několik
turné v čele s nejznámější Sun Shine Tour ve
španělském Vejer de la Frontera (CSI3*). Zde
se začíná 21. února a pětitýdenní seriál skončí
25. března. Do Vejer putovala ze Strahova přihláška pro Annu Kellnerovou a dodatečně i Barboru Tomanovou. Té by zde měl startovat
CLARK, který je na zimním tréninkovém pobytu
v Německu a v jeho sedle by se měl objevit i jeho současný německý jezdec. Uvidíme, zda bude startovat i Barbora Tomanová.
Druhé turné v Oliva-Valencii (CSI**) zahájilo
již tento týden (14.2.). Zde se bude skákat čtyři
týdny a seriál skončí 11. března. K tomuto turné
je za ČR přihlášena Ivana Hronová, se kterou je
ve Valencii trenér Petr Doležal.

Devátý večer jezdeckých disciplín parkur
a drezura pod názvem Koně na Žofíně se blíží
a je na programu v sobotu 10. března.
Pořadatelé chystají pro účastníky nově koncipovaný program, který začne v 18.00 hodin vyhlašováním mladších kategorií jezdců. Vítěze
tentokrát určily dvě dvacetičlenné poroty, jejíž
členy vybraly drezurní a skoková komise ČJF.
Kromě hlavních kategorií převezmou ocenění
i nejlepší pořadatelé skokových (JK Ptýrov
u Mnichova Hradiště) a drezurních (JS Equus
Kinsky Hradištko u Sadské) závodů. Představí
se tu také kompletní skoková a drezurní elita
Poháru Jezdectví 2011. V čele žebříčků roku
2011 stanuly dvě jezdkyně Zuzana Zelinková
a Ema Jančářová a právě ony se pokusí zdvihnout nad hlavu největší sportovní trofej ČR.
Návštěvnící se mohou opět těšit na přítomnost nejlepších Koní roku. Pořadatelé vyšli vstříc
i chovatelům a rozhodli se vyhlásit i kategorií
„Nejlepší kůň do 7 let“. Spojení sportu a chovu
ocenil také ministr zemědělství ing. Petr Bendl
a udělil akci svoji záštitu.

Mezi Hořovicemi
a Wiener Neustadtem

Za rok 2009 zdvihali Pohár Jezdectví Aleš Opatrný a Ema Jančářová

Všestrannost a spřežení do Humpolce
Galavečer sezóny 2011 ve všestrannosti
a spřežení se koná v sobotu 25. února
v Humpolci. Pořadatelé již zveřejnili některé
oceněné.

ing. Vlastimil Kamír, ředitel kvalifikace ZP ve
Chvalšinách - Borové. Kdo si přijde pro titul Jezdec roku v kategoriích děti až senior, zatím nebylo zveřejněno.

Všestrannost

Spřežení

Titul Koně roku obhájil letos čtrnáctiletý MONARCHA (Sport. stáj Zámek Vilémov). Osobností Zlaté podkovy je Pavel Horáček, bývalý ředitel
Šk. st. Humpolec.
Slavnými lidmi ZP se stanou Ivana Konečná,
vítězka z roku 2001 (JK Pegas Loučany) a vozataj Zdeněk Jirásek (JK Robousy). Oceněn bude

Příznivci spřežení se těší na vyhodnocení
Českého poháru a jeho vítězi jsou: Alena Brixiová (JK Sobotka, jednospřeží), ing. Tomáš Barták (JK Barták Nahoruby, dvojspřeží), Petr Vozáb (Národní hřebčín Kladruby nad Labem, čtyřspřeží) a mgr. Monika Pospíšilová (JK Boharyně, pony).

CDI3* Wroclaw

63,043 %. Jejich výsledná známka tak byla
61,444 %. Ohodnocení výkonů stačilo sice jen
na „první a druhé" příčky od konce, ale s ohledem na silnou konkurenci, byla jezdkyně spokojena.
Fabrizio Sigismondi předváděl plemeníka
CORRADO AZ majitelky Aleny Zeusové. Za úlohu s jedinou chybou v klusové traverzále v sobotním GP získal 63,702 % a v nedělní volné jízdě dokonce 66,350 %. Důvodem k nadšení již
nemohla být skutečnost, že tato známka stačila
jen na 11. místo mezi 13 startujícími.
Dle hodnocení Emy Jančářové však v takto
silném startovním poli de facto složeném ryze
z olympioniků bylo lepší umístění našich reprezentantů téměř nemožné.
Zajímavý byl předolympijský shon o body ze
strany exotičtějších jezdců - reprezentantů Malajsie, Austrálie, Maroka, Japonska, Ukrajiny či
Bermud, kteří nakoupili za neuvěřitelné částky
tzv. „hotové" GP koně z Holandska a Německa.
Řadu těchto ekip přitom trenérsky doprovázela
bývalá světová jednička Anky van Grunsven.
O účast na olympiádě a přední příčky na těchto
závodech pak sváděl boj kompletní polský A team, který je v současnosti konkurenceschopný
i na západních kolbištích, což dokazují výsledky
např. z loňských Cách. Kompletní výsledky
z Wroclawi najdete na www.drezura-cjf.cz
Josef Malinovský

