O budoucnosti
s Janem Kutějem

Ohrožená Vídeň

Vzpomínkou na Jana
Kutěje je pro čtenáře
Jezdce názor, který
prezentoval v létě roku 2008
v rubrice Co bude dál?

Všichni, kteří jste se těšili
na Světové jezdecké hry
2018 do Vídně, musíte
pravděpodobně začít
přemýšlet o cestě za moře.
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Galavečer pony ve Velké Bystřici
Organizace letošního galavečeru ponysportu se
ujal Jezdecký klub Derby v čele se Simonou Vingrálkovou. Slavnostní vyhodnocení sezóny 2012 se
konalo v sobotu 26. ledna ve Velké Bystřici nedaleko Olomouce. Tradičně se vyhodnocovaly známé
výsledky celoročních žebříčků rozdělených podle
disciplín. Svoji anketu měla i veřejnost. Současně
ale vyhodnotila Jezdce, Naději, Koně a Trenéra roku 2012 i odborná porota.
Moderátorem večera byl Jan Matuška. Na podiu
se mimo jezdce představila také manažerka pony
komise Jana Perníčková a předseda Zlínské oblasti ČJF Josef Balaštík. Ceny nejlepším drezurním
jezdcům předala Ida Jančářová, skokanům blahopřál Miloslav Perníček a nejlepší jezdci všestran-

nosti dostali své ceny a blahopřání z rukou Lenky
Sekaninové. U té příležitosti se také dozvěděli, že
právě v Brně na Panské Líše se v letošním roce budou konat nejen mezinárodní závody pro pony
v drezuře, ale také v soutěži military.

Spokojené Opřetice
Jedním z nejvíce skloňovaných jmen ve Velké
Bystřici bylo jméno Nicola Grünthalová a Opřetice.
Nicola Grünthálová se tak s pony sportem rozloučila prvním (PRIMUS DE L’AUBE) a třetím (BEAUTY)
místem v pony žebříčku skoky 13 - 16 let. Současně byl PRIMUS DE L’AUBE oceněn odbornou porotou jako Pony roku 2012.
(Pokračování na str. 2)

Poslední rozloučení
s Janem Kutějem
Smutná zpráva se v předminulém týdnu rozeběhla jezdeckou společností. Ve
čtvrtek 17. ledna podlehl těžké nemoci
ing. Jan Kutěj. Jezdec a chovatel Jan Kutěj byl jednou z největších hipologických
osobností současnosti, ke které se obracela řada jezdců buď s žádostí o jezdeckou radu, anebo o radu při výběru koně.
Poslední rozloučení s Janem Kutějem
se konalo v pondělí 28. ledna ve 14.00 hodin v obřadní síni brněnského krematoria.
Manželka Jana Kutěje Hana předem
požádala všechny, kteří uctili památku jejího muže osobně, pouze o skromné květinové dary. Za nadaci Dobří andělé vyzvala přátele Jana Kutěje, aby raději částku zamýšlenou na květinový dar, věnovali na konto nadace, která podporuje rodiny s dětmi s onkologickým onemocněním.
Pro všechny čtenáře Jezdce tak při
této smutné příležitosti uvádíme konto
nadace, kam můžete se vzpomínkou na
Jana Kutěje poslat svůj příspěvek:
8001008/5500, v.s. 28012013
Vše o práci nadace naleznete na
www.dobryandel.cz

Jak to viděl Jan Kutěj
Foto K. Návojová

Nejlepší čtveřice podle odborné poroty: (zleva) Nicola Grünthalová za Pony roku PRIMUS DE
L’AUBE, Anna Hrudková jako Naděje roku, Trenér roku Vladimír Mestenhauser a Jezdec roku Sophie Najmanová

