TOTILAS je zpátky
ve hře

Nebyla to náhoda

Úspěch Totilase
v německém Hagenu přišel
v olympijském roce
Německu právě vhod

reportáž z druhého kola
Skokového poháru České
pojišťovny v Brně
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Na skok do Afriky
Redakce Jezdce byla exklusivně za Českou republiku oslovena s žádostí o zprostředkování informace o jezdeckých možnostech v zemi, kde by koně hledal málokdo. V zemi, o které se většina
z nás neprávem domnívá, že je koním vzdálena. Teprve osobní zkušenost ukáže, o jak hluboký
omyl se jedná a jak významnou úlohu ve světové hipologii, i když ne té soutěžní, sehrává. Myslím,
že se nemýlím, když stejně jako já, doposud mnozí ze čtenářů Jezdce neslyšeli o významné populaci zdivočelých koní, kteří obývají obrovské pouštní území jižní Afriky. Jedná se o potomky stovek a tisíců koní, kteří do Afriky proudili ze všech koutů světa při koloniální diamantové horečce na
přelomu 19. a 20. století. Tak vznikl Namibijský divoký kůň. Ten byl sice největším překvapením cesty, ale za ním jsem do Namíbie, spolu se zástupcem Francie, Velké Británie, Dánska, Polska, Německa a Švýcarska pozván nebyl. Byl jsem požádán, abych milovníkům koní a jezdectví zprostředkoval jiné výjimečné jezdecké spojení. Koně a safari. A tak jsem se ocitl v Namíbii.
Cyril Neumann

Africké Švýcarsko
Pokud chcete nahlédnout na černý kontinent
prostřednictvím země, která pro návštěvníka neskýtá nějaká závažnější rizika, poskytuje komfort
evropské úrovně a zároveň nabídne skvělé zážitky divoké přírody, je pak Namíbie tou nejlepší
volbou. Ostatním africkým státům je dávána za
příklad díky demokratickému zřízení, které vybudovala za posledních 20 let.
Teprve rozpadem Sovětského svazu přestal
prostřednictvím sousední Angoly komunistický
blok s vydatnou pomocí Kuby rozdmychávat napětí, které v této části světa po dlouhá desetiletí
zaměstnávalo OSN. Svobodná Namíbie (bývalá
německá Jihozápadní Afrika), tak dokázala na
počátku roku 1989 uzavřít mírové dohody a zavést parlamentní demokracii, která již přes 20 let
přináší obyvatelům této země klid. Dávno jsou
pryč i spory původních afrických obyvatel. To bylo rozděleno do mnoha kmenů. Nejvíce jsou zastoupeni Owambové. Za nimi pak kmeny Kavangů, Hererů a Námů, kteří vstoupili i do jazyků
mnoha dalších zemí jako Hotentoti. Nejčastěji
popisovanou společensko-jazykovou skupinou
je ale populace Křováků - Busmenů. Dnes žije
v Namíbii okolo dvou milionů obyvatel a německou krátkou koloniální minulost dokazuje v namibijské populaci asi 5% Němců.
Paleolontologické studie prvního osídlení to-

hoto území vedly některé vědce k hypotézám, že
právě z tohoto koutu světa se na svoji pouť vydal
druh Homo Sapiens. Podle těchto poznatků je
tak Namíbie kolébkou lidstva. Teorie se opírají
o nálezy z pouště Kalahari. Ta leží z části na
území Namíbie a z části v sousední Botswaně.
Nalezené kosterní pozůstatky předchůdců člověka z těchto míst jsou datovány až do doby
před 60 000 let.
Další privilegium, které přiznávají někteří lingvisté starověkým Namíbijcům, je vynález řeči.
Khoisanské mlaskavé jazyky nejenom že se
zcela vymykají všem známým jazykovým skupinám, ale svojí fonetičností patří mezi nejkomplexnější výrazový prostředek dochovaný do
dnešní doby.
Samotná cesta do Namíbie je sice poněkud
únavná, ale rozhodně ne nezajímavá. Většina letů a s nimi pak i návštěvníků z Evropy směřuje
do této části Afriky přes jihoafrický Johanesburg.
Mezinárodní letiště je v hlavním městě Winthoeku, které leží ve středu 824 000 km2 velké země.
S přestupy strávíte v letadlech a na letištích okolo 20 hodin a urazíte přes 10 000 km. V obrovské Namíbii vás pak ještě čeká 400 km cesta do
jezdeckého střediska Kambaku Lodge.
Hned při vstupu do země zapomeňte na evropské vzdálenostní poměry. Cca polovinu země
zabírají rozlehlé zemědělské farmy. Specializují
(Pokračování na str. 2)

Platit bude
Saudský fond
Přes 280 delegátů z 39 federací přivítal
30. dubna v Lausanne generální sekretář FEI
Ingmar De Vos (foto).
Hlavní zahajovací zprávu přinesla prezidentka FEI princezna Haya, která oznámila,
že Saudský jezdecký fond (Saudi Equestrian
Fund) bude v letošním roce plně hradit sérii
FEI National Cup. Dohoda, která byla podepsána zatím na rok 2012 předpokládá pokračování financování nejstarší a nejprestižnější
jezdecké seriálové soutěže světa až do roku
2017.
Saudský jezdecký fond byl vytvořen královským výnosem saudského krále Abdullah bin
Abdulaziz v listopadu 2009.
Organizace Pohárů národů již existuje přes
100 let a od roku 1964 je pořadí států sestavováno v celoročním žebříčku.
Seriál Pohár národů již prošel mnoha změnami. Největší z nich bylo založení elitní soutěže Super liga dnes nazývané FEI Nations
Cup Top League. Na zasedání Sportovního fóra v Lausanne byla přednesena i řada dalších
návrhů možných změn. Ty budou nyní podstoupeny národním federacím a případně by
měly být odsouhlaseny na zasedání FEI v tureckém Istanbulu v listopadu letošního roku.