V první polovině února se trojice českých drezurních jezdců vypravila do polské Wroclawi na
dvoje závody CDI3*. Ty první se poněkud netradičně konaly ve všední dny (7. - 8. 2.) za účasti
Emy a Idy Jančářových. Druhé následovaly o víkendu (11. - 12. 2.), kde již našim jezdkyním dělal společnost i Fabrizio Sigismondi.
Dvojice Ida Jančářová - LANCELOT nastoupila do malé rundy a oproti loňské sezoně se
předvedla s výrazně jistějším projevem. Z jejího
předvedení lze vyzdvihnout přeskokové řady
a piruety, naopak slabší stránkou byl krok.
V konkurenci 4 - 6 závodníků se ovšem kromě
poslední úlohy neumístila lépe než na poslední
pozici. V závěrečné IM I dokončila jako čtvrtá
z pěti a od rozhodčích si vysloužila pochvalu se
slovy, že se její práce navzdory silnému a komplikovanému plemeníkovi ubírá správným směrem.
Ema Jančářová na ATHOS zlepšila v Grand
Prix oproti předchozím výkonům pasáž i piaf,
ale objevovaly se chyby v přeskocích, které naši dvojici stály hodně bodů. Ve středu a ve čtvrtek byla ohodnocena v GP 60,702 %, resp.
v Olympic GP Special 61,711 %. V sobotním
Grand Prix obdržela navzdory uvedeným chybám od olympijského rozhodčího W. Markowskiho téměř 64,468 %, celkem pak solidních

V našich zeměpisných šířkách se závodí
v únoru a březnu pouze v halách. Ve dnech 16.
- 19. února to bude například v belgickém Neeroeteren (CSI2*), kde je přihlášena Dominika
Turková. Většina našich domácích jezdců se ale
spokojí s nejbližším zimním seriálem , který zahajuje 24. února ve Wiener Neustadtu (CSI2*).
Sem se vypraví zhruba desítka jezdců a chybět
nebude např. Zuzana Zelinková, Gabriela Staňová, Zoltán Tóth či Aleš Opatrný.
Ten letos bude v Rakousku více než kdy jindy, protože dostal pracovní nabídku od Michaela Steinbrechera z Wiener Neustadtu, který mu
nabídl k ježdění 6 - 8 koní. Jak uvedl portál
Jezdci.cz, mělo by jít také o 15letého hřebce,
který má za sebou již nejvyšší soutěže, dále
o osmiletou klisnu, jež by měla tuto sezonu chodit poprvé těžké parkury, také jednu dvanáctiletou, vhodnou do středně těžkých soutěží na čas
a ještě další tři 5 a 6leté koně. První zkušenost
na rakouských koních má již Aleš Opatrný za
sebou. V jejich sedle se představil ve dnech
10. - 12. února při CSN-B. Největšíhio úspěchu
ale dosáhl na „svém” TIMPEX CENT, se kterým
skončil v Grand Prix Wr. Neustadt na 2. místě.
Na CONNYCOR pak obsadil ještě 4. příčku.
Do Wr. Neustadtu se s ním dočasně přestěhovala i jeho přítelkyně a dnes i maminka Natálie
Roučková, které se ve středu 11. ledna narodil
syn Patrik. Ve stylu jezdeckých matek je však již
i ona na přihláškách blížících se CSI**.
Seriál závodů bude ve Wiener Neustadtu pokračovat hned 2. - 3. března a české řady by měli posílit mj. Josef Kincl, Vladimír Tretera, Ondřej
Zvára a další.

Toscana Tour
V italském Arezzu pak 27. března zahájí třítýdenní seriál Toscana Tour a na Strahově zatím
vědí o zájmu Dominiky Turkové. Zda se pod italské nebe vydá i někdo další uvidíme.

OH definitivně bez nás
Zpráva o ukončení snah o start na OH dorazila z Anglie. Na sklonku roku jsme informovali o již
jen zcela hypotetické možnosti Jaroslava Hatly
splnit kvalifikační předpoklady pro účast na OH
při únorových závodech v Balindenisku (IRL)
a nebo Montelibreti (ITA). Nakonec bylo propočítáno, že potřebné body již nelze získat ani při
100% úspěšnosti a tak stáj Horse Academy Radimovice od únorových startů upustila. Mezinárodně tak Jaroslav Hatla zahájí sezónu nejdříve
na přelomu března a dubna na některém z britských závodišť.

