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Aktivní FEI

Volím Karla
Již pouze hodiny zbývají do první přímé volby českého prezidenta. Probíhající kampaň i excesy
ji provázející okořenily letošní vánoční a novoroční rozjímání. Z plejády kandidátů budeme vybírat
tento víkend. Ovlivňovat volební výsledky doposud nebylo v Jezdci zvykem. Dnes poprvé učiním výjimku a pokusím se jednoho z kandidátů představit v jiném než politickém světle. Nepochybuji o tom,
že osobnost a názory současného ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a bývalého kancléře
prezidenta Václava Havla dobře znáte.
Příznivci edice Jezdecké ročenky si ještě dobře pamatují jeho úvodní slovo v Ročence 2008.
V předvolebním setkání s kandidátem na úřad prezidenta jsem proto ani tak nechtěl pátrat po jeho
politických, mezinárodních a soukromých názorech. Nepochybuji, že ty jsou po letech veřejné angažovanosti dostatečně známé. Chtěl jsem mu na stránkách Jezdce vyjádřit podporu, protože vedle jeho osobních kvalit vnímám Karla Schwarzenberga jako jediného skutečného koňaře, pohybujícího se v nejvyšších patrech naší politiky.
Od dob Tomáše Garrigue Masaryka je to první adept na prezidentský úřad, který si toto oslovení skutečně zaslouží. Vím to z mého osobního setkání při tvorbě Ročenky 2008. Tehdy mi na otázku jeho hipologických zkušeností řekl přibližně toto: „Prosím Vás, abyste toto téma neotvíral. Jedná
se u mě o dlouho uzavřenou a právě proto velmi bolestivou kapitolu mého soukromí. Po dlouhé roky bylo mým pravidelným ranním rituálem, že jsem si osobně zapřahal dvojspřeží k ranní projížďce.
To bohužel muselo ustoupit mým politickým povinnostem po roce 1989. Ze všech ztrát, které mi moje nová společenská role způsobila, vnímám toto stále ještě velmi emotivně."
Tehdy jsem jeho přání respektoval, ale byl jsem potěšen nejenom jeho osobním koňařským vyznáním, ale i mírou odbornosti a orientovanosti, se kterou odpovídal a dotazy ohledně Národního
hřebčína.
Pokusil jsem se proto vklínit do předvolebního štábu pana ministra, který prezentuje své předvolební postupy na www.volimkarla.cz. Bohužel se nakonec přes termínová zdržení do skutečně posledních momentů, v hektickém předvolebním tempu, nepodařilo odpovědi na následující otázky
získat. Nakonec ale jeho nejbližší spolupracovníci slíbili, že se příznivci koní jeho názory dozví příště. Myslím, že koňařské cítění člena vlády bude pro čtenáře zajímavé i v povolebním období, ať již
volba dopadne jakkoliv.
Poslední předvolební průzkum jeho postup do druhého kola prezidentské volby nevylučuje a tak
bude vše napínavé až do sobotního dopoledne. Pokud se mi přeci jen podaří tímto příspěvkem pro
pana Schwarzenberga ještě na poslední chvíli nějaký hlas získat, nebylo úsilí zbytečné. A tady jsou
dotazy k rozhovoru, který přineseme příště. Rozhovoru s koňařem Karlem Schwarzenbergem.
ing. Cyril Neumann
Od dob Tomáše Garrigue Masaryka jste
prvním adeptem na prezidentský úřad, který si
toto oslovení skutečně zaslouží. Nehovořit
o Vaší koňařské minulosti jsem v roce 2009
respektoval. Nyní toto téma ale opět otvírám
a doufám, že pro Vás nebude nepříjemné podělit se se čtenáři Jezdce o podrobnosti Vaší
jezdecko-vozatajské minulosti?

Organizace a stálé zlepšování elektronických systémů FEI zasluhuje uznání.
Od ledna 2013 byl spuštěn nový on-line
systém přihlašování jezdců k mezinárodním střetnutím. V budoucnu bude tento systém využíván i zpětně národními
federacemi a bude v provázanosti s databází FEI hlídat splnění všech kvalifikačních kritérií dvojic, správu výsledků
a umístění v celoročních žebříčcích
i všech ostatních záznamů o koních
a jezdcích registrovaných ve FEI. Prvním
konkurem, kde pořadatelé mohli systém
vyzkoušet se stal CSI*-W v novozélandském Dannevirke (4.-6. ledna). Postupně
bude umožněn vstup do systému i ostatním zemím a do poloviny roku 2013 by
již měl fungoval celosvětově.
Druhou novinkou je zavedení kategorizace jezdců registrovaných FEI v soutěžích všestrannosti. Kategorizace má
být hlavním hlediskem v prokázání způsobilosti startu. Systém je nastaven na
osmiletý cyklus a výkonostně napodobuje systém olympijské kvalifikace. Za minimálně dosaženou výkonnost budou
jezdci získávat body MER (Minimum Eligibility Requirement - minimální požadavek způsobilosti). Zatím není zcela jasné, zda body budou kvalifikačním předpokladem pro start v soutěži určité úrovně. Současná předloha hovoří o minimu
15 MER bodů v úrovni nižším, ale neprecizuje jaká práva z toho jezdcům
vznikají.
Z českých jezdců je pochopitelně nejvýše Jaroslav Hatla, který má 18 bodů
v kategorii B. Po něm následuje osmička
dalších jezdců se ziskem více než 15 bodů v kategorii D. K minimu 15 bodů v kategorii C pak mají nejblíže Lubomír
Vrtek, Miloslav Příhoda jr. a Petr
Veselovský se ziskem 13 MER
bodů.