Prohráli prezidentskou volbou
starokladrubští koně ceremoniál?
Česká republika se pomalu uklidňuje po souboji o prezidentský post. V duchu volebních tradic
se opět ukázalo, že společnost je ve svém názorovém pohledu rozdělena na dva velmi podobně
velké celky. Časopis Jezdec se otevřeně přihlásil na stranu té neúspěšné a protože předpokládám, že i jezdci jsou součástí této polarizované společnosti, gratuluji těm z vás, kterým jejich volba vyšla.
V minulém čísle jsme slibovali odpovědi na otázky ohledně názoru pana Karla Schwarzenbergera na návrat koní do státního ceremoniálu. Doufal jsem, že v Jezdci č. 2 roku 2013 by tak mohl
zaznít rozhovor s budoucí hlavou státu. Všelidová volba dopadla opačně. Rozhovor s Milošem Zemanem na toto téma si nedovedu představit. Ani na této straně spektra politických názorů ale není diskuze o změně hradního ceremoniálu ve prospěch naší národní kulturní památky zcela vyloučena. Budu se i nadále osobně zasazovat, aby se politici na Hradě i v podhradí touto myšlenkou zabývali.
Bohužel předvolební boj a do jisté míry i jisté zklamání z jeho výsledku neumožnily získat autentický názor pana ministra Schwarzenbergera k tomuto tématu. Vše zkomplikovalo jeho vytížení
při následném zasedání vlády a cesta do Bruselu. V naléhání na štáb pana ministra nepolevuji
a doufám, že v nejbližší době se Jezdci rozhovor podaří. Za sebe i jeho příznivce si pak přeji, ať
je Karel Schwarzenberg i v roli „pouhého" ministra zahraničí symbolem všeho toho, v co jsme před
23 lety, po celospolečenském odmítnutí socialismu, doufali.
Ing. Cyril Neumann

Ing. Jan Kutěj byl nezpochybnitelnou
autoritou. Zpravodaj Jezdec velmi častě
prezentoval jeho názory a já osobně jsem
se často s jeho pomocí orientoval v tématech, která doba přinášela.
Jezdecká ročenka 2007 odstartovala
plejádu názorů Co bude dál? na téma budoucnosti jezdeckého sportu. V dnešním
čísle po téměř pěti letech na straně 3 opakujeme názor Jana Kutěje, který neztratil
nic na své aktuálnosti.
ing. Cyril Neumann

Inzerce

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

tierwohl@jrs.cz
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Galavečer pony...
(Dokončení ze str 1)
Navíc se jezdecká veřejnost (hlasovali pouze ti,
co mají jezdeckou licenci) shodla na tom, že areál
v Opřeticích je jejich nejoblíbenějším.

Sofie kraluje
Velmi často byla na jevišti i Sofie Najmanová. Ta
se svými pony ovládla kategorii jezdci 8 - 12 let ve
skocích, když získala první (NIGHTBEAUTY T),
druhou (GERA) a pátou (HOPE VAN’T CRUIS) pozici. Vyvrcholení si pro jezdkyni nechala odborná
porota, která ji vyhodnotila jako Jezdce roku 2012.
Foto K. Návojová

Nejlepším drezurním jezdcem starší kategorie se
stala Barbora Kamírová (LIPTON SINAJ), která jako jediná vítězka na galavečeru chyběla. Důvodem
její absence byla stáž u Ingrid Klimke, kde se připravuje na svoji poslední pony sezónu s cílem účasti na ME ve všestrannosti. V této disciplíně skončila
jezdkyně v pony žebříčku na třetím místě. Vítězkou
se opakovaně stala Šárka Votavová za výkony
s LIPTON KITE.

Opět Mestenhauser
Trenérem roku 2012 se, stejně jako v předloňské
sezóně, stal Vladimír Mestenhauser. Právě ten byl
jedním z těch, kteří stáli u zrodu nového seriálu pro
pony jezdce - Styl šampionát. Ten bude, stejně jako
tradiční Pony liga, pokračovat i v letošním roce.
K. Návojová

Čtvrtý halový pohár
spřežení
O vánočních svátcích v sobotu 29. prosince se
ve frenštátské hale konalo 1. kolo 4. ročníku vozatajského halového poháru. Celkově bylo vypsáno
pět kategorií. Mezi osmi účastníky soutěže dvojspřeží pony zvítězil Petr Živníček (JK Hradec
n.M.). Šest účastnic měla soutěž jednospřeží
Amazonek a zde se radovala Linda Janebová (JK