Ročenka 2011 je tady!
Vážení čtenáři, s dnešním číslem Ti z Vás, kteří si objednali Jezdeckou ročenku, obdrželi její patnácté pokračování. Věříme, že se Vám bude vzpomínka na rok 2011 líbit, a že v ní opět naleznete připomínku mnoha okamžiků, kterých jste byli osobně přítomni. Mnozí z Vás v ní jistě naleznou i svoji fotografii, kterých se na celkem 82 stran Ročenky vešlo přes 400. Hlavním motivem Jezdecké ročenky 2011 je Skokový pohár České pojišťovny,
který byl v historii Skokových pohárů desátým ročníkem. V souhrnu je vzpomenuto i všech dosavadních deset finalových vítězů.
V textové části přinášíme unikátní rozhovor s 36. šéfjezdcem proslulé francouzské jednotky Cadre Noir v Saumuru, která se stala základem Francouzského jezdeckého institutu. Doufejme, že informace o tomto velkolepém státním projektu Francie přispěje inspirativním způsobem i pro budoucí rozvoj českého jezdectví. Pokud jste se rozhodli Ročenku dodatečně získat, stačí uhradit na č.ú. 247738349/0800 195,- Kč a s příštím číslem Vám
Ročenku zašleme. Pokud by chtěl Ročenku někdo z Vašich blízkých a není předplatitelem JEZDCE je její cena, včetně poštovného, 250,- Kč.
Těšíme se na Vaše ohlasy.
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Nápady a náměty z Ptýrova
Jezdecká sezóna 2012 je ještě zamrzlá
mínky, které navrhují rozdělení soutěží již po 5
únorovým chladem. Majitelé a jezdci již ale
cm. Zatím nebylo nalezeno uspokojivé řešení.
spřádají plány a konzultují je z odpovědnými
Vše dlouho trvá
funkcionáři. Skoková komise ČJF se proto
Členové skokové komise také vyjádřili zklav pátek 3. února sešla s pozvanými majiteli komání nad pomalostí a zdlouhavou komunikaci
ní a jezdci, aby si vyjasnila očekávané ambice
s Výkonným výborem, který velmi často
pro start našich dětí a juniorů na letošním ME,
a hlavně po delším čase vrací návrhy skokové
které pořádá ve dnech 13. - 19. srpna rakouskomise k přepracování. Práce skokové komise
ký Ebreichsdorf. O zasedání skokové komise
podle mínění jejích členů je tak velmi těžkonás informoval její člen ing. Zdeněk Goščík.
pádná a často nápady a iniciativa končí ve
Na schůzku byli pozváni předpokládaní
ztracenu.
adepti pro start ME v soutěži dětí, Klára Kocúrová a Petra Boháčová a silná skupina zájemZZV nově?
ců o soutěž juniorů. V té byli Adéla Půlpánová,
Skoková
komise
také vypracovala návrh na
Kateřina Kubrická, Tina Šalková, Petra Byrtuzměnu ZZV jezdců. V něm je obsažen požasová, Jiří Tměj, Anna Kellnerodavek na hodnocení praktické
vá a na schůzce omluvená Nizkoušky (drezura, parkur) v nácole Grünthalová.
vaznosti na pravidla jezdeckéSchůzky se zatím nezúčastho sportu. Pro úspěšné splnění
nili adepti soutěže mladých
drezurní zkoušky navrhuje kojezdců, ale skoková komise
mise stanovit přesnou hranici
předpokládá zájem Barbory
dosažených procent a pro splTomanové, Natálie Crnkové,
nění skokové zkoušky minimálAlžběty Vojtkové, Lucie Strnaně absolvování parkuru podle
dlové a Martina Štorkána.
skokových pravidel. V teoreticČJF dostane tradičně pro
kém testu pak navrhuje vypraevropský šampionát pět starcovat cca 350 otázek, ze ktetovních pozic v každé kategorii,
rých by byl test při ZZV náhoda tak se budou muset předeně sestaven.
vším junioři o nominaci do
Kolik kdo dává a kolik
Ebereichsdorfu utkat.
Skoková komise předpoklábere?
dá zahájení snah o nominaci
Nejožehavější téma ale otev(i případnou kvalifikaci těch,
řela diskuze o financování diskteří ji dosud nemají splněnu)
ciplin. Zdeněk Goščík se vrátil
na třech CSI právě v rakouske svému před lety diskutovakém dějišti ME. Ty se uskuteční
nému návrhu, aby byl vytvořen
v dubnu a květnu (18. - 22. 4.
systém, který by nejprve zprůCSI*, 25. - 29. 4. CSI*/*** a 2. hlednil a poté možná i zohled6. 5. CSI*/***). Kvůli termínové- ing. Zdeněk Goščík
nil příděl prostředků v závislosmu souběhu se pořadatel jediti na počtech jezdců a koní
ného letošního CSI La Bohéme Zduchovice
k příslušné disciplině. Podporu k argumentům
rozhodl termín „svého" jarního CSI posunout
ve prospěch tohoto systému nalézá Zdeněk
a české CSI je naplánováno na 8. - 10. červGoščík i v tom, že s jednotlivými disciplinami
na.
jsou spojena i další ekonomická odvětví jako je
Při dubnovém startu zájemců o ME nebude
budování areálů, zaměstnávání lidí, chov koní
komise vyžadovat start v těch nejtěžších soua podobně.
těžích, ale přivítala by účast adeptů především
V diskuzi byla vyjádřena naopak ochota,
pro seznámení s prostředím letošního šampioaby prostředky získané za úspěchy ve spornátu.
tovní činnosti, čerpaly především úspěšné disNominaci na Mistrovství proběhne těsně
cipliny, které se o jejich vznik zasloužily.
před uzávěrkou přihlášek na konci července
Jak se bude znovuotevřená diskuze na toto
a o dalších případných startech, nezbytných
téma vyvíjet budeme pochopitelně pečlivě slepro nominaci, bude postupně rozhodnuto.
dovat.
Komise neuvažuje o povinném závěrečném
Součástí setkání na Ptýrově pak bylo
setkání reprezentantů, protože si uvědomuje
i školení stavitelů, které vedl Jan Šíma.
individuální treninkové zájmy jezdců a koní. Ve
spolupráci s Martinem Ohnheiserem však pro
zájemce bude možné využít střediska ve Wiener Neustadu Michaela Steinbrechera. S ním
navázal pro tuto sezónu velmi úzkou spolupráci Aleš Opatrný a tato stáj by vyšla vstříc i našim juniorům. V případě, že někdo z juniorů
bude mít zájem o závěrečnou přípravu v Rakousku, odehrávala by se těsně před odjezdem na šampionát.
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Rakousko-uherská
drezura
Drezurní dění ve střední Evropě bude letos
bohatší o seriálovou soutěž Donau Bohemia
Trophy. Její první ročník uspořádají čtyři středoevropské federace - ČR, Maďarsko, Rakousko a Slovensko. U nás proběhne druhé
kvalifikační kolo ve dnech 20. - 22. července
a jeho organizátorem bude Jezdecké středisko Panská lícha v Brně.
Seriál si klade jako hlavní cíl zatraktivnění
soutěží pro jezdce všech výkonnostních stupňů. Významnou měrou ke vzniku seriálu přispěla tradiční mezinárodní rozhodčí při CDI
v Brně, Viktoire Mandl z Rakouska. S její pomocí byla připravena pravidla i vybrány vhodné termíny. Seriál Donau Bohemia Trophy bude mít čtyři kvalifikační kola a finále. Další kola proběhnou ve slovenském Pezinoku
(11. - 13. května), maďarském Balatonvilágosu (3. - 5. srpna) a rakouském Kottingbrunnu
(24. - 26. srpna). Zde se bude také konat první finále (21. - 23. září). Každé kolo bude rozhodovat sbor složený ze zástupců všech zúčastněných zemí. Za ČR to letos bude Simona Fialová.
Seriál se bude konat podle pravidel FEI,
ale používání bičíku zůstane povolené. Donau
Bohemia Trophy se mohou zúčastnit jezdci
s českým, maďarským, rakouským a slovenským státním občanstvím a platnou jezdeckou licencí, přičemž občanství a licence mohou být odlišné.
Jednotlivé kvalifikace jsou naplánovány
vždy na druhý a třetí den závodů a jezdci je
mohou absolvovat s různými koňmi. S koněm, na kterém chtějí startovat ve finále, ale
musí absolvovat alespoň jednu kvalifikaci
s minimálním hodnocením přesahujícím
58 %. Celkem musí jezdci pro postup do finále získat nejméně třikrát hodnocení více než
58 % nebo dvakrát obdržet více než 65 %.
Každý z pořadatelů má možnost udělit jednu
divokou kartu pro účast ve finále a stejné privilegium dostane i sponzor seriálu.
Ve finále Donau Bohemia Trophy se do konečného výsledku započítávají hodnocení ze
soutěží daného stupně získané druhý a třetí
soutěžní den, k nimž bude připočten ještě
nejlepší dosažený výsledek z kvalifikace v zahraničí. V případě rovnosti bodů rozhoduje
lepší výsledek hlavního dne finálových závodů.
Podrobná pravidla seriálu jsou uvedena na
stránkách drezurní komise ČJF (www.drezura-cjf.cz) a na webu českého pořadatele
www.panskalicha.cz