Inzerce

Pane ministře, nevím jak máte čas sledovat
dění v Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem. Ten trpí na postu ředitele značnou personální nestabilitou. Za devět let se v této funkci vystřídalo již sedm ředitelů. Pokud se stanete prezidentem České republiky, můžeme doufat v jistou formu supervize nad tímto českým
klenotem světového dědictví, který je v současnosti, pokud to řekneme velmi vlídně, poněkud ukoptěn?
Jednou ze zásadních předpokladů, aby si
česká, ale i světová veřejnost uvědomila rozsah bohatství, které nám generace předků
(osobně i Vašich) zanechala, by byl návrat starokladrubských koní do prezidentského ceremoniálu. Z Hradu jej vystrnadili komunisté před
pouhými 55 lety a to z hlediska 500leté tradice
není tak dlouhá doba. Důstojnost spřežení nakonec dokázal pohřeb Václava Havla, který
máme v živé paměti. Můžeme věřit, že byste se
jako prezident zasadil o návrat starokladrubských koní na Hrad?
Karel Schwarzenberg při spolupráci na Jezdecké ročence 2008

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
(Pokračování na str. 2)

tierwohl@jrs.cz
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Reportáže

Volím Karla
(Dokončení ze str 1)
Abych připomněl svázanost schwarzenbergského rodu s Císařským hřebčínem v Kladrubech nad Labem, využiji několik úryvků z úvodu Jezdecké ročenky
2008.
„Teprve s Habsburky však na kladrubské pastviny doputovali od gibraltarské
úžiny starošpanělští koně. Ti byli nepostradatelní ke španělským ceremoniálům,
zaváděným na všech královských dvorech centrální Evropy. Císařský hřebčín se
tak stal nositelem krve, o kterou začali mít zákonitě zájem i ostatní šlechtické rody. A tak na základě koní z kladrubského hřebčína vznikl chov kolovratský na
zámku Kyšperk, coloredský na Opočně, valdštejnský v Litomyšli anebo chov schwarzenbergský na Hluboké.
Jméno Schwarzenberg se v historii hřebčína objevilo ještě mnohokrát. Dostupné materiály hovoří především o jméně Adam František Schwarzenberg, který zastával dvakrát u císařského dvora funkci Oberstallmeister. Česky zněl jeho
titul - nejvyšší dvorní štolba. Poprvé to bylo mezi lety 1705 - 1711 za císaře Josefa I. Podruhé se Adam František Schwarzenberg v této funkci objevil někdy
okolo roku 1726 v době panování Karla VI.
Z roku 1726 je znám jeho zápis o počtu koní v dvorním hřebčíně. Podle záznamů tehdy v Kladrubech nad Labem bylo 18 hřebců kočárového rázu, 12 hřebců jezdeckého rázu, 162 matek kočárového rázu a 75 matek jezdeckého rázu.
Pozornost zaslouží i skutečnost, že ke stádu náleželo i 27 holštýnských klisen,
určených ale pro produkci mulů. Jak se ten svět mění. Spolu se čtyřmi ročníky
hříbat pak bylo v té době v kladrubském hřebčíně ve stavu přes 1 000 koní.
Druhým členem knížecí rodiny Schwarzenbergů, který se významně zapsal do
historie císařských hřebčínů, byl polní maršál Karel Filip, který po bitvě u Waterloo přivezl do hřebčína v Lipici ve Francii zabaveného arabského hřebce Siglavi,
údajně přímo z Napoleonových stájí. Ten pak v Lipici založil stejnojmennou, do
dnešních dní pokračující linii lipicána. Proto je tento hřebec v historických záznamech pojmenováván někdy i jako Siglavi Schwarzenberg.”
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Co se děje
v Národním hřebčíně
Nástup nového ředitele Jiřího Jehličky do čela Národního
hřebčína byl provázen ihned zcela zásadním problémem. Ministerstvo financí zastavilo sotva se rozbíhající program obnovy a revitalizace Národního hřebčína. Důvodem byla diskriminace při minulém výběrovém řízení, která neumožnila
účast firmám ze zemí EU.
Vedení hřebčína tak na sklonku čekala náročná přeregistrace projektu na časové období 2013/2014 a především administrativní zajištění převodu všech finančních prostředků,
které měly být původně utraceny již v roce 2012.
Jak Jezdci sdělil ředitel hřebčína Jiří Jehlička, veškeré
podmínky byly nakonec splněny a mezi vánočními svátky se
zcela na poslední chvíli podařila i přeregistrace projektu IOP.
V průběhu ledna by tak měla být zahájena nová výběrová
řízení a pokud se bude vše dobře vyvíjet, stavební činnost by
se mohla rozběhnout v polovině roku. Tento termín bude také
důležitý pro samotnou realizaci projektu, protože termín dokončení (konec roku 2014), stále platí.