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
V Kambaku Safari Lodge jsou antilopy impaly jedněmi z nejčastějších zvířat

tierwohl@jrs.cz
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Na skok...
(Pokračování ze str. 1)
se především na
chov dobytka. Stále
větší část z nich ale
nabízí na svých pozemcích soukromá
safari a specializuje
se na turistický ruch.
Právě z jejich názvu
již zmizelo Farm
a nahradilo je Lodge.
Svou koloniální minulost země nezapře
a majiteli těchto území jsou z 90% bílí obyvatelé Namíbie. V současnosti zabírají farmy a lodge 50% státu. Z turistického hlediska jsou nejznámější částí Namíbie
národní parky. Největší, dnes o rozloze
22 912 km2, je na severu ležící rezervace Etoscha National Park, která byla založena němecAfrický styl, evropský luxus
detailně seznámit s rostlinami, které tvoří namíbijskou buš.
Silnice B1, která vede přímo namíbijským
vnitrozemím, je překvapivě dobrá a kvalitou
předčí drtivou většinu silnic v České republice.
Města od sebe ale leží minimálně 100 km. Nutností tak jsou na centrální silnici občasné energetické oázy benzínových čerpadel. Příčně na
tuto centrální silnici navazují cesty k jednotlivým
farmám nebo Lodge. Ty jsou již výhradně z válcovaného makadamu. Jejich povrch je ale také
v překvapivě dobrém stavu který umožňuje až
100km rychlost. Provoz v řídce zabydlené zemi
není nijak dramatický, ale rozhodně nejste na silnici sami.

Kambaku Safari Park

kými kolonialisty již v roce 1907. Je tak druhou
největší, ale rozhodně nejstarší africkou rezervací. Na setkání s africkými zvířaty ale nemusíte
cestovat jenom do národních parků.

Soukromá safari
Soukromé Lodge zabírají prostor okolo
100 km2. Prostory obývá drtivá většina zvířat, za
kterými do Afriky cestujete. Výjimkou jsou většinou pouze nebezpečné šelmy a sloni. Mezi samozřejmá zvířata zde patří patří především antilopy Impala, pakoně, antilopy Nyala, všechny
druhy zeber, žirafy a všude přítomná divoká prasata bradavičnatá. Pochopitelně se zde můžete

stromy, které dotvářejí typický kolorit namibijské
krajiny.

Svítání i soumrak v buši
Oprýskané úsloví říká, že nejkrásnější pohled
na svět je ze hřbetu koně. Procházet se na koni
v těsné blízkosti stáda impal či žiraf je ale ještě
něco jiného. Zvláště pro Středoevropana
Na cesty za zvířaty se vyjíždí brzy ráno mezi
šestou a sedmou hodinou. Organizátoři dokáží
zpestřit ranní výjižďku v buši dokonale připravenou snídaní. Stejně dobře jsou pak zrežírované
podvečerní jízdy. Ty zase umožní jezdcům zastavit na malé pohoštění, při kterém jsou koně vypuštěni do buše. Jezdci se vrací auty a koně mají celou noc na to, aby se v klidu vrátili do svých
stájí. Není na světě mnoho domácích koní, kteří
užívají komfort 80 km2 rozlehlého výběhu.