Pořadatel roku v Radiopaláci

Budeme mít výkonnostní třídy?
Důležitým bodem samotného zasedání skokové komise byla diskuze o navrhované kategorizaci jezdců tak, jak ji navrhl materiál Jana
a Lucie Šímových na sklonku léta minulého
roku. Jednání na toto téma bylo vedeno ve
dvou rovinách.

Kde stylové finále?
První se týkala již oznámeného stylového
šampionátu dětí a juniorů. Bylo rozhodnuto, že
kvalifikační kola proběhnou v oznámených termínech, ale samotná finále nebudou při národních šampionátech v Ptýrově a Zduchovicích. To považuje skoková komise za nešťastné a členové se shodli na tom, že by bylo velmi obtížné zajistit průběh obou šampionátů
současně. Pro finále stylového šampionátu tak
bude muset být nalezen jiný termín.
Stále však není vyřešeno začlenění výsledků stylových soutěží do výsledkového servisu
Galopp, který s touto soutěží nepočítá. Problémem by byly i nové sportovně technické pod-

Již jen do pondělí 20. února máte možnost zapojit se do finálového hlasování
o Pořadatele roku 2011 v jezdeckém sportu. V druhém kole můžete vybírat z trojice
nominovaných: Jezdecká společnost Equitana (Martinice), Jezdecký klub Panská
lícha a Jezdecký klub Ptýrov. Každý držitel jezdecké licence může zaslat svůj hlas
formou e-mailu (info@jezdci.cz), nebo prostřednictvím SMS (728 157 515). Stejné datum uzávěrky jako uvedená anketa má
i předprodej vstupenek. Ty budou k zakoupení i na místě, avšak místo 250,- Kč budou
stát 300,- Kč a neváže se k nim konkrétní
místo u stolu.
Návštěvníci se mohou těšit nejen na bohatý program, ale také na atraktivní tombolu. První cenou jsou např. luxusní pánské
hodinky Royal London od firmy Wolf System. Na dámy čekají krásné jezdecké šperky Poukar. Mezi nevšední výhry bude jistě
patřit lekce póla v Ostrově u Chlumce nad
Cidlinou nebo masáž pro koně. Majitelé koní
uvítají řadu přikrývek pro koně, značková krmiva nebo doplňky stravy. Na samotné jezdce čeká kvalitní jezdecké oblečení apod.
Celkem je připraveno 150 cen, přičemž vydáno bude 1000 losů v ceně 50 Kč/ks. Podrobnosti najdete na www.jezdci.cz

4

XX. ročník | číslo 3
17. 2. 2011 – 1. 3. 2012

Ze zahraničí

Dvě finále v Bordeaux
Světový pohár se na
počátku února přesunul na západ Francie.
V Bordeaux se vedle
další kvalifikace západoevropské ligy Světového poháru konala
i dvě finálová vyvrcholení. O titul Světového
poháru 2011/12 se zde
utkala čtyřspřeží a voltižéři.

Klouda čtvrtý
Naše pozornost byla
především upnuta k tomu voltižnímu. ČR zde
reprezentoval Lukáš Klouda. Po prvním kole obsadil skvělou třetí příčku, těsně před ním byl Viktor
Brüsewitz z Německa a vedl obhájce trofeje, Švýcar Patric Looser. Čtvrté místo patřilo vysokému
domácímu reprezentantovi Ivanovi Nousse. Tomu
se sestava ve druhém kole mimořádně vydařila
a posunul se na druhou příčku. I když se Lukášovi
druhé kolo také povedlo, Francouzův trhák zachytit nedokázal a stejně jako jeho německý kolega se
o jednu příčku propadl.
I tak je čtvrté místo ve finále Světového poháru
skvělým úspěchem. S převahou zvítězil Patric Looser, druhý skončil Ivan Nousse, na třetí příčce
Viktor Brüsewitz a na čtvrté, Lukáš Klouda.

Mezi tři nejlepší se
ještě tlačil Maďar Jozsef Dobrovitz, po prvním kole druhý. Bohužel
v závěrečném kole
shodil dva míčky a tak
mu nakonec muselo
stačit až páté místo
o dvě sekundy za Tomasem Erikssonem
(SWE).
Smůlu měl Koss de
Ronde, kterému se první noc v Bordeaux zranil vedoucí kůň a tak
musel soutěž absolvovat s náhradním koněm.