Zubří). V kategorii jednospřeží dominovala 13člennému startovnímu poli Alena Brixová (JK Sobotka). Dvojspřeží bylo 17 a zde zvítězil Petr Vlašic
(Ranč Ladná). A konečně sešla se i tři čtyřspřeží
a zde byl nejlepší Jaroslav Juráň (Stáj Valentino).
Druhé kolo se konalo v mrazivém počasí v sobotu 26. ledna v Trojanovicích. Celkem dorazilo
49!! spřežení. Všechny soutěže byly dvoukolové.
V soutěži dvojspřeží pony bylo na startu jedenáct spřežení a nejlepší výkon předvedl Petr Vlašic - LARGO a REALIT (Ranč Ladná).
K soutěži jednospřeží se přihlásilo 21 jezdců.
Skupina byla rozdělena na dvě oddělení a samostatně soutěžily jezdkyně.
Mezi sedmi Amazonkami byla nejlepší Linda
Janebová - KEČU (JK Zubří).
V kategorii čtrnácti ostatních pak zvítězila Alena Brixová s APRÍL OSECKÝ (JK Sobotka).
Třináct soutěžících se představilo se dvojspřežími. Nejvíce se dařilo Václavu Coufalíkovi
- GRACIE a ODETA (Stáj Coufalík).
A konečně čtyři na startu se sešli jezdci v kategorii čtyřspřeží. Zde zvítězil Jaroslav Juráň ml.
- BARO, PAJKO, LUKÁŠ, FELIX (Stáj Valentino).
Třetí závěrečné kolo Poháru bude také v Trojanovicích v sobotu 2. března. Kompletní zhodnocení 4. ročníku halového poháru spřežení pak
proběhne při slavnostním večeru, který se koná
16. března v Rouském u Hranic na Moravě.
J. Gebauer

Moderátor večera Jan Matuška a Sofie
Najmanová

Úspěšné sestry Hrudkovy
Bez ocenění nezůstaly ani úspěšné sestry Hrudkovy. Mladší Anna obdržela ceny za páté místo za
výkony na pony VIKI (drezura 8 - 12 let) a zvolena
byla i jako Naděje roku 2012.
Její sestra Marie vybojovala také pátou příčku
(PEGAS), ale mezi skokovými jezdci kategorie
13 - 16 let. V očích veřejnosti pak byla vůbec nejlepším jezdcem starší kategorie.
V mladší kategorii jezdců (8 - 12 let) se veřejnost
shodla s výsledkem žebříčku. Cenu za nejlepšího
jezdce 8 - 12 let a vítězství v drezurním žebříčku téže kategorie získala Tereza Markusková. Ta se letos
opět představovala v sedle pony LIMETREE
ARACORN.

Foto J. Gebauer

V dvojspřeží pony byl v Trojanovicích nejlepší Petr Vlašic s LARGO a REALIT (Ranč Ladná)

Foto K. Návojová

Nejlepší jezdkyně ve všestrannosti: (zleva) Šárka Votavová, Aneta
Regnardová, (chybí třetí Barbora Kamírová), Anežka Lexová
a Eliška Orctová
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O budoucnosti s Janem Kutějem

Ing. Jan Kutěj by se letos v listopadu dožil
68 let. Těžká nemoc bohužel rozhodla jinak.
V posledních letech byl vnímán především jako chovatel a obchodník s koňmi nebo jako
stavitele parkurů či trenéra. Starší si jej ale
dobře pamatují i jako jezdce. Jeho životními
koňmi byli v 70. letech CINZANO a NORMAN.
Pak si ho pamatujeme jako dlouholetého trenéra a majitele koní čs. reprezentanta Tomáše
Černého. Tento text poskytl Jezdci v létě roku
2008. Všechny příspěvky jsou
archivovány na www.jezdec.cz

Co bude dál?
V časopise JEZDEC vychází již po několikáté série článků s titulkem - Co bude dál.
Když jsem byl redaktorem vyzván, abych se
vyjádřil k tomuto tématu, přečetl jsem si
všechny předchozí příspěvky.
Odpovědi na to, co bude dál, jsem se
v nich však nedopátral. Nemyslím si, že kdo
čte tyto řádky, v nich najde Co bude dál. Budou-li však alespoň někomu z Vás inspirací
pro další práci, budu rád.
S většinou názorů, které zazněly v předchozích článcích, lze souhlasit, avšak atmosféra vystupující z těchto příspěvků, je na můj
vkus trochu pesimistická. Největší kritice byly
podrobeny zvláště:

Vzdělávání
Křivka vzdělávání zažila svůj pád vyloučením kavaleristů z výzbroje naší armády. Pomalu se dostávala ze dna po několik desetiletí. Dnes určitě není na úrovni Warrendorfu,
ale úroveň vzdělávání prostřednictvím ČJF
bezesporu vzrostla. Výsledek však přinesla
jen u lidí, kteří jsou ochotni se vzdělávat.
Musíme si také všimnout, že narostl i počet
lidí, kteří se vzdělávají sami. Myslím si však,
že je zde patrná absence vzdělání v oboru
učitel jízdy. Ten by měl umět naučit základům, které se podobají požadavkům ZZVJ
a to nejen adepty na závodění, ale všechny,
kteří se chtějí kdekoli samostatně pohybovat
na koni. Měl by sám garantovat připravenost
žáka ke zkouškám na „koňský řidičák". Tím
by se měl prokázat každý, jak u ZZVJ, tak
v turistických jízdárnách, na honech apod.
Zveřejněné procento úspěchů jeho žáků ve
zkouškách by vytvářelo jeho kredit.