Kambaku Safari Lodge chce návštěvníky přilákat především nabídkou jezdeckých výletů za
Etoscha National Park
africkými zvířaty. Štěrková cesta se mění v polKomu jsou stáda zvířat v Kambaku Safari mání a trochu se obáváme, do jaké pustiny jsme
lo, může se vydat na výlet do Etoscha National
se dostali. Průjezd branou v drátěném plotě,
Park. Leží dalších 200 km severně a otevřeno je
který se táhne do nedohledna dává tušit, že
denně. Obývá jej stovky druhů ptáků a zvířat.
jsme již blízko cíle. Vzápětí je jasné, že naše
Přes vlastní soukromé safari nás hostitelé neobavy byly zcela liché. Půvabné stavby v africchtěli o tento zážitek připravit.
kém stylu nabízí návštěvníkům dokonalý střePo samotném vjezdu do rezervace zastavudoevropský komfort. Pomalu se začínáte styjeme na každém kroku. Důvodem zastávky je
dět, že jste před cestou do jižní Afriky absolvoantilopa u silnice, v dálce zahlédnutá žirafa či
vali všechna doporučená očkování.
nebojácné Mangusty žíhané. Postupně ale zaKambaku Lodge je vedena německými správčínáme důvody k zastavení třídit a hledáme zvíci a na dokonalém chodu střediska to je vidět.
řata, kvůli kterým většina návštěvníků do safari
Pro své návštěvníky nabízí, vedle klidu uprostřed
přijíždí. Zajímá nás zda budeme mít štěstí
namibijské buše, řadu dalších možností k poa spatříme často se skrývající lvy či stáda sloznání Namíbie. Vedle motorizovaných ale i pěnů. Tentokrát stálo na naší straně. Několik králů
ších výletů do namibijské přírody, je zlatým hřezvířat, včetně dovádějících lvíčat, jsme zahlédli
bem nabídky jízda na koni.
v posledních minutách, po kterých zmizeli
Pro jezdce z centrální Evropy sice není výjižďv hloubce buše. A o několik chvil později nám
ka buší jezdecky významným zážitkem, ale
2
svojí přítomnost věnovalo snad padesátihlavé
splňuje to nejdůležitější. Zvířata žijící v 80 km
stádo slonů. To bylo sice zpočátku zcela ukryté
rozsáhlém areálu Kambaku Lodge, vás na koních nechají přiblížit až do
samé blízkosti.
Pro občasné jezdce či
téměř nejezdce je pak
i samotná jízda zajímavá.
Ani oni se nemusí jezdecké zkušenosti na evropsky pracovaných koních
obávat a zkušení průvodci přizpůsobí jízdu možnostem návštěvníků. Koně jsou vlídní a jejich
ovládání není těžké. Buší
se proplétají jistě a úsporně. Většina rostliny má trny a tak je nutné dát pozor na jakýkoliv kontakt.
I nenápadný dotyk zaviní
nepříjemné
škrábnutí.
Krásu a bizarnost buše
tvoří především trnité
akácie. Mají velmi tvrdé
až nezničitelné dřevo,
které je odolné vůči hnilobě i hmyzu. Součástí porostu jsou tak mnoho let
přetrvávající odumřelé Dalším velmi hojně se vyskytujícím zvířetem je Pakůň žíhaný
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v bujném porostu po obou stranách silnice, ale
pak většina zvířat postupně přecházela protínající silnici a nabídla velkolepé představení.
Centrální část rezervace vyplňuje obrovská
pánev (Etoscha Pan, 4731 km2), která se v období dešťů plní vodou. Toto malé moře pak, než

Reportáže

3

zde po celý rok. I v zimních měsících (červen až
září) zde teploty ve dne
neklesají pod 20 stupňů.
Léto je v Namíbii od listopadu do března. Teploty se pohybují maximálně okolo 30 stupňů.
Mokrých dní pak ani
v nejvíce deštivém období není víc jak osm měsíčně. Kdo má rád slunce, může od dubna do
října počítat se 100% jistotou krásného počasí.

Sebevědomě
zdvořilí
Největším překvapením Namíbie jsou ale její
afričtí obyvatelé. Přestože
většina farem a lodgí patří bílým Namibijcům
a Afričané zde jsou zaměstnáváni, nesetkáte se
zde s nepřátelstvím či
přezíravostí. Afričtí Namibijci jsou sebevědomě
zdvořilí a jejich vstřícnost k návštěvníkům patří
k výrazným zážitkům návštěvy této krásné země. Velmi brzy jsou rozptýleny středoevropské
obavy z pozůstatků jen do nedávna segregací
mrzačené společnosti. Je až neuvěřitelné, jak
rychle se v Namíbii podařilo překonat toto těžké dědictví. Úřední řečí je vedle afrikánštiny
všude převládající angličtina. Snadno se ale dohovoříte i německy.
Každému, kdo má chuť seznámit se s černou Afrikou, lze Namíbii bez výhrad doporučit. Ne nadarmo se někdy této zemi přezdívá
„africké Švýcarsko". Jedinou komplikací cesty je, že Česká republika má s Namíbií vízovou povinnost. Vízum můžete za poplatek
45 USD získat na Namíbijské ambasádě ve

Setkání s žirafou patřilo k těm najatraktivnějším
v průběhu suchých měsíců vyschne, významně
ovlivňuje mikroklima oblasti. Svůj ráj zde proto
nalézá i řada vzácných afrických ptáků.
Období dešťů probíhá v Namíbii v průběhu
léta a během pěti letních měsíců zde spadne
až 400 mililitrů. Bohužel široké řeky záhy téměř vyschnou a po zbytek roku se musí s vodou šetřit. Většina Lodge ale disponuje vlastní vodou z hlubinných vrtů. V Kambaku Lodge
je vrt hluboký 220 m a voda je dokonalé kvality. Oproti jiným africkým zemím zde tedy rozhodně neplatí, že by se návštěvním měl volně
nalévané vody obávat. Turistická sezóna je

Výběh 80 km2

Inzerce

Vídni či Berlíně. Pokud máte vízum, již Vaší
individuální turistice nestojí nic v cestě. Snad
jedině peníze. Vzhledem ke vzdálenosti destinace je nezbytné připravit se na jistou ekonomickou náročnost. Nebudete
ale zklamáni. A po
zkušenosti mohu
říci. Křižovat národním
parkem
v autě je zajímavé
jenom dočasně.
Přiblížit se k exotickým zvířatům
na koni, je ovšem
zážitek zcela unikátní. Podrobnosti na
www.kambaku.com
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Ze zahraničí