Více pro turisty, méně pro hipologii
Základní projektová data zůstávají v platnosti a pouze připomínáme, že v rozsahu cca 300 milionů korun by v Kladrubech mělo být rekonstruováno 17 objektů a revitalizovány tři
otevřené plochy. K tomu nám Jiří Jehlička sdělil, že sice není
se vším v projektu nadšen, ale zcela zásadně ho měnit již není možné. Hlavní důvod své rezervovanosti spatřuje v tom, že
mnohdy jeho cíle příliš upřednostňují budoucí
návštěvníky před samotnými koňmi.
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Jezdectví v České
televizi v roce 2013
Česká televize na svém sportovním programu odvysílala v roce 2012 rekordních 41 pořadů z jezdeckého sportu, které měly v součtu
další 87 repríz. Ke zhlédnutí jsou i zpětně prostřednictvím internetového archivu ČT. Poslední byla střihová reportáž „Sezóna v sedle", kterou zařadil program ČT sport do vysílání během vánočních svátků. Pokud by se všechny
záznamy odvysílaly za sebou, zabraly by více
jak 30 hodin.
Rok 2012 je ale minulostí a tak jsme požádali
vedoucího PR a marketingu ČJF Josefa Malinovského o seznámení s dohodami mezi ČJF
a ČT pro rok 2013.
„V tuto chvíli se již připravuje koncept vysílání pro sezonu 2013 a je reálná šance, že by loňský rekord mohl být překonán. To je potěšitelné
i prot, že v loňském roce pomohla statistice
olympiáda, při níž jste jezdectví mohli sledovat
hned sedmkrát.
Letos se koně poprvé dostanou na obrazovky začátkem února. V sobotu 2. připravuje
ČT sport ve spolupráci s externí produkcí hned
dva sestřihy. Prvním bude halové spřežení
v Hradištku u Sadské a druhým záznam předávání Výročních cen ČJF v pražském Radiopaláci. V tomto případě se ale bude jednat částečně
o předtočený pořad s televizními medailonky
čtveřice oceněných, takže to bude opět něco
nového.
Spřežení diváci uvidí ještě během roku 2013
několikrát - v plánu je zařadit všechny tři mezinárodní závody (Kladruby, Police nad Metují
a Nebanice) i mistrovství ČR.
Nejvíce prostoru budou mít ovšem skoky a to nejen díky jedenácti kolům Skokového
poháru České pojišťovny. Chybět nebude ani
mistrovství ČR v Ptýrově i v Martinicích. Zde
se bude natáčet i Martinický šampionát mladých koní. Díky spolupráci se Svazem chovatelů Českého teplokrevníka počítáme také
se zařazením finále KMK ve skocích a v drezuře.
Drezurní příznivci se mohou těšit jak na Světový pohár z Brna, tak na mistrovství ČR v Hradištku. Pokud vše dobře dopadne, řada přijde
i na finále Českého drezurního poháru v Brně
na Panské líše.
V jednání je pochopitelně i natáčení mezinárodních závodů ve všestrannosti. Ty se budou
konat také v jihomoravské metropoli a doplní
tak mistrovství ČR spojené s finále Zlaté podkovy v Humpolci.
Voltiž má zatím předjednané červnové mezinárodní závody ve Frenštátu pod Radhoštěm,
ale velké šance na zařazení má i zářijové mistrovství ČR v Chomutově.
Na vytrvalost se dostane i díky manželům Litovovým, kteří každoročně vyrábějí zhruba pět
sestřihů z této disciplíny. Štáb České televize
zavítá zcela jistě i na vytrvalostní mistrovství
Evropy do Mostu.
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Co nás čeká v roce 2013
Rok 2013 je tady a s ním i úvahy našich reprezentantů o tom, co by mělo být letošním sportovním
vrcholem. Pomineme-li naší domácí scénu a i starty v zahraničí na národních či mezinárodních závodech, pojďme se podívat, co můžeme od roku 2013 v jezdeckém soutěžení očekávat.
Seriál evropských šampionátů zahájí drezurní junioři a mladí jezdci na mistrovství, které se koná
10. - 14. července ve francouzském Compiégne.
Děti, junioři a mladí jezdci ve skákání se letos k případné účasti na ME vypraví opět do Pyrenejí.
Jak velký handicap bude pro naši účast tisíce kilometrů teprve uvidíme. Po zkušenostech se ale nedá
předpokládat, že nějaké výrazné množství dvojic bude mít zájem vypravit se až na samotný jih Španělska do andaluského Vejer de la Frontera. Zde se bude o evropské kovy soutěžit 16. - 21. července.
Příznivci pony to budou mít výrazně snazší a evropský ponyšampionát pro všechny discipliny se koná v italském Arezu 23. - 28. července.
První světový šampionát roku 2013 budou mít letos na programu junioři a mladí jezdci v endurance a jejich závod (120) se pojede 27. července ve francouzském Gaskoňsku, rodišti slavné literární postavy D’Artagnana v Tarbes.
Voltižní reprezentanti si po skokanech vyzkouší rozsáhlý areál v rakouském Ebreichsdorfu a jejich
ME juniorů i seniorů zde bude 30. července až 4. srpna. To již ale budeme dávno znát umístění našeho nejlepšího muže ve finále Světovém poháru. To je na programu 14. - 17. března v německém
Braunschweigu.
Začátek srpna také patří tradičně světovému ročníkovému srovnání drezurních koní ve Verden a to
letošní bude 6. - 11. srpna.
Seniorská drezurní i skoková reprezentace se pokusí o přiblížení nejlepším při Mistrovství Evropy v dánském Herningu, které je na programu 19. - 25. srpna.
Ale to jsme již na přelomu srpna a září. To se poprvé o medaile letos utkají spřežení. V termínu
28. srpna až 1. září se koná světový šampionát dvojspřeží v Topoľčiankách.
Ve stejném termínu se setká westernová seniorská elita a evropský šampionát v reiningu se jede
v německém Augsburgu.
Jako hlavní cíl sezóny si evropský šampionát seniorů vytyčil i náš nejlepší jezdec všestrannosti
a dvojnásobný olympionik Jaroslav Hatla. Ten se koná také na přelomu srpna a září ve švédském
Malmö. V té době bychom již měli i vědět, jak si poradil se čtyřhvězdovou úrovní v Badmintonu.
Po loňském úspěšném vystoupení na Arabském poloostrově se budou určitě chtít vytáhnout naši
jezdci endurance i na domácím mistrovství Evropy, které se koná v Mostě 12. - 15. září.
Stejné dny jako v Mostě se bude rozhodovat o evropských kovech kategorie juniorů a mladých jezdců všestrannosti a pořadatelem je na francouzském předměstí světoznámé středisko v Jardy.
Pokud má být výčet evropských a světových šampionátů úplný, nesmíme zapomenout na chovatelský šampionát mladých skokových koní v Lanaken. Ten bude letos 19. - 22. září a jsme zvědavi, zda
se něco opět podaří našemu nejúspěšnějšímu jezdci Kamilovi Papouškovi. V roce 2012 byl již i medailový úspěch skutečně na dosah.
Evropské mistrovství mají v lichém roce čtyřspřeží a ta nejlepší z Evropy se letos sejdou 26. - 29.
září v Budapešti.
Chovatelé soutěží v ročníkovém srovnání i ve všestrannosti a tradičním pořadatelem je francouzské
Le Lion d’Angers. Mladí koně se zde sejdou již na sklonku sezóny 17. - 20. října.
A konečně všechny kategorie spřežení pony se utkají o světové medaile 31. října až 3. listopadu
ve francouzském Pau. Doufejme, že jim nebude sněžit.
Suma sumárum je pro soutěžechtivé jezdce v roce 2013 na evropském kontinentu i ve světových
mistrovstvích připraveno 27 sad cenných kovů. Bude rozdáno celkem 81 medailí. Zbyde něco
na reprezentanty z ČR?
Výrazněji by se mohl prezentovat i reining.
Kromě republikového šampionátu se totiž jedná
o zařazení čtyř závodů Bohemia Slide v Krakovanech.
V roce 2012 se poprvé do televize dostala
i paradrezura a vše nasvědčuje tomu, že by to
rozhodně nemělo být naposledy. V našem předběžném seznamu je nyní celkem 45 pořadů. Ne
všechny se ale vždy podaří zrealizovat. Náklady
na výrobu většiny z nich totiž musí pokrýt komerční partneři (ČJF zastřešuje centrálně
10 stěžejních pořadů). Získat donátory není, ani
přes atraktivitu obrazovky, nic jednoduchého.
Pokud se tak podaří udržet vloni nastavenou laťku stejně vysoko, bude to určitě velký úspěch
pro jezdecký sport."