V Bordeaux
Kevin Staut
Kvalifikace Světového poháru finišují a me-

Rinaldo de Craen/FEI

Boyd Exell při svém čtvrtém finálovém triumfu v Bordeaux

Počtvrté Boyd, posedmé BILL
Christophe Bricot/FEI

Rinaldo de Craen/FEI

Holandský Koos de Ronde skončil v Bordeaux
na třetím místě

Vítězem Světového poháru 2011/12 ve voltiži
se stal Švýcar Patric Looser
Své finále měli v Bordeaux také mistři opratí.
Příznivci spřežení především očekávali, zda favorizovaný Boyd Exell (AUS), dokáže po čtvrté za sebou finálovým vítězstvím potvrdit svoji halovou
převahu.
Očekávané se stalo skutkem a svoji čtyřku
předvedl opět nejrychleji favorizovaný Astralan.
Boyd vyhrál v této sezóně všechny čtyři soutěže,
kterých se zúčastnil. Vedoucím koněm Boydovy
čtyřky byl opět 23letý valach BILL, kterého již pro
soutěže Světového poháru používali němečtí jezdci Chrisoph Sandmann a Michael Freund. Michael Freund, který před Boyd Exellem ovládal světový pohár slavil s tímto koněm třikrát finálové prvenství. Exell nyní již čtvrté a tak je BILL již sedminásobným halovým šampionem.
Na druhém místě, také bez trestných vteřin, skončil Holanďan Ijsbrand Chardon se zkušenými lipicány a třetí příčku obsadil jeho krajan Koos de Ronde.

S velkou podporou diváků zahajoval domácí
Julien Epaillard s ryzákem MISTER DAVIER (Quiniou). Nepodařilo se mu však zopakovat suverénní jízdu ze základního kola a udělal dvě chyby.
Jednomu shození se nevyvaroval ani Philipp Weishaupt s velice perspektivním hřebcem MONTE
BELLINI (Montender). Dalšího dobrého koně má
i Malin Baryard-Johnsson. Její 11letý belgický ryzák H&M REVEUER DE HURTEBISE (Kashmir
van Shuttershof) se ukázal v nejlepším světle
a jenom trochu opatrnější jízda zabránila lepšímu
umístění. Zato 45letý Belgičan Rik Hemeryck
s 12letým QUARCO DE KERAMBARS (Darco)
by se rád dostal do finále, tak jel riskantně a výsledek vypadal hodně nadějně. Napodobit ho
chtěla i Nina Fagerstrom s obratným holandským
hnědákem TALENT (Marmus). Přes svoji poněkud nejezdecky robustní postavu začala velmi
energicky. Když ale udělala chybu, přestala závodit.
Diváky ze sedadel zvedla jízda Edwiny TopsAlexander. Nestárnoucí CEVO ITOT DU CHATEAU (Le Tot de Semilly) letěl jako v dobách největší slávy a v cíli byl o vteřinu rychleji než doposud
vedoucí Belgičan. To však ještě nebyl konec. Největší domácí favorit, Kevin Staut s holandskou
klisnou SILVANA HDC (Corland), nechtěl zklamat
své publikum a předvedl velký kolotoč. Jeho13letá bělka sklopila uši dozadu, natáhla se a nasadila neuvěřitelné tempo. Při tom skákala naprosto jistě a v cíli byla o čtyři desetiny rychleji než ITOT
DU CHATEAU. Diváci byli v transu, panovala obrovská euforie a halou projela mexická vlna. Po
nich ještě startoval Denis Lynch s westfálským
hřebcem CONTIFEX (Cornet Obolensky). Ten má

zi jezdci usazenými kolem poslední postupové
osmnácté příčky průběžné tabulky Světového poháru panuje znatelná nervozita.
Na
předposlední
kvalifikaci do jihofran- Foto Kit Houghon
couzského Bordeaux
si pro cenné body přijelo 38 adeptů z 18 zemí. Známý italský designer Uliano Vezzani
postavil, jak už to na
vrcholu halové sezóny
bývá, dost technicky
náročný parkur. Problémy dělal trojskok
oxer, stacionáta, oxer
a také obě složité řady
na dlouhých stěnách.
Celkově však obtížnost odpovídala zadání. Mezi renomovanými jezdci, kteří kvůli
jednomu
zaváhání
skončili v základním
parkuru, byli třeba
Ludger Beerbaum, Michael Whitaker, Billy
Twomey, Simon Delestre, Patrice Delaveau, Steve Guerdat
a Christian Ahlmann.
Desítka šťastnějších
se dostala do rozeska- Od vítězství v Bordeaux dělilo Edwinu Tops-Alexander na CEVO ITOT DU
CHATEAU necelých pět desetin sekundy
kování.
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bodů dost a tak jel na jistotu. Následovala Luciana Diniz s oldenburským hřebcem LENNOX (Lifestyle), ale měla chybu, stejně jako na závěr Marcus Ehning s hnědákem PLOT BLUE (Mr. Blue).
Při dekorování byl Kevin Staut nadšený, že se mu
podařilo doma uspět. Ovace nebraly konce, francouzskou hymnu zazpíval dětský sbor a diváci odcházeli v povznesené náladě.
Kompletní výsledky na stránce
www.jumping-bordeaux.com
Celkový výsledek z Bordeaux: 1. Kevin
Staut - SILVANA HDC (FRA) 0/0/34.16, 2.
Edwina Tops-Alexander - CEVO ITOT DU
CHATEAU (AUS) 0/0/34.59, 3. Rik Hemeryck
- QUARCO DE KERAMBARS (BEL)
0/0/35.54; 4. Denis Lynch - CONTIFEX (IRL)
0/0/36.53; 5. Malin Baryard-Johnsson H&M REVEUER DE HURTEBISE (SWE)
0/0/37.78, 6. Marcus Ehning - PLOT BLUE
(GER) 0/4/35.35, 7. Philipp Weishaupt MONTE BELLINI (GER) 0/4/36.60, 8. Luciana Diniz - LENNOX (POR) 0/4/37.44, 9. Nina
Fagerstrom - TALENT (FIN) 0/4/37.48, 10. Julien Epaillard - MISTER DAVIER (FRA)
0/8/35.63
Protože konkůr ve španělském Vigu, byl
v současné ekonomicky složité době před časem odvolán, už nás čeká jen poslední kvalifikace v neděli 26. února v Göteborgu. Finále bude 19. - 22. dubna společně s drezurou v holandském ' s-Hertogenbosch.
Pořadí západoevropské ligy Rolex FEI World
Cup 2011/2012, před závěrečnou kvalifikací:
1. Rolf-Goran Bengtsson SWE - 77, 2. Kevin Staut FRA - 73, 3. Denis Lynch IRL - 67,
4. Patrice Delaveau FRA - 60, 5. Marco Kutscher GER - 53, 6. Steve Guerdat SUI - 51, 7.
Ludger Beerbaum GER - 49, 8. Pius Schwizer SUI a Nick Skelton GBR - 48, 10. Edwina
Alexander AUS - 47, 11. Luciana Diniz POR 46, 12. Marcus Ehning GER - 45, 13. Scott
Brash GBR - 43, 14. Harrie Smolders NED 42, 15. Emilie Martinsen DEN a Malin Baryard-Johnsson SWE - 41, 17. Maikel van der
Vleuten NED - 36, 18. Ben Maher GBR a Philipp Weishaupt GER - 32, 20. Dermott Lennon IRL a Rik Hemeryck BEL - 30.
Foto Kit Houghon