Global Champions Tour
Druhé pokračování
Global Champions
Tour se jezdilo v sobotu 5. května ve
Španělsku. Bylo to
v novém moderním
sportovním centru
Oliva Nova nedaleko
Valencie. Jezdecká
část tohoto komplexu
sousedí s golfovým
hřištěm, nechybí tenisové kurty, trekingová dráha, soustava bazénů a lázní. Vše je zarámováno do malebné scenérie na úpatí kopce
Santa Ana, mezi olivovníky, morušemi, pomerančovníky a divokými písečnými dunami podél
břehu Středozemního moře. V tomto areálu se
také jezdil během února a března úspěšný konkůr Mediterranean Equestrian Tour.

stavila 11letou hnědku NAYANA (Royal Feu).
Jízda se jí však nepovedla a shodila dva skoky.
Mnohem lepší dojem zanechal britský veterán
Michael Whitaker s poněkud obtížně jezditelným
hnědákem VIKING (Jacomar). Projel trasou ve
svižném tempu, bez chyby a v čase 42,17 sec.
O vedení v soutěži ho však hned připravil jeho
týmový kolega Ben Maher se svým vlastním odchovancem TRIPPLE X III (Namelus R). Po riskantní jízdě se mu časomíra zastavila na 41,35.
Ještě rychlejší byl irský reprezentant Denis
Lynch s 12letým ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF (Nonstop), bylo to však jen za cenu
jednoho shození. O vítězství se pokusil i známý
Brazilec Alvaro de Miranda s hnědákem AD

Dvanáct bezchybných
Vysoké dotace i tentokrát přilákaly špičkovou
konkurenci. Na prostorném kolbišti s velmi dobrým povrchem stavěl parkury Frank Rothenberger. V prvním kole startovalo čtyřicet jezdců.
Převážná část chyb tohoto parkuru se stala na
náročném trojskoku a časté byly i penalizace za
překročení časového limitu. Ze známých jezdců,
kterým se nepodařil postup do osmnáctičlenného druhého kola, jmenujme matadora Michela
Roberta, který byl po dvojím zastavení 11letého
bělouše NENUPHAR'JAC (Cumano) vyloučen.
Tomuto valachovi se však loni příliš nedařilo ani
s Pénélope Leprevost, takže to asi nebude náhoda. Dva skoky shodili Simon Delestre, Billy
Twomey a Steve Guerdat a jednu chybu v pomalejším čase udělali třeba Nick Skelton, RogerYves Bost, Malin Baryard, Eric Lamaze, Maikel
van der Vleuten, Cassio Rivetti, Christian Ahlmann a Pius Schwizer.
Do druhého kola se probojoval nejrychlejší
jezdec se čtyřmi body, pět jezdců s jednobodovou časovou penalizací a dvanáct bezchybných.
Startovalo se v obráceném pořadí. Parkur byl
o poznání těžší a čas ještě napjatější.

Dvakrát Velká Británie
Na stupních vítězů tak stál nejvýše Ben Maher, po jeho pravici Michael Whitaker a po levici
Denis Lynch. Čtvrté peníze si odvezl Alvaro de
Miranda a páté místo získala Pénélope Leprevost.
Další kolo Global Champions Tour bude
v rámci derby mítinku 16. května v Hamburgu.

Evropské Poháry
národů začaly
Evropská část FEI Promotional League začínala v Lummen v Belgii (4. 5.) a pokračovala
v rakouském Linzi (11. 5.). Další kolo bude následovat koncem května v dánské Kodani a do
poloviny roku ještě v červnu v norském Drammen. Všechny tyto konkůry mají čtyřhvězdičkový statut, ale poslední CSIO této ligy, které
se koná počátkem září ve španělském Gijonu,
je pětihvězdičkové.
Challengers League začíná koncem května
v běloruském Minsku a bude následovat bulharská Sofie. Další CSIO bude na začátku června v portugalském Lisabonu a na přelomu června a července v lotyšské Rize. V červenci následují polské Sopoty, Budapešť a týden na to
Bratislava. Předposlední kolo bude o druhém
srpnovém víkendu v litevském Vazgaikiemis
a závěrečné, jediné pětihvězdičkové, bude koncem srpna v Moskvě.
Na americkém kontinentě se pořádají tyto oficiální konkůry: CSIO 4* v brazilském Porto Alegre, CSIO 5* v kanadském Calgary, CSIO 2*
v argentinském Buenos Aires a CSIO 4* v USA
ve Wellingtonu.
Finále s přímým postupem do FEI Nations
Cup Top League bude 13. - 16. září 2012 na
CSIO 5* ve španělské Barceloně.