Výcvik
Připravenost koní pro jezdecké soutěže je
ve velké většině nesrovnatelně vyšší než dříve. Doba, kdy byli koně ve většině lépe připraveni než dnes, sahá pravděpodobně před
mé prvé vnímání jezdeckého sportu.
Jezdci a trenéři, kteří připravují koně pře-

kotně, koně poškozují nebo ničí byli, jsou a budou. Nevýhodou dnešní doby je, že majitelé na
to přijdou teprve bv momentě kdy jim zůstane
poškozený nebo zničený kůň. Po vyhodnocení,
co je to všechno stálo a jakou jim to přineslo
radost, většinou s naším sportem končí. Jen
malá skupina majitelů vydrží, postupně se zorientuje a vybere si správně později.
Nevýhodou předchozího systému bylo, že
jezdci a trenéři, kteří měli oporu ve známých
členech výboru klubu, vyvíjeli stejnou destrukční činnost, ale ukončili ji převážně až svým
úmrtím.
Pokrok ve výcviku jezdců je také nesporný.
Kritici vzpomínají nostalgicky na předchozí generace jezdců a trenérů. Zapomínají, že máme
mistra Evropy a úspěšného absolventa olympijské soutěže, kterého čekají druhé OH. Děti,
junioři a mladí jezdci se zúčastňují ME. Měli
jsme kompletní družstvo na Světových hrách.
To obstálo v této vrcholné soutěži i přes smolnou absenci jezdce, který měl do té doby nejlepší výsledky.
Nebuďme proto málo sebevědomí. Proč
vzpomínáme na dobu těsně po válce a neregistrujeme, že počínaje Václavem Opatrným
a Františkem Slavíkem, stál u jezdeckých začátků každého z účastníků těchto vrcholných
soutěží učitel, který je z našich řad.
Na jezdeckých soutěžích můžeme vidět, že
velká většina účastníků soutěží lépe sedí
a ovládá koně. Jistěže není vše v pořádku. Indiáni v Americe možná zmizí dříve, než indiáni
z jezdeckých soutěží. Základní zkoušky jejich
množství v ČR omezí, ale vyhladí se teprve sami, až se začnou stydět za své výkony ve srovnání s ostatními.

Závody
Organizační připravenost, překážkový materiál, stavba parkurů a zázemí se velmi zlepšilo.
Skanzeny, ve kterých se mnoho nezměnilo
jsou a asi budou i v našem sportu, ale je jich
pořád méně. Katastrofa jsou povrchy. Investice
do nich je nemalá, ale kdo chce jen z pořádání
závodů těžit a nic nereinvestovat, sám se dříve
nebo později eliminuje. Majitelé koní si brzy
uvědomí, že na krátké životnosti jejich koní se
stejnou měrou jako nedostatečné zdraví koní
již při nákupu a nekvalitní výcvik, podílí závodní povrchy. Přestanou na takové závody jezdit.