Složenka pro předplatitele
V posledních číslech roku 2012 jsme uveřejnili podmínky pro předplatné 21. ročníku časopisu Jezdec pro
letošní rok. V dnešním Jezdci nalézají Ti ze čtenářů,
kteří nemohou platit přímým bankovním převodem, složenku k úhradě předplatného. DPH v letošním roce nakonec skutečně vzrostlo, naštěstí pouze o jediné procento. Navýšení předplatného tak není nijak dramatické. Úhrada v tomto kalendářním roce je tak pro odběr
Jezdce 596,- Kč a pro zájemce o 16. edici Jezdecké
793,- Kč). Nezapomeňte uvést variabilní symbol, kterým je odběratelské číslo. To naleznete natištěné na
plastovém obalu vpravo vedle své adresy. Předplatné
je nezbytné uhradit do pondělí 28. ledna, jinak již neobržíte druhé letošní číslo.
Pokud jste v dnešním čísle složenku nalezli a přesto
předplatné do pátku 4. ledna uhradili, kontaktujte prosím redakci.

Hradištko zahajuje
V sobotu 2. února zahájí v Hradištku u Sadské domácí jezdeckou sezonu 2013 halové závody spřežení. Připraveny jsou oficiální soutěže
dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží, ale také hobby soutěže s výjimkou pony
a čtyřspřeží.
Začátek programu je plánován na 9.30 hodin
a začínat budou hobby jezdci.
Vždy se bude jednat o dvoukolové soutěže
s 13 překážkami, z nichž jedna bude maratonská se shoditelnými prvky.
Pořadatelem je JK Semice a uzávěrka přihlášek je 25. ledna. Podrobnosti naleznete na
www.jezdci.cz
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Ze zahraničí

Ještě do předvánočního Londýna
V reportážích ze
zahraničních soutěží
se ještě vracíme
před vánoční svátky
do Londýna, kde se
v Olympia Hall konalo britské kolo západoevropské ligy Světového poháru jak
v drezuře, tak ve
skákání. O prvním
střetnutí drezurních
jezdců jsme referovali ještě v čísle
24 roku 2012

Opět VALEGRO
Druhý den po slavném světovém rekordu
Charlotte Dujardin v Grand Prix v úterý 18. prosince, se londýnská aréna znovu po střechu naplnila natěšenými diváky v očekávání dalších
skvělých výkonů ve Světovém poháru.
Bohužel krásná Olympia má v současné době
pro akci takového významu velmi stísněné kolbiště. První řady diváků jsou v těsné blízkosti obdélníku a každoroční nářky na nežádoucí kontakt, byť s empatickým publikem, se opakovaly.
Rozhodit se nechal i famózní VALEGRO. Pokukoval do ochozů už při příchodu a těsně před
vjezdem do obdélníku se vyloženě lekl. Podle toho vypadalo zastavení, následné naklusání
a nepřesvědčivá byla také první piaffa. Pak už se
naštěstí 10letý hnědák na svoji jezdkyni soustředil a zbytek sestavy byl takový, jaký si všichni
přáli. Nebylo to na světový rekord, ale i zde
Charlotte Dujardin zvítězila naprosto suverénně.
Později k tomu podotkla: „Na OH bylo v hledišti
24 tisíc diváků, ale tam byl dostatečný odstup,
tady jste je mohli slyšet dýchat!"
Stejně jako v GP se na druhou příčku dostala
Foto Kit Houghton/FEI

Charlotte Dujardin na VALEGRO získala
v Londýně prvních dvacet kvalifikačních bodů
k finále SP v drezuře

Isabell Werth s lepšícím se 11letým DON JOHNSON FRH (Don
Frederico). Nový GIGOLO to asi
nebude, ale možná je to kůň, se
kterým by se mohla Isabell Werth
do světové špičky vrátit.