Topliga v La Baule

Pět v rozeskakování
Zahajoval čtyřbodový Marcus Ehning, s ne
vždycky spolehlivou NOLTES KÜCHENGIRL
(Lord Z). Čisté konto ale neudržel ani tady a připsal ještě osm bodů. Dalším přírůstkům se neubránil ani nikdo z pětice doposud jednobodových. Kamal Abdullah Bahamdan ze Saudské
Arábie s 11letou NOBLESSE DES TESS (Cumano) po jedné chybě inkasoval dalších šest
a Meredith Michaels-Beerbaum s robustní klisnou BELLA DONNA 66 (Baldini II) po dvou shozeních dokonce jedenáct. Velmi stylová 18letá
Angličanka Alexandra Thornton, s holštýnským
hřebcem CABALLERO 84 (Chambertin), dostala za čas další dva body a úplně stejně dopadla
i Luciana Diniz s 11letým hnědákem LENNOX
(Lifestyle). Pomalu jel i Gerco Schröder s holštýnem EUROCOMMERCE NEW ORLEANS (Colbert) a stálo ho to další jeden bod. Z doposud
bezchybných Marko Kutscher s hannoveránem
SATISFACTION FRH (Stakkato) pobořil celý
trojskok a bylo to za třináct bodů.
Ještě hůř dopadl Kevin Staut, kterému jeho
švédský ryzák H&M REVEUR DE HURTEBISE
(Kashmir Van Schuttershof) po riskantním nájezdu zastavil. Kevin se sice se štěstím udržel
v sedle, ale vypadl mu bezpečnostní třmen a tak
stejně raději sesedl a odešel po svých.
Jedné chybě v pomalejším čase se neubránil
Philipp Weishaupt s hannoveránkou SOUVENIR
29 (Stakkato). Richard Spooner se 14letým hnědákem CRISTALLO (Calleto II) se do časového
limitu vešel, ale i on jeden skok shodil. Stejně
dopadla i vítězka z Doha Edwina Tops-Alexander s ryzákem CEVO ITOT DU CHATEAU (Le
Tot de Semilly) a k velkému zklamání publika
i jediný Španěl ve druhém kole, Sergio Alvarez
Moya s tm. hnědákem WISCONSIN 111 (Darco). Chybu udělala i německá Ukrajinka Katharina Offel v sedle 10leté CATHLEEN 28 (Cordobes I).
Jen pět jezdců přešlo obě kola čistě a ti se utkali v rozeskakování. Pénélope Leprevost před-

RAHMANNSHOF'S BOGENO (Baloubet du
Rouet), tomu však spadl stejný skok jako předcházejícímu jezdci a návdavkem i poslední oxer.

Brit Ben Maher zvítězil na TRIPPLE XIII ve
druhém kole Global Champions Tour ve Valencii. Na archivním fotu při SP v londýnské
Olympia Hall v sedle ROBIN HOOD.

A konečně nejvyšší soutěž národních celků
Topliga (dříve Superliga) byla zahájena tradičně
ve francouzském La Baule v pátek 11. května.
Mezi letošních osm účastníků nejvyšší týmové
soutěže patří Francie, Švédsko, Švýcarsko, Německo, Irsko, Nizozemí, Velká Británie a Belgie.
Kalendář dalších kol letošního ročníku Top ligy
je: Řím (ITA), 24. -27. května, St Gallen (SUI),
31. května – 2. června, Rotterdam (NED) 20. 24. června, Aachen (GER) 3. - 8. července, Falsterbo (SWE) 12. - 15. července, Hickstead
(GBR) 19. - 22. července a po olympijské přestávce zakončí seriál irský Dublin (IRE)
15. - 19. srpna.
Do letošního ročníku postoupily nově Švédsko a Švýcarsko. Obhájce nejcennější trofeje je
Německo. Tato země, a spolu s ní i Francie, patří k rekordmanům Superligy a oba celky již čtyřikrát stály na finálovém stupni pro vítěze.

Foto D. Caremans

V prvním Poháru národů Promotional League v belgickém Lummen zvítězilo 4. května v konkurenci 14 týmů družstvo Itálie (zleva: Natale Chiaudani, Luca Marziani, šéf týmu Stefano Scaccabarozzi, Francesca Capponi a Juan Carlos Garcia).
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TOTILAS je zpátky ve hře
V termínu od 25. do 29. dubna se v areálu
Ulricha Kasselmanna v německém Hagenu jezdil významný čtyřhvězdičkový konkůr. Především v drezurních soutěžích se sešla skvělá konkurence. Přestože z hvězdného britského týmu
na poslední chvíli vypadl Carl Hester s famózním
hřebcem UTHOPIA, úroveň byla vynikající. Soutěžící se rozdělili do dvou skupin, z nichž jedna
kromě nezbytné Grand Prix předvedla i novou
olympijskou Grand Prix Spécial. I druhá skupina
absolvovala svou Grand Prix a druhý den se utkala v KÜRu.
V páteční Grand Prix dominovala mladá Britka Charlotte Dujardin se skvělým 10letým hnědákem VALEGRO (Negro). I přes chybu v prodlouženém klusu získala před svou největší konkurentkou Isabell Werth s hannoveránem DON
JOHNSON 14 (Don Frederico) téměř pětiprocentní náskok. Za tou pak s malými odstupy následovaly Anabel Balkenhol s 12letým DABLINO
(De Niro), Dánka Anna Kasprzak s velmi dobrým tm. ryzákem DONNPERIGNON (Donnerhall), kterého před sezónou koupila od Christopha Koschela, a další z anglických reprezentantek Laura Bechtolsheimer s druhým koněm ANDRETTI H (Aarking xx ).
Charlotte Dujardin triumfovala i v Grand Prix
Spécial, kterou bez patrných chyb vyhrála ve
světovém rekordu pro tuto kategorii se ziskem
88,022%. Druhá s 79,844% v této obtížné úloze
byla Anna Kasprzak a třetí příčku obsadila Anabel Balkenhol, která získala 78,244%. Čtvrté
místo zbylo na Isabell Werth se 76,578% a pátou příčku obsadila Monica Theodorescu s ryzákem WHISPER 128 (Welt Hit) se 73,400%.