Omezení
Dle mého názoru je ČJF téměř u konce přeměny z řídící organizace s neomezenými pravomocemi v organizaci servisní s pravomocí
vydávat pravidla, dbát na jejich dodržování
a průběžně je pružně měnit.
Dobrovolným pracovníkům v jejím vedení
patří velký dík. Na diplom to podle mne ale bude, až bude tato přeměna u konce. Myslím, že
před každým rozhodnutím, by ČJF měla více
vážit, kolika členům tím prospěje, kolik jich může odradit a kolik jich přesvědčí, že jezdectví je
pro ně ten pravý sport. Při někdy i oprávněné
kritice tohoto orgánu je však nutné se zamyslet, zdali bychom sami byli schopni navrhnout
lepšího kandidáta na námi kritizovaný post.
V příspěvcích zazněly stesky po kategorizaci koní. Dle mého názoru v minulosti jak nedávné tak i dřívější nic nepřinesla. Paradoxní je
to, že se části starší generace mnohdy nelíbí,
že rodiče nakupují dětem (drahé ?) zkušené
koně, přestože v době jejich mládí jejich kluboví kolegové nebo oni sami získávali dorostenecké medaile na stejné kategorii koní. Tyto se sice nekupovaly, ale byly zapůjčovány dobrovolně nebo nedobrovolně staršími jezdci v klubu.
Společná startovní pole začínajících amatérů s profesionály a taktéž starých „ZL" rutinérů
s mladými začínajícími koňmi jsou jistě škodlivým jevem. Myslím však, že při snaze o zlepšení spoléhat na ČJF nebo na trapný pocit z vítězství u těch, kterých se to týká, je nesprávné.
Dokud bude pořadatelům líto nakoupit pár žlutých stužek navíc a rozdělením soutěže vytvořit podmínky pro větší rovnost šancí myslím, že
se to těžko změní. Měli by si však uvědomit, že
geometrickou řadou roste počet závodů. Ti po-
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řadatelé, kteří učiní více jezdcům radost
z umístění, budou v budoucnu jistě ve výhodě.
Toto byly hlavní citlivé body, které trápily
předchozí přispěvatele. Jak sami vidíte, nejsem k dnešnímu stavu tak skeptický jako oni.
Nicméně skepse nebo optimismus naprosto
neovlivní Co bude dál a kdo a v jaké míře na
to může mít vliv. MVDr. Norbert Záliš velmi
pregnantně a vyčerpávajícím způsobem vyjmenoval nešvary. Další přispěvatelé rovněž.
Domnívám se však, že takové příspěvky se
daly otisknout před několika lety, stejně jako
mohou být otištěny za několik let. Vždy budou
aktuální.
Má odpověď na otázku Co bude dál? je poměrně prostá. Jestli se nestane nic mimořádného, budou lidé dále jezdit na koni. Někteří
hůře, druzí lépe. V obou skupinách se najdou
takoví, co jsou s tím co umí spokojeni nebo
nespokojeni. Někteří nespokojení s tím budou
ochotni něco dělat, jiní ne. Věřím, že aniž něco zásadního změníme, dojde k pokroku. Pokrok nemohou, dle mého názoru zastavit ani
ti, co mu vědomě či nevědomě brání. Největší pokrok s naším přičiněním, nebo i bez něj
nastane, bude-li jezdit u nás více lidí na koni.
Zkusme si však položit otázku co můžeme
udělat, aby to co bude dál, se nám více líbilo?
A kdo z nás chce a jakým způsobem může
pokrok pozitivně ovlivnit.
Lidí, kteří pomáhají jezdeckému sportu, si
velmi cením. Zvláště pak dobrovolných funkcionářů jak v ČJF, tak i v klubech, jezdců, trenérů, rozhodčích sponzorů a organizátorů závodů. Mnoho z nich u mne požívá i velké vážnosti. Většina z nich někoho k našemu sportu
přivedla. Přesto si myslím, že za každým
z nás výše jmenovaných, je nějaká jezdecká
„mrtvola". Nemusela to být přímo „vražda",
ale i nahromaděná traumata, která mohou
vést ke stejnému konci - odchodu k jinému
sportu.
Lepší budoucnost čeká jezdectví, když nás
to bude dělat více. Bude-li v ČR stejné % obyvatel registrováno v ČJF jako v Německu, čeká nás na CSIO pravděpodobně 10 000 diváků, více dobrých jezdců, trenérů i výsledků.
Je v moci a zájmu každého z nás přivést
do jezdeckého sportu nové lidi. Když jim tento krásný sport neznechutíme my, trenéři,
jezdci, stavitelé parkurů, rozhodčí nebo funkcionáři ČJF, najdou v něm zalíbení a zůstanou.
Najděme si chvilku času na přemýšlení,
jestli jsme dost lidí pro tento sport zapálili.
Jestli jsme někoho odradili, pokusme se
s tím, každý sám něco udělat, aby se to již
neopakovalo.
Jezdec č. 12/2008
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Lipsko a Amsterodam současně
Seriál kvalifikací
pro finále Světových
pohárů je v západní
Evropě roztočen na
plné obrátky. Leden
byl na události zajímavý i proto, že jsme
sledovali, jak si povede náš jediný
účastník v těchto seriálech voltižér Lukáš
Klouda v první konfrontaci s největším
soupeřem mistrem
světa
Nicolasem
Andreanim. Nejprve
se ale podívejme do Amsterodamu, kde ve stejném termínu jako v Lipsku probíhalo šesté kolo
Světového poháru v drezuře.