UTHOPIA v exekuci
S minimálním rozdílem skončil
třetí Carl Hester s 11letým hřebcem UTHOPIA (Metall). Hodně
mu na výsledku záleželo, protože
jak oznámil, bylo to jejich poslední
společné vystoupení.
Čtvrtou příčku obsadila Minna
Telde v sedle jednookého černého
hřebce SANTANA (Sandro hit)
a pátý byl příslušník nastupující
britské generace, syn známého
jezdce a trenéra Ferdi Eiberga,
Michael Eilberg s nadějnou bělkou
HALF MOON DELPHI (Dimmagio).
Foto Kit Houghton/FEI
Po soutěži Carl Hester vysvětlil,
jaká byla historie a co by se mělo
Druhou
příčku
obsadila
Němka
Isabell
Werth
na stále se zleps jeho koňmi dít v budoucnu. Uvedl, že před časem byl na vlastníka šujícím DON JOHNSON FRH
hřebce UTHOPIA vyhlášen konkurz a proto musel Hester před koncem minulého roku narychlo
sehnat nového investora, aby mohl s britským
Skokovým vrcholem londýnské přehlídky bylo
týmem startovat na OH 2012. To se podařilo
sedmé kolo Světového poháru. Na startu se oba Carl je velice vděčen, že se mohl londýnských
jevili všichni čtyři členové zlatého britského týmu
OH zúčastnit. „Bez UTHOPIA bychom nikdy hisa nechyběl ani nikdo z majitelů individuálních metorickou zlatou medaili nevyhráli. Dnes je náš
dailí.
poslední společný konkůr a doufám, že mi pro
Holandský stavitel Louis Konickx jim přichystal
něj podaří najít jezdce, který dobře převezme jetěžký úkol. Byl to jeho debut na této populární akho zbývající část jeho kariéry."
ci a přiznal se, že nevěděl, jak se mu kursy podaří: „Parkur v Olympii vyžaduje velkou vynalézaI VALEGRO na prodej
vost, protože zdejší kolbiště je zde hodně stísněNa prodej je dokonce i VALEGRO. U něj by byl
né. Člověku zatrne, že by mohl být jen jeden čistý,
ale Carl Hester rád, aby ho mohla i v budoucnu
ale současně se bojíte, aby jich nebylo patnáct.
jezdit Charlotte Dujardin. Ta k tomu podotkla:
Že se jich podařilo zajistit osm, bylo dokonalé!"
„Žádné další plány pro VALEGRO v současnosti
svěřil se později na tiskové konferenci.
nemám. Sedneme si s majiteli a uvidíme, co buPo základním parkuru nakonec zavládla spode dál. Rozhodnuto by mělo být do konce ledna.
kojenost, i když se to zpočátku vyvíjelo všelijak.
VALEGRO může být prodán, ale to nevylučuje,
Chybovali i velmi známí jezdci. Kupříkladu Robert
a já v to doufám, že na něm budu sedět i nadáWhitaker, Tim Stockdale a Cian O'Connor po chyle."
bách vzdali. Michael Whitaker a Edwina Tops-AlePokud tedy všechno dopadne podle těchto
xander měli tři chyby a dva skoky shodili vedle
předpokladů, světovou drezurní scénou to jistě
dalších William Funnell, Pius Schwizer, Tina Flethodně zatřese.
cher, Peder Fredricson. Chybovali i John WhitaPříští kolo drezurního Světového poháru se
ker, Scott Brash, Laura Kraut, Steve Guerdat,
bude konat 18. - 21. ledna v Amsterdamu.
Ben Maher, Kevin Staut, Roger-Yves Bost a Marcus Ehning.
Výsledek SP v drezuře vLondýně: 1. CharSe svým účinkováním v rozeskakování asi nelotte Dujardin - VALEGRO (GBR) 87,975,
byl moc spokojený domácí derby vítěz Guy Willi2. Isabell Werth - DON JOHNSON FRH
ams s 12letým ryzákem TITUS (Lancelot), který
(GER) 80,075, 3. Carl Hester - UTHOPIA
dvakrát chyboval. Exmistr Evropy a aktuální tý(GBR) 79.9, 4. Minna Telde - SANTANA
mový olympijský vítěz Peter Charles s 10letou
(SWE) 77,050, 5. Michael Eilberg HALF MOMURKA'S ODIE DE FREVENT (Urbain du MonON DELPHI (GBR) 76,225, 6. Sidsel Johannai) se propletl kurzem bez chyby velmi obratně
sen - SCHIANTO (DEN) 76,200, 7. Imke
a domácí publikum ho odměnilo velkým potlesSchellekens-Bartels - TOOTS (NED) 74,875,
kem.
8. Edward Gal - GLOCK'S UNDERCOVER
Vedení v soutěž se však ujala hned další Malin
(NED) 74,050, 9. Nikki Crisp - PASOA (GBR)
Baryard-Johnsson
s
krásným
hřebcem
72,950, 10. Lillann Jebsen - PRO-SET (NOR)
H&M TORNESCH (Lux Z), která byla v cíli o vte71,975, 11. Simon Misiaen - VRADIN (BEL)
řinu rychleji. Ale ani její naděje netrvala dlouho.
70,650, 12. Luis Principe - WORLD PERFORČlen stříbrného holandského družstva Marc
MANCE WASHINGTON (POR) 70,575,
Houtzager s velkým hnědákem STERRE13. Marlies van Baalen - BMC MICIANO
HOF'S TAMINO (Numero Uno) projel trasu ještě
(NED) 70,350, 14. Lyndal Oatley - SANDRO
o dvě sekundy rychleji a bylo rozhodnuto.
BOY (AUS) 69,900, 15. Hannah Biggs Rychlý byl i jeho týmový kolega Gerco SchWELTZIN (GBR) 68,450
röder s ryzákem LONDON (Nabab de Reve), ale
když udělal chybu, zpomalil a na závěrečném
Pořadí západoevropské ligy SP v drezuře
oxeru měl smůlu ještě jednou.
po pátém kolech: 1. Valentina Truppa ITA Velké očekávání vkládalo publikum do Nicka
52, 2. Kristina Sprehe GER - 51, 3. Tinne WilSkeltona s impozantním hřebcem BIG STAR (Quhelmsson Silfven SWE - 46, 4. Marcela Krinke
ick Star), jenže jeho jízda až na závěrečnou chySusmelj SUI - 44, 5. Edward Gal NED - 42,
bu byla velmi podobná tomu, co předvedl Gerco
6. Minna Telde SWE - 37, 7. Sidsel Johansen
Schröder. Šanci měla i Luciana Diniz s 11letým
DEN - 34, 8. Patrik Kittel SWE - 30, 8. Anna
LENOX (Lifestyle), jenže dvakrát chybovala. PéKasprzak DEN - 30, 10. Pia Fortmuller CAN nélope Leprevost s hnědkou NAYANA (Royal
28, 11. Helen Langehanenberg GER - 26, 12.
Feu) shodila hned druhý skok a raději už neriskoMarlies van Baalen NED - 24, 13. Lyndal Oatvala.
ley AUS - 23, 14. Imke Schellekens-Bartels
Marc Houtzager se radoval: „Londýn je mé
NED - 22, 14. Anabel Balkenhol GER - 22,
šťastné místo! V létě jsem zde vyhrál stříbrnou
14. Karin Kosak AUT - 22, 17. Stefan Peter
medaili a teď slavím svůj první triumf ve SvětoAUT - 20, 17. Charlotte Dujardin GBR - 20,
vém poháru."
19. Joachim Thomson DEN - 18, 19. Lillann
Se svými pocity se svěřila i Malin BaryardJebsen NOR - 18, 19. Jessica Michel FRA - 18
Johnsson: „H&M TORNESCH se těsně před