Přeci jen TOTILAS
Sobotní Grand Prix pro skupinu jejímž vrcholem byla volná jízda, vyhrál po nadšeném výkonu o jedno procento Matthias Alexander Rath se
stále oslnivým vraníkem TOTILAS (Gribaldi).
Druhá byla Laura Bechtolsheimer s báječným
ryzákem MISTRAL HOJRIS (Michellino) a o další procento zpět zůstala nastupující německá
hvězdička Kristina Sprehe s 11letým černým
hřebcem DESPERADOS 11 (De Niro). ,
Grand Prix KÜR měla velmi dobrou úroveň
a o vítězi nebylo rozhodnuto až do posledního
jezdce. Nakonec i zde vyhrál Matthias Alexander
Rath na TOTILAS - 88,025%, jehož harmonická
sestava, dobře skloubená s působivou hudbou,
byla zajeta velmi energicky. Možná rozhodla
chyba v přeskocích 2-2, kterou udělal jinak velmi
dobrý MISTRAL HOJRIS a asi proto dostala
Laura Bechtolsheimer jen 87,600%. Odstup
Kristiny Sprehe s DESPERADOS byl dost výrazný - 83,775%. Z dalších dvojic, které zaujaly,
jmenujme Dánku Sidsel Johansen s 13letým
hřebcem SCHIANTO (Gribaldi) a v dobrých výkonech pokračuje i Nadine Capellmann s ryzkou
GIRASOL 7 (Gribaldi).

Opět rolkůra
TOTILAS je tedy patrně, jak se předpokládalo
zpátky, i když je zřejmé, že si to jeho noví majitelé představovali mnohem snadnější. Především jeho základy asi nebyly zcela korektní
a v tomto stadiu se na nich dá obtížně něco vylepšovat. V německých odborných médiích i po
tomto konkůru zazněly hlasy odsuzující jeho
bezprostřední přípravu na opracovišti a objevily
se i fotografie se zjevnou rolkůrou.

Mohou Němci před OH spoléhat na dvojici Mathias Rath a TOTILAS?

Verona byla nejlepší

20 CSIO v Linzi

Skokový turnaj v italské Veroně zvítězil v hlasování
jezdeckých novinářů jako nejlepší konkur zimy
2011/2012. Novináři ocenili nejenom skvělou práci tiskového střediska, ale především obětavost a pohotovost
pořadatelů, kterým soutěž zkomplikovalo tragické úmrtí
koně HICKSTEAD.
Cenu pro nejlepšího organizátora převzala z rukou
ředitelky tiskového odboru FEI Grania Willis, tisková
mluvčí Caterina Vagnozzi. Ta vedle své práce pro italské
deníky Il Messaggero a Gazzetta dello Sport, je posledních 23 let i šéfkou tiskového střediska při CSIO v Římě.
Toto ocenění dává novinářům světa možnost ocenit
práci svých kolegů a vyzdvihnout preciznost péče
a rychlosti při poskytování informací.

Za účasti 15 týmů se v Linzi od 10. do 13. května konalo 20. rakouské CSIO. Za ČR byli přihlášeni k CSIO/Y pouze Ivana Hronová, Martin Štorkán
a Barbora Tomanová. Bohužel na výsledky si musíme počkat do příště.
Generálka na CSIO ale proběhla v Linzi opět za
naší účasti ve dnech 26. - 29. dubna při CSI**.
Velkou cenu vyhrál Thomas Frühmann na 17leté THE SIXTH SENSE. Za ČR startovali Ondřej
Zvára na CARMEN Arcus, který dokončil s 8 body.
Dále pak Barbora Tomanová na KOHEN, která inkasovala 10 tr. bodů a Petr Kuba s PATENDRO
(29. tr. bodů). Finále Silver Tour (135) si užil Kamil
Papoušek na BEL CANTO HRADIŠTĚ, který obsadil 2. místo. V této soutěži byl Petr Kuba na ZANCARA po bezchybném výkonu 12.
Kompletní výsledky na www.reitergebnisse.at

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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dnešním pokračování esejů O jezdeckém umění přináší MVDr. Norbert Záliš
text z druhé poloviny 18. století. Pojednání francouzského jezdce Du Paty de Clama
„O školním kroku” je v dnešní době neuvěřitelně živé. Téměř se nechce věřit, že se jedná
o text právě letos 250 let starý.
Poslední vystoupení TOTILASE opět rozproudilo v SRN debatu o rolkůře. Přes veškeré proklamace již ze světových obdélníků
zmizeli koně se skutečným vzpřímením
a lehkým přilnutím, které se projevuje nejenom vysokým týlem, ale především neuvěřitelnou lehkostí pohybu na stihlové otěži. Pobízení proti ruce se stalo již celospolečenským standardem.
Dvě a půl století staré řádky o školním kroku se čtou natolik lehce, že má čtenář chuť se
hned posadit do sedla a ověřit si stále
zapomínanou pravdu.