Ze zahraničí
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Rozruch kolem Totilase
Nedávno se v médiích objevila senzační zpráva, že realizační tým kolem Mathiase Alexandra
Ratha, se domluvil na spolupráci s holandským
národním trenérem Sjefem Janssenem. Mělo se
jednat o přípravu Mathiasových mladých koní
a o Totilasovi se nemluvilo. Na to bezprostředně
zareagovala holandská jezdecká federace a jakoukoli spolupráci s Mathiasem Rathem svému
trenérovi do doby po Olympijských hrách, kdy
mu vyprší smlouva, zakázala. Jiná Janssenova
dlouhodobá spolupráce se Švédem Patrikem Kitelem zřejmě nevadí a v této souvislosti se o ní
nemluvilo.

zásad, které údajně Sjef Janssen uplatňuje
a dále projevili lítost nad tím, že Matthias Alexander Rath o této kontroverzní spolupráci vůbec uvažuje.

TOTILAS není na prodej

Mezitím proběhla v médiích zpráva, že Edward
Gal i jeho životní partner Hans Peter Minderhoud, mají nového mecenáše, rakouského miliardáře Gastona Glocka. Ten se hned také stal
majitelem některých jejich koní a další pro ně kupuje. První v hledáčku byl pochopitelně TOTILAS!
Zájem o něj potvrdil v rozhovoru
pro rakouský Kleine Zeitung Mathiasův otec Klaus Martin Rath.
Zde však naprosto rezolutně odmítl, že by o prodeji uvažovali. „Ta
částka by musela být naprosto šílená. Paul Schockemöhle s mojí
ženou Ann Kathrin Linsenhoff za
něj před rokem zaplatili 11,8 milionu EUR. Každý kdo zná naši rodinu však ví, že my ho nikdy neprodáme. Totilas je naší nezbytnou
součástí a přinese nám všem ještě mnoho radosti!"
Následně na to zveřejnila na
své internetové stránce Reiter Revue amatérský záznam z první Totilasovy veřejné produkce po loňském neslavném vystoupení na
ME v Rotterdamu. Jednalo se
o exhibici v rámci výstavy Schockemöhle - Hengstshau, 5. února ve
Vechtě. Bohužel toto vystoupení,
které mělo uklidnit pochybovače
o správnosti cesty, kterou se příprava ubírá, jenom přililo oleje do
ohně. Omylem už bylo prostředí,
ve kterém se všecho odehrávalo.
Bezprostřední blízkost diváků
a diskotékový způsob uvedení koTOTILAS s Edwardem Galem v dobách své největší slávy
ně. To v souvislosti se zjevně nedostatečným opracováním vyvolalo jeho značnou nervozitu, vyplašenost, otevřeTyto zprávy nezůstaly bez povšimnutí ani
nou hubu a vyplazený jazyk. Posléze se jakž takž
v Německu. Nejprve se vyjádřil spolkový drezurdal hřebec uchlácholit, ale z celkového projevu
ní trenér Holger Schmezer v časopise St. Georg,
byla cítit bezradnost a k medailím to mělo zatím
že pro něj by nebyl problém, pokud by německá
daleko.
dvojice spolupracovala se zahraničním trenérem, kdyby to
Za týden znovu
bylo ku prospěchu koně a tato
O týden později byl TOTILAS opět na veřejcesta vedla k úspěchu.
nosti a předvedl se při exhibici na stejném místě.
Tentokrát to bylo již o poznání lepší, z projevu byXenophon je proti
lo cítit sebevědomí a kůň byl výrazně suverénNásledovala také reakce
nější. Zanechal poměrně slušný dojem.
sdružení Xenophon, které
Přejme si, aby se situace kolem tohoto mimostřeží zásady německého klařádného koně stabilizovala a on mohl své výjisického drezurního ježdění.
mečné kvality znovu dokázat.
Prostřednictvím svého předsedy Klause Balkenhola vydalo poměrně ostré prohlášeZahraniční rubriku připravuje
ní, v němž se distancuje od
Václav K. Dvořák