V Londýně Houtzager
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olympijskými hrami nešťastně zranil a tak jsme
opatrně začínali až v listopadu v Lyonu. Ve Veroně jsme už skončili třetí a dnes jsme druzí!"
Kompletní výsledky naleznete na:
www.olympiahorseshow.com
Výsledek SP ve skákání v Londýně:
1. Marc Houtzager - STERREHOF'S TAMINO
(NED) 0/0 34.67, 2. Malin Baryard-Johnsson H&M TORNESCH (SWE) 0/0 36.63, 3. Peter
Charles - MURKA'S ODIE DE FREVENT
(GBR) 0/0 37.54, 4. Nick Skelton - BIG STAR
(GBR) 0/4 35.57, 5. Pénélope Leprevost NAYANA (FRA) 0/4 36.16, 6. Gerco Schröder
- LONDON (NED) 0/8 35.48, 7. Luciana Diniz
- LENNOX (POR) 0/8 35.57, 8. Guy Williams TITUS (GBR) 0/8 38.28, 9. Marcus Ehning PLOT BLUE (GER) 4/58.18, 10. Roger Yves
Bost - CASTLE FORBES MYRTILLE PAULOIS (FRA) 4/59.32
Foto Kit Houghton/FEI

První vítězstvi ve Světovém poháru ve skákání získal v Londýně Marc Houtzager na
STERREHOF'S TAMINO z Holandska

Další kolo
v Mechelenu
Zájemci o body do Světového poháru stihli
v roce 2012 ještě osmé kolo den před Silvestrem v belgickém Mechelenu. Většina příslušníků evropské špičky se již doma připravovala
na oslavy Nového roku, ale ti co přijeli, předvedli kvalitní sport. Příležitost dostali i někteří
neokoukaní jezdci.
Parkury v 90 m dlouhé, ale jen 29 metrů široké Nekkerhal aréně stavěl i u nás dobře známý Lucien Somers. Ten uplatnil své mnohaleté
zkušenosti a připravil velmi chytrý parkur
s optimální obtížností pro zúčastněnou konkurenci.

Opět premiérový triumf
Po základním kole zůstalo devět bezchybných jezdců, kteří se utkali v dramatickém rozeskakování. Skvělý byl hned první z nich, pokračovatel slavné belgické jezdecké rodiny
Francois Mathy jr. s 9letým D'ATLANTIQUE
ROYAL (Darco). S velkou podporou diváků se
vypořádal se všemi záludnostmi kurzu s jistotou a ve skvělém tempu. Jeho konkurenti se
hned od počátku dostali pod tlak.
Obecenstvo hlasitě povzbuzovalo i svého
druhého reprezentanta, exmistra světa Jos
Lansinka, s populární ryzkou CAVALOR VALENTINA VAN'T HEIKE (Nabab de Reve). Tomu však spadl třetí skok, vratká stacionáta po
ostrém obratu a bylo po nadějích.
Výborný byl švédský olympionik Jens Fredricson s rychlým a obratným tmavým hnědákem LUNATIC (Landlord). Už se zdálo, že pů-
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jde do vedení, ale v cíli mu devatenáct setin přebývalo.
Kevin Staut s 8letou ryzkou ESTOY
AQUI DE MUZE (Malito de Reve)
udělal chybu a Francois Mathy na tribuně se stále dobře bavil. V klidu byl
i při jízdě olympijského vítěze Steve
Guerdata s bělkou NASA (Cumano),
který jel velmi pečlivě, ale evidentně
pomalu.
Naopak jako nůž máslem projel rozeskakováním sympatický Švéd Henrik von Eckermann s ryzkou GOTHA
FRH (Goldfever). Využil její skvělé
obratnosti a podařilo se mu zkrátit vedoucí čas o šest desetin. Odvážnou
jízdu předvedla Laura Renwick s ryzákem OZ DE BREVE (Dollar du Murier), ale ve dvou obloucích si zajela.
Čekalo se jak zareaguje Pius Schwizer se svou jedničkou VERDI III
(Hors la Loi III), tomu však spadly
hned dva skoky. Posledním konkurentem byl Simon Delestre s hřebcem
VALENTINO VELVET (Indoctro). Snažil se hodně, ale shodil stejné skoky
jako jeho předchůdce.
Svůj premiérový triumf ve Světovém
Poháru tak slavil Henrik von Eckermann. Jednatřicetiletý Švéd před devíti lety přijal nabídku připojit se k týmu
německé legendy Ludgera Beerbauma. Během této doby měl několik velmi
dobrých příležitostí reprezentovat svou
zemi v sedle Beerbaumových koní.
S 11letou hannoveránkou GOTHA, do
této doby neodmyslitelně spjatou s jeho zaměstnavatelem, startoval ve SvěFoto Dirk Caremans/Hippofoto/FEI
tovém poháru podruhé. Ženevská premiéra začátkem prosince se příliš nevydařila, ale v Mechelenu vše klaplo Dalším premiérovým vítězem ve skokovém SP byl
dokonale. Na otázku zda bude klisnu v Mechelenu Švéd Henrik von Eckermann na GOTHA
jezdit i nadále odpověděl, že to závisí
Pořadí západoevropské ligy SP ve skákání
na šéfovi a paní majitelce Madeleine Winterpo osmém kole: 1. Sergio Alvarez Moya ESP
Schulze. Je ale velmi pravděpodobné že ano.
- 75, 2. Kevin Staut FRA - 69, 3. Pius SchwiZ dekorování nejen že si odnesl nejen šek na
zer SUI - 46, 4. Roger-Yves Bost FRA - 39,
19 727 EUR, ale hlavně odjel i v novém automo5. Jens Fredricson SWE a Christian Ahlmann
bilu Land Rover.
GER - 37, 7. Marcus Ehning GER - 36, 8. Jeroen Dubbeldam NED - 35, 9. Luciana Diniz
Výsledek SP ve skákání v Mechelenu: 1. HenPOR a Pénélope Leprevost FRA - 33, 11. Marik von Eckermann - GOTHA FRH (SWE) 0/0
lin Baryard-Johnsson SWE - 32, 12. Steve
35.29, 2. Francois Mathy jr. - D'ATLANTIQUE
Guerdat SUI - 30, 13. Meredith Michaels-BeROYAL (BEL) 0/0 35.89, 3. Jens Fredricson erbaum GER - 29, 14. Scott Brash GBR - 26,
LUNATIC (SWE) 0/0 36.08, 4. Laura Renwick
15. Marc Houtzager NED - 25, 16. Edwina
OZ DE BREVE (GBR) 0/0 37.00, 5. Steve GuerTops-Alexander AUS a Denis Lynch IRL - 24,
dat - NASA (SUI) 0/0 37.77, 6. Kevin Staut - ES18. Hans-Dieter Dreher GER, Maikel van der
TOY AQUI DE MUZE (FRA) 0/4 37.55, 7. Jos
Vleuten NED, William Funnell GBR a Marco
Lansink - CAVALOR VALENTINA VAN'T HEIKE
Kutscher GER - 23
(BEL) 0/4 40.19, 8. Simon Delestre - VALENTINO VELVET (FRA) 0/8 36.81, 9.
Pius Schwizer - VERDI III (SUI)
0/8 38.32, 10. Christian Ahlmann TALOUBET Z (GER) 4/64.79