V

Dříve nebo
později centrálně
Sezóna 2012 sotva začala a na kolbištích
se opět s plnou naléhavostí projevily problémy se stále se zvětšující, pro přesnost uveďme skokovou, soutěžechtivou populací. Na
stránkách Jezdce jsme v minulém roce toto
téma otevřeli. Zimní sezóna dala na chvíli zapomenout na mnohahodinová čekání na kolbištích. Ale je to opět tady a ještě s větší naléhavostí.
Ve sloupku Zběsilý klid jsem v čísle 7 uvedl,
že Česká republika se překvapivě rychle vyrovnala západoevropským zemím v soutěžním přetlaku. Ten nestačí vyrovnat ani stále
se zvětšující počty pořadatelů. Jsme stále
ještě na počátku sezóny a na naše kolbiště se
vrátil standard porušování pravidel ze strany
rozhodčích sborů. Projevuje se nepochopitelnou neschopností odhadnout časové možnosti soutěžního dne. A tak jsme opět svědky
změn rozpisů v průběhu soutěžních dnů,
když udivení pořadatelé a rozhodčí s ubývajícím dnem dodatečně pochopí, že původní
program nelze zvládnout.
Jako většinou to bude ještě trvat nějaký
čas. Mnoho diskuzí bude planě vedeno. Mnoho času se ztratí polemikami, proč něco nelze. Nepochybuji o tom, že ale nakonec dospěje naše ústředí k bodu, kdy pochopí, že se
bez zásadní změny v organizaci jezdeckých
závodů nikam nepohneme.
V době, kdy počítače dokáží v mžiku zpracovat zadaná data není možné, aby se startovní listiny závodů opíraly pouze o zdání
a pocity více či méně zkušených koordinátorů soutěžních dní. Blíží se doba, kdy ČJF bude nucena vyslyšet naléhavost situace
a vnést do tisíců startů systém. Není obtížné
předem určit, jak dlouhý čas je třeba zajistit
k regulérnímu absolvování soutěže, jak blesková musí být přestavba a kolik času vymezit
prohlídkám parkurů. Sezóna 2012 opět ukazuje, že spoléhat na kázeň pořadatelů nelze.
Kázeň musí být pochopitelně vnucena
i soutěžícím, aby přestaly zaznívat oprávněné
stížnosti organizátorů, na brutální změny počtu startujících, podle nálad a okamžitých
rozhodnutí jezdců. To vše ale dokáže pouze
centrální systém přihlašování koní k závodům
prostřednictvím ČJF, včetně úhrad startovného a případného určení storno poplatků. Pokud se tohoto úkolu ČJF zhostí, oprávněně se
pak může část z těchto prostředků stát i zdrojem jejích příjmů.
Zkušenost s počítačovým systémem Galop
ukazuje, že se nebude jednat o levné ani jednoduché a zcela určitě ani rychlé řešení. Čím
dříve se však naše centrum podobnými úvahami začne zabývat, tím dříve se dočkáme
nápravy. S tím, že je časová organizace jezdeckých soutěží zcela neakceptovatelná diváky, jsme se již smířili dávno. Nastala doba,
kdy tento chaos není akceptovatelný ani soutěžícími. Mlčky se schovávat za jistotu, že
jezdcům nic jiného nezbývá, je zcela nepochopitelné.
Cyril Neumann
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Nebyla to náhoda
O víkendu 5. - 6. května se v Brně uskutečnily dvoudenní závody Skokového poháru České
pojišťovny. Ty byly druhým kolem seriálových
soutěží Skokového poháru a Kolowrat Junior
cup. Protože se jednalo pouze o dvoudenní mítink, jezdci sbírající body v Equiservis Amateur
Tour si musejí počkat na další kolo.
Foto K. Návojová

To nejlepší nakonec

Foto K. Návojová

Závěrečný sobotní parkur -ST**- Roberta
Smékala dokázalo zajet bezchybně pouze 11
dvojic. V rozeskakování nejrychleji a bezchybně
zajel Jan Štětina na ATOMIC-S (JS Schneider)
a porazil dlouho vedoucího Aleše Opatrného.
Ten se v ČR objevil na pár dní a využil je ke startu v Brně.
Přestože nejvyšší sobotní soutěž bere většina
jezdců jako test svých koní před vrcholnou nedělní soutěží, vítězný jezdec o startu v nedělní
VC neuvažoval. ATOMIC-S sbírá zkušenosti
a jeho hlavní doménou jsou zatím soutěže -Sa -ST-.

Ženy vládly
Nedělní Velká cena měla hned dvě prvenství.
Jednalo se o první letošní soutěž -T**- a vůbec
poprvé na stupni vítězů stanuly hned dvě ženy.
Celkem 10 jezdců z počtu 24 postupovalo do
finále. O obtížnosti parkuru svědčily pouze čtyři
bezchybné výsledky. Většina z nich přišla až
v závěru, kdy jezdci jeli své druhé koně.
Do finále tak postoupili i dva jezdci se dvěma chybami (Jaroslav Jindra a Jan Štětina).
Přestože se očekával souboj mezi čtveřicí
bezchybných jezdců ze základního kola, nikdo z nich nedokázal na svůj výkon navázat.
Z vítězství se tak poprvé radovala Hana Pokorná v sedle hřebce CHANNEL (JK Zemědělské služby Dynín), která jednou chybovala v základním kole. Ta si po 4. místě v Martinicích připsala další významný bodový zisk
do seriálu SP České pojišťovny a dokázala,
že její výkon nebyl náhodný. Druhá skončila
Nikola Bielíková na CALERI-II (JK Excalibur
Veltěže) a trojlístek doplnil Jiří Skřivan
s KALLISTO (Stáj Manon). Ten jako bezchybný ze základního kola dlouho útočil na
první příčku, ale v závěru finále se chybě nevyhnul.