Inzerce

Vítězem kvalifikace pro Světového poháru v Bordeaux se stal
Kevin Staut na SILVANA HDC
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Jízdní policie dráždí
V pondělí 6. února byl v Mladé frontě Dnes uveřejněn příspěvek Kateřiny Kolářové o tom, že městská jízdní policie je příliš drahým přepychem, který nesplňuje požadavky na současnou ochranu společnosti a nepřináší městu kýžené
efekty. Ve podobném duchu pak vyzněla i reportáž České televize, která se vysílala ve čtvrtek 9. února a kde se hovořilo vedle pražské jízdní policie i o polici
v Pardubicích.
Ale vraťme se ke článku Kateřiny Kolářové. V prvé řadě autorka smíchala dohromady složku státní a pražské městské jízdní policie. Bulvárním způsobem byly vyčísleny náklady a vynesen odsudek.
Ponechme stranou faktickou část problému. Nepochybuji o tom, že stejně jako
ve všech oblastech státní zprávy, tak i u této složky dochází k plýtvání společnými prostředky. Jakou velkou efektivitu jízdní policie přináší, či by mohla městu přinést, nejsem schopen odborně posoudit. Mohu tak učinit pouze jako mírně subjektivně zaujatý občan a zde nevidím žádný zásadní rozdíl od efektivity ostatních
složek státní policie či jejich městských sourozenců.
Ve snaze autorky příspěvku mě však popudila jiná věc. Je jím dnes velmi často zřetelné povrchní zpracování informací, které jsou tak snadno mediálně zneužitelné. V konečném efektu je lhostejné zda se tak děje záměrně, anebo je to výsledkem lajdácké práce autora. To vše dnes na konzumenta zpráv masivně vyvěrá z novin, časopisů, rozhlasu i televize.
Ponechme ale stranou úroveň zpravodajství i efektivitu jízdní policie. Pojďme
se zamyslet nad tím, zda má jízdní složka policie v našem současném industrializovaném světě oprávnění existence.
Zařazení koní do policejní služby jsem před dvaceti lety vnímal především jako návrat do dob, kdy lidé využívali koně ke svému praktickému životu. V té době
jsem si ani nemyslel, že bude využívána hlavně jejich represivní úloha. Fotbaloví
fanoušci se sice již chovali zběsile jako dnes, ale o vzniku neofašistických a ultra
levicových či pravicových bojůvek jsme neměli vůbec tušení.
Těšil jsem se, že jízdní policie pomůže koním a tím posléze i koňařům, obnovit ztracenou společenskou prestiž. Prestiž, která neodplynula pouze kvůli industrializaci druhé poloviny dvacátého století. Její ztrátu zavinila především bezbřehá vlna bezpráví, která se přes naši zemi převalila po roce 1948. Koně byli nesmyslně vybíjeni, vojenští odborníci pronásledováni, hipologické vzdělávací instituce rozvráceny. Koně i hipologové byli odstaveni na okraj společnosti. Těšil jsem
se, že se koně díky policejní službě opět vrátí do našeho života, zaujmou v každodenní společenské rutině své místo a získají institucionální oporu.
Obyčejná policejní práce jistě není jednoduchá. Bohužel je většina z nás každodenně konfrontována spíše s jejím selháním, než s úspěchy. Každý, kdo se zabývá koňmi ale ví, jak obtížné je získat odbornost. Je tak nezbytné ocenit, že
v průběhu dvaceti let dokázaly policejní složky, ať na státní či městské úrovni, vytvořit systémový základ navazující na poválečné trosky jízdních policejních sborů.
Tento systém budovaný po staletí na kavaleristických zkušenostech je v jiných
státech dnes především zárukou kontinuity vývoje. Pro mnohé naše evropské
sousedy je stálým dokladem historických souvislostí a tradic. Máme ještě v čerstvé paměti návštěvu francouzských odborníků z Cadre Noir. Jejich významnou
domácí prestiž potvrdil francouzský velvyslanec v ČR, který na jejich počest
uspořádal slavnostní večeři.
Je určitě chybou, že na tyto tradice se současným jízdním policejním sborům
nepodařilo navázat. Jistě i proto, že se především k prvorepublikové tradici současná jízdní policie nijak výrazně nehlásí. Zatím jsem nezaznamenal žádnou ambici k vytvoření jezdecké policejní akademie, která by odbornost a využitelnost
jezdeckých sborů posunula kvalitativně na vyšší úroveň. V každém případě se
však podařilo obnovit strukturu. Na základech této práce lze stavět.
Jan Werich v jedné ze svých kouzelných pohádek říká, že je vědecky dokázáno, že les dorůstá přibližně o sto let déle, než trvá jeho kácení. Že státní moc kácet dokáže, bohužel dobře víme. Přál bych si, aby již konečně, po běsnění komunistických dřevorubců a loupeživém řádění současných správců, dokázal stát
ve svých sotva vzrostlých lesních školkách, rozeznat cenné stromky od plevele
a náletu. Proč si však nejsem jist?
Cyril Neumann