PARZIVAL v GP
v Mechelenu druhý
V Mechelenu se během týdenního jezdeckého svátku vystřídalo
87 tisíc diváků. V kvalitně obsazených drezurních soutěžích patřících do seriálu World Dressage
Masters v úloze Grand Prix zvítězila Helen Langehanenberg s tm.
ryzákem DAMON HILL NRW se
ziskem 82,468%. Na druhé příčce
skončila Adelinde Cornelissen
s 15letým ryzákem JERICH PARZIVAL - 81,702%. Třetí byl Patrick
van der Meer s valachem UZZO 73,310% a čtvrtá Nadine Capellmann na ELVIS VA - 71,553%.
Soutěž GP KÜR již ale ovládla
se ziskem 88,575% Adelinde
Cornelissen a Helen Langehanenberg s 85,875% byla druhá.
Třetí Nadine Capellmann získala
76,375% a čtvrtý Jeroen Devroe
na APOLLO VAN HET VIJVERSHOF 75,250%.
Kompletní výsledky naleznete
na:
www.jumping-mechelen.com

Foto Rinaldo de Craen/FEI

Ve SP čtyřspřeží zvítězil Holanďan Koos de Ronde (foto) před
Australanem Boyd Excellem a Ijsbrand Chardonem z Holandska
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Švédská královna Silvia byla čestným
hostem na slavnostním večeru pořádaném ke stému výročí založení
Švédské jezdecké federace. Hosty
večera byli pochopitelně nejlepší
jezdci současnosti, stříbrná z OH
2012 Sara Algotsson Ostholt či do
30. září 2012 světová skoková jednička Rolf-Goran Bengtsson.
Večer se konal na sklonku roku 2012
ve skutečně reprezentativních místech, ve stockholmské radnici, kde se
udělují Nobelovy ceny.
Hlavním oceněným večera ale byl
čestný člen předsednictva FEI Eric
Lette (mezinárodní rozhodčí), který
obdržel cenu za celosvětový přínos
k jezdeckému hnutí.
Dalším oceněným pak byl Ulf Rosengren, organizátor prvních SJH 1990
ve Stockholmu, který převzal cenu
pro pořadatele století.
Švédsko bylo průkopníkem jezdeckého olympismu a v roce 1912 se ve
Stockholmu konala jezdecká olympijská premiéra. O devět let později v roce 1921 pak bylo i jednou z osmi zakládajících zemí Mezinárodní jezdecké federace (FEI).

Oniščenkův
olympionik uhynul
Belgický teplokrevník COMTE D'ARSOUILLES (Quasimodo Vd Molendreef), se kterým
startoval Ukrajinec Alexander Oniščenko na
OH, uhynul na těžkou koliku. Velmi schopný
10letý ryzák se poprvé s Oniščenkem představil na mezinárodních závodech na počátku
roku 2011 a získali spolu řadu velmi dobrých
umístění.

Adieu VIGO
D'ARSOUILLES
V Mechelenu také proběhlo jedno velmi emotivní rozloučení. Sportovní kariéru zde oficiálně
ukončil 14letý ryzák VIGO D'ARSOUILLES (Nabab de Reve), který s Philippe Le Jeune v sedle vyhrál na Světových hrách 2010 v Kentucky
titul mistra světa a spolu s belgickým týmem získal i bronzovou medaili. V roce 2012 se zúčastnil také OH v Londýně, ale kvůli lehčímu zranění musel brzy ze soutěže odstoupit.
V následující kariéře se bude VIGO D'ARSOUILLES v chovu belgického teplokrevníka plně věnovat jen chovatelským povinnostem. Na
mezinárodních kolbištích se už teď pohybuje
několik jeho úspěšných potomků.
Foto Kit Houghton/FEI

Střídání u časomíry Těšíme se do Lipska
V úterý 15. ledna bude v Lausanne podepsána smlouva mezi FEI a švýcarskou hodinářskou společností Longines o dlouhodobém partnerství. Longines bude klíčovým
partnerem v širokém spektru soutěží FEI
a získává statut Top Partner. Smlouvu podepíše prezidentka FEI princezna Haya
a předsedkyně představenstva společnosti
Swatch Group Nayla Hayek. Longines by
měla převzít i záštitu nad skokovým Světovým pohárem, kde pravděpodobně vystřídá
firmu Rolex.
Firma Longines oslavila v loňském roce 180
let svého trvání a v současné době se jako důležitý partner prezentuje v gymnastice, lukostřelbě, lyžování a nyní i v jezdectví. Je členem
skupiny Swatch Group.