Pokorná vede
Jan Štětina na ATOMIC-S (Schneider Plzeň
zvítězil v Brně v sobotním -ST**-

Junioři stylově
Pro jezdce do 18 let byly vypsány oddělené
soutěže, stejně jako v prvním kole v Martinicích.
V sobotu to bylo -L**- a -S**- s následným rozeskakováním a v neděli stylové -L**-. V této soutěži se komisaři Ing. Janu Kutějovi nejvíce líbila
Lucie Anovčínová na CASIS-HS (JS Týnec). Ta
měla bohužel chybu a tak se z vítězství radoval
Jiří Tměj na ŽANE MAG CENTRUM (JK Hřebčín
Suchá).

Finálovou čtyřku tak zatím tvoří Hana Pokorná, Jiří Skřivan, Jan Studnička a Nikola Bieliková. V juniorské soutěži Kolowrat Cup je ve vedení Jiří Tměj.
Třetí kolo Skokového poháru se koná 18. - 20.
května v Ostravě.
Brněnské závodiště se
tradičně těšilo přízni
diváků, kteří si užili
i doprovodný program
v podobě voltižní ukázky a především pak
tradiční kombinovanou
soutěž - kůň a auto.
Kateřina Návojová

Foto K. Návojová

Nikola Bielíková na CALERI-II (JK Excalibur Veltěže) skončila ve Velké
ceně Brna na 2. místě

Hana Pokorná na CHANNEL potvrdila v Brně
svoji výkonnost a ujala se vedení v seriálu
Skokový pohár České pojišťovny
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Foto J. Gebauer

Májová cena Frenštátu pod Radhoštěm se konala 29. dubna. V soutěži (-S**-) se představilo 28
dvojic. Loňské vítězství si zopakoval Marek Klus (vpravo) na NAOME DE L’HERIBUS (Stáj Newport). Na 1. máje pokračovalo na kolbišti ve Frenštátu třetí kolo MŠMK s rekordní účastí startujících. Mezi 38 čtyřletými dvojicemi bylo šestnáct bezchybných, mezi 39 pětiletými třináct. Do kategorie šestiletých (-L*-) nastoupilo 21 dvojic a po rozeskakování deseti koní zvítězil QUADAM s Davidem Fialkou ze Stáje Mustang (vlevo).
-jge-

Memoriál Václava Nágra
Osmnáct dvojic se utkalo při prvomájových závodech v Mariánských Lázních v Memoriálu Václava Nágra (-S**-). Ze základního kola postoupilo osm bezchybných do finále a po druhé nule zvítězil Vladimír Janča na CACIPONT (Pegas Děpoltovice) před druhou dvojicí se dvěma nulami Ondřejem Nágrem - NORMAN 1 (JK Mar. Lázně). Třetí se umístil Jan Štětina na CASANOVA -S (Schneider Plzeň).

EKVITAN GROUP s.r.o.

Pod Vrchem 51,
312 00 Plzeň
e-mail:
ekvitan@ekvitan.cz
Tel.: 602 476 609

Nabízíme kovové bezpeãnostní háky s atestem FEI.

Cena: 750,- Kã (bez DPH)

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
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Foto J. Gebauer

Tradiční Velkopolomský pohár se za ideálního
počasí konal v sobotu 5. května v JK Velká Polom. Ve Velkopolomském poháru -S**- nastoupilo k soutěži jedenáct dvojic a po rozeskakování zvítězil domácí Jakub Ludvík s KAUCI 1
před Lenkou Vachutkovou s NAJDY a třetím
Ladislavem Vachutkou na DÁREK (oba JO
Dubicko).

Foto R. Němcová

Po úspěchu při CAI v Kladrubech nad Labem se bratři Nesvačilovi vydali
do maďarského Fábiánsebestyénu, kde se 28. dubna až 1. května konal
CAI-A. Dařilo se především Jiřímu (foto), který po 4. místě v drezuře,
7. v maratonu a 5. v parkuru, obsadil celkové 4. místo. Radek Nesvačil
skončil po nepovedeném maratonu v konkurenci 27 párů na 21. příčce.

V Polici nad M. mezinárodně
Ve dnech18. - 20. května se poprvé v Polici nad Metují pojedou mezinárodní vozatajské závody kategorie CAI-B. Při budování tratě pomáhal
organizátorům polský stavitel Marek Zaleski, který je mezinárodním stavitelem tratí FEI. Poprvé v ČR se uskuteční i soutěž jednospřežní pony.
Podrobnosti o programu závodů naleznete na www.skfagone.cz
Soutěže v Polici nad Metují jsou i součástí seriálu Zlatá podkova. Jeho
vozatajská část začala 5. - 6. května v Semicích.

William Fox-Pittovi se vyplatilo k další soutěži cestovat až za oceán. Při
Three Day Event Rolex Kentucky 25. - 28. dubna nenechal nikoho na pochybách, že olympijskou sezónu bere vážně. V drezuře byl sice až druhý za domácí Alison Springer, ale od terénní zkoušky již vedl. Na parkuru sice udělal chybu, ale jeho hlavní konkurentka Springer také. William
Fox-Pitt na PARKLANE HAWK tak zvítězil a s 30 body tak po dvou soutěžích vede žebříček HSBC FEI Classics.
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