Foto Jiří Jelínek

Foto Jiří Jelínek

S dotazem ohledně ekonomiky jízdní a motorizované police jsme se obrátili na dva zástupce policejních jízdních složek. Jako první odpovídá vedoucí skupiny hipologie městské policie v Ostravě Miroslav Holý:
„Naše pozice v rámci Ostravy, ale i celého moravskoslezského kraje, je poměrně pevná. V naší dvacetileté historii máme za sebou již řadu úspěšných akcí, kde jízdní policie prokázala svoji oprávněnost. Navíc úzce spolupracujeme s Policií ČR a naše složka je tak využívána
i při fotbalových zápasech a dalších akcích. Nevím zda někdo zpracovával studii ekonomických rozdílů motorizovaného a jízdního policisty.
V Ostravě zatím nikdo naši práci nezpochybňuje a věřím, že to tak bude i nadále. Myslím, že je zcela špatně položená otázka, zda je lepší
policista v autě, na kole nebo na koni. Ostravská zkušenost dokládá, že všechny policejní složky se vzájemně doplňují a každá má v jistém
okamžiku svoji nezastupitelnou úlohu.”
Druhým, koho jsme o vyjádření požádali, je zástupce vedoucího oddělení služební hipologie odboru pořádkové policie - krajské ředitelství
Praha ppor. Petr Doubek.
„V Praze pochopitelně nelze nahlížet na městskou a státní jízdní policii stejně. Obě složky mají zcela rozdílná zadání pro svoji činnost. Městská jízdní policie je zde prvořadě pro hlídkování v rozlehlých parcích a periferních částech Prahy, státní policie je využívána po celé ČR převážně při zásazích k zajištění pořádku, např. při demonstracích či fotbalových utkáních. Ani já nevím o nějaké srovnávací ekonomické studii,
ale i kdyby náhodou dopadla v neprospěch koní, o ničem by to nevypovídalo. Máme zkušenosti z mnoha zahraničních kontaktů s našimi kolegy z Německa či dalších států. Jednoznačně je prokázáno, že přítomnost policisty na koni je mnohonásobně více vnímána, než průjezd motorizované jednotky. To samo o sobě může pozitivně ovlivnit bezpečnost ve svěřeném úseku. A jsou zde další faktory, které však v ekonomické diskuzi nalézají posluchače jen obtížně. Mám například na mysli většinou obyvatel vnímání policisty na koni i jako estetického zážitku,
který se nakonec může odrazit i v celkovém vnímání police veřejností. Hovoří se o tom i ve Statutu oddělení služební hipologie odboru služby pořádkové policie (článek 3 - Specifické úkoly), kde se praví: Oddělení služební hipologie na úseku plnění úkolů policie zejména a) se
podílí na pátrání po pachatelích a věcech souvisejících s trestnou činností v neprostupném terénu a rekreačních oblastech v lokalitách hlavního města Prahy, b) se podílí na zajištění veřejného pořádku na území hlavního města Prahy při jeho hromadném narušení při konání různých sportovních, kulturních a společenských akcích, c) plní úkoly na úseku reprezentace a propagace policie.
Hlídková činnost je zaměřena především na problematické oblasti na území hlavního města Prahy. Celkem se jedná o 22 úseků. Ve spolupráci s místními odděleními a jejich požadavky jsou policisté a služební koně nasazováni do oblastí s větším výskytem bezdomovců a lokalit se zvýšeným počtem trestných činů. Především zde je využíván respekt ze služebních koní.”
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Appalose Horse Club ČR, o.s.
zve na svod hřebců ApHC a AQHA
Svod se koná 3. března 2012
rozhodčí mgr. Esther Weberová, mgr. Jitka Kynclová
Místo konání:
Q Ranch u pramene Dyje, Pavlov - Bezděkov, 568 01
zahájení ve 14.00 hodin
Podrobnosti a přihlášky na malaskova.petra@volny.cz
Posouzení hřebečků proběhne podle pravidel ApHC
(AQHA), které přesně jmenuje genetické vady, kvůli kterým nemůžou být uchovněni.
Předvedení bude na ohlávce v podobě halterové třídy
(krok a klus na ohlávce a postavení koně), koně je možné opravovat, nehodnotí se chování.

Názory

Terberová
v emirátech
V sobotu 11. února se Helena
Terberová s koněm JOULIK DE
VILLENEUVE zúčastnila ve městě
Al Wathba (Spojené arabské emiráty) prestižního závodu President
Cup s tratí dlouhou 160 km.
Ze 127 závodníků jich bylo hodnoceno 46 a naše dvojice skončila
na 38. místě.
Charlotte Mlynčeková s FARADGE ze Slovenska byla poslední ze
soutěžících, kteří závod dokončili.
To samé bohužel nemůže říci její

7

krajan Mario Hoffman s CHIAPAS.
Kompletní výsledky naleznete na
www.vytrvalost.com

Blahopřejeme...
...rozhodčí a hlasatelce Baníku
Ostrava Magdě Benetkové, která
oslavila 11. února narozeninové jubileum.

Vzpomínáme...
...na Jana Krysla, bývalého
dlouholetého předsedu JO Slavie
Plzeň, který zemřel 24. ledna ve
věku 87 let

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
Zemský hřebčinec Písek
srdečně zve příznivce chovu koní
a jezdeckého sportu na tradiční, již

XIII. Přehlídku plemenných koní
Přehlídka se koná v sobotu 3. března 2012
od 11.00 hod.
Těšíme se na Vaši účast

Foto Josef Malinovský

V sobotu 4. února proběhlo na malé scéně pražského Divadla na Fidlovačce slavnostní vyhodnocení jezdecké sezony 2011 ve vytrvalostní disciplíně. Odpoledním programem diváky provázel osobně manažer komise
vytrvalosti České jezdecké federace Antonín Terber společně s herečkou
a zpěvačkou Zuzanou Ďurdinovou. Pro ceny si přišlo v každé z pěti kategorií hned deset nejlépe umístěných jezdců, resp. majitelů koní. Největšího úspěchu dosáhla Natálie Terberová, jež zvítězila nejen mezi juniorskými jezdci, ale se svým koněm Joulik de Villeneuve nenašla přemožitele
i v kategorii „Kombinace 2011", v níž byly zohledněny výsledky konkrétních dvojic jezdců a koní. První místo mezi koňmi obsadil Shekel, jehož
sedlala Magdalena Přikrylová. Ceny pro seniorského jezdce roku 2011 si
odnesl Petr Jadlovský (foto) a „Stájí roku 2011" byla vyhlášena JS Karolína. Podrobnosti najdete na www.jezdci.cz
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