FEI na iPad
Uživatelé služby FEI TV, která pokrývá stále
větší síť jezdeckých střetnutí na celém světě,
budou moci od roku 2013 využívat již i aplikaci
pro iPad a iPad mini. Aplikace je k bezplatnému
stažení na stránkách FEI a poskytuje i další
možnosti k orientaci v oficiálních stránkách
a statistikách FEI. Podrobnosti na
www.horsesport.org

Při konkuru v Olympia Hall Londýně převzal
Andrew Nicholson zvláštní prémii 50 000
USD, která byla vypsána společností HSBC
pro jedničku sezóny 2012. Andrew Nicholson
(51) si prvenství zajistil skvělým průběhem celé sezóny, když zahájil sedmým místem při
Rolex Kentucky. Dále byl čtvrtý při CCI4*
v Luhmühlen stejně jako v olympijské soutěži
+ týmový bronz. Měsíc po OH zvítězil v Burghley, který byl posledním závodem sezóny
2011/2012. Skvěle zahájil i nový ročník
2012/2013, když zvítězil v Les Etoiles de Pau
ve Francii. Vedle Pau jsou do žebříčku HSBC
započítávány další čtyřhvězdové soutěže
v australském Adelaide, v Kentucky (USA),
Badmintonu (GBR), Luhmühlenu (GER)
a Burghley (GBR).

Ve dnech 17. - 20. ledna probíhá další kolo
skokového Světového poháru západoevropské ligy (Sparkassen Cup - Rolex FEI World
Cup Jumping) a je na programu v rámci veletrhu Partner Pferd v Lipsku. O body do SP
zde budou soutěžit i jezdci čtyřspřeží (FEI
World Cup Driving) a ve voltiži (FEI World
Cup Vaulting).
Programovým vrcholem číslo jedna bude pátek odpoledne, kdy jsou na programu první kola
voltižní soutěže mužů i žen. V mužích do bojů
zasáhnou i naši jezdci Josef Zelinka, ale především Lukáš Klouda. Večer pak proběhne první
kvalifikace na skokovou nedělní cenu i zahajovací kolo SP čtyřspřeží.
Voltižní SP vyvrcholí v sobotu v předvečer
a po něm bude následovat večerní show.
Pohárové body ve spřežení se pak budou
rozdávat v neděli po obědě a tradičně od 15.00
vyvrcholí závody Velkou cenou Lipska započítávanou do SP ve skákání.
Pořadatelé zvou všechny příznivce jezdeckého sportu i na zahajovací čtvrtek, který bude
patřit dětem na pony a fríským koním.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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radenské skupiny pro trénink Britské jezdecké společnosti. Je akreditovaným trenérem BS a BE a aktivně se podílel na skokové přípravě britských juniorských týmů a týmů mladých jezdců.
Váz., formát 210 x 270 mm, 190
stran, 137 fotografií, 40 perokreseb, cena 495,- Kč.

Na vysoké společenské úrovni byl
galavečer západočeské oblasti, který se konal v plzeňském Parkhotelu
v sobotu 15. prosince. Skokovým
Koněm roku se stal podle očekávání RONALDO-S (je jedním z nominovaných i na celorepublikového
Koně roku) ze stáje Schneider Plzeň a seniorským Jezdcem roku jeho jezdec Jiří Luža (foto). Z dalších
oceněných vybíráme ještě skokového Jezdce roku kategorie mladší junior,
kterým se stala Antonia Sabathilová (JK Diana Dubová Lhota). Všechny
oceněné naleznete na www.cjf.cz v sekci západočeská oblast.

Další koňařskou publikací nakladatelství Brázda je tréninková příručka pro parkúrové skákání na
všech úrovních. V knize naleznete
rady pro výcvik skokového koně a
jeho jezdce.
Autor v knize poradí, jak si vybrat
vhodného koně a jak s koněm pracovat. Detailně se zabývá sedem.
Popisuje, jak se vypořádat s běžnými problémy a věnuje se pokročilejší práci s kombinacemi a souvisejícími distancemi, prohlídce parkúru,
opracování před závodem a postupům užitečným pro účast v rozeskakování.
Text doplňuje celá řada fotografií,
které zachycují jezdce všech úrovní, od nováčků po zkušené účastníky velkých cen.
Ernest Dillon je uznávaný parkurový trenér a bývalý předseda po-

Chovatelé
zdarma
Stejně jako v loňském roce zve
Hřebčín Sprehe české chovatele
na předvádění svých hřebců v hale Oldenburského svazu ve Vechtě. Využijte možnost vidět hřebce
nabízené i českým chovatelům
v akci „na živo”.
Přehlídka se koná 2.února odpoledne. Z Čech bude vypraven
autobus a pro účastníky zájezdu je
připraveno ve Vechtě občerstvení.
Pro chovatele je zájezd zdarma
(nutno doložit původ chovné klisny) a zahrnuje dopravu autobusem, občerstvení a vstupné. Podrobnosti akce budou upřesněny
na základě přihlášky, které posílejte na adresu:
k.lacina@sprehe.de
Podrobnosti na: 728 436 100.

Foto Josef Malinovský

V sobotu 15. prosince se v jezdecké hale In-Expo Group na Císařském
ostrově v Praze uskutečnila tradiční Vánoční Parkuriáda, jejíž vrcholem
byla jako vždy skoková soutěž v maskách. I přes nepříznivé počasí v podobě ranní ledovky, která mnohým na poslední chvíli znemožnila účast,
se dostavilo několik desítek dvojic. Kromě sportovních výkonů byla v závěrečné soutěži vyhodnocena i nejlepší maska. Cenu obdržela nakonec
celá skupina Sněhurky a sedmi trpaslíků.

Nabízím výrobu
venkovních a vnitřních boxů, oken,
vrat, žlabů, přístřešků, parkurových
překážek, kotců pro psy, nově
i kolotočů, atd.

Pronájem turnajových boxů.
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