Se sedmiprocentním odstupem
obsadili třetí příčku shodným výsledkem Edward Gal s 13letým
tm. hnědákem GLOCK'S ROMANOV (Rohdiamant) a Valentina
Truppa v sedle 12letého valacha
FIXDESIGN EREMO DEL CASTEGNO(Rohdiamant). Těsně za
nimi skončila pátá Isabell Werth
s hannoveránem DON JOHNSON
FRH (Don Frederico).

GP Kür pro
Langehanenberg

V Grand Prix KÜR předvedly
obě dominující dvojice velmi hodnotné sestavy i když se ani jedné
nepodařilo vyvarovat drobným
prohřeškům. Sestava Adelinde
Cornelissen byla velmi dobrá.
PARZIVAL je chodivý, efektní a na
Amsterodam ovládl DAMON HILL
Adelinde bylo znát, že se snaží
Amsterodam byl o třetím lednovém víkendu
pozměnit poněkud silové pojetí
svědkem šestého kola drezurního Světového
své jízdy.
poháru. S největší podporou publika mohli přiroHelen Langehanenberg však cízeně počítat domácí reprezentanti, kterých se
tila svou příležitost a DAMON
v patnáctičlenném poli sešlo sedm. Mezi nimi
HILL skvěle spolupracoval. Z jejich
především Adelinde Cornelissen, Edward Gal,
jiskrného energického projevu čiFoto Arnd Bronkhorst/FEI
Hans Peter Minderhoud a Imke Schellekensšela radost a uvolněnost. Líbilo se
Bartels. Měli ale zdatné konkurentky v podobě
to i rozhodčím a Helen poprvé Šesté kolo západoevropského SP (GP Kür) vyhrála v Amsteněmeckých reprezentantek Helen Langehanensvou rivalku dokonce na její do- rodamu Helen Langehanenberg a DAMON HILL NRW
berg a Isabell Werth, kterým sekundovaly Italka
movské půdě porazila.
Valentina Truppa a Švédka Minna Telde.
Z dalších výkonů zaujala Isabell Werth, která
Ahlmannův hattrick v Lipsku
Největšími favoritkami však byly současné
se svojí příslovečnou svědomitostí pracuje na
jedničky svých zemí, Holanďanka Adelinde CorV ideálním areálu lipského výstaviště, byla
návratu na nejvyšší příčky a stále lepší je také
nelissen s 16letým valachem JERICH PARZIod 17. do 20. ledna už po šestnácté uspořáGalův GLOCK'S ROMANOV. Divákům se líbila
VAL (Jazz) a Němka Helen Langehanenberg
dána velkolepá přehlídka špičkového jezdeci Minna Telde s černým hřebcem SANTANA.
s westfálským hřebcem DAMON HILL NRW
kého sportu. O body do Světového poháru
Příští kolo Západoevropské ligy bude v ně(Donnerhall).
zde bojovali voltižní jezdci, spřežení a pak
meckém v Neumünsteru 17. února.
Naposledy se obě konkurentky utkaly v rámci
především skokané.
Kompletní výsledky naleznete na
seriálu World Dressage Masters v Mechelenu,
Vše bylo samozřejmě jako vždy doplněno
www.jumpingamsterdam.nl
těsně před silvestrem. Tam v Grand Prix byla
hojně navštěvovanými butiky se všemožnými
lepší Helen Langehanenberg a volnou sestavu
jezdeckými vymoženostmi v rámci veletrhu
Výsledek SP v drezuře v Amsterodamu:
ovládla zase Adelinde Cornelissen. Je třeba poPartner Pferd. A protože je to každoročně nej1. Helen Langehanenberg - DAMON HILL
dotknout, že výsledek KÜRu v Mechelenu byl
větší událost pořádaná hned za našimi humNRW (GER) 86,025, 2. Adelinde Cornelissen
ovlivněn i velkým výpadkem hudby, který během
ny, bylo v ochozech možné potkat i dost ná- JERICH PARZIVAL (NED) 85,425, 3. Isabell
úlohy postihl Helen Langehanenberg.
vštěvníků z České republiky.
Werth - DON JOHNSON FRH (GER) 82,050,
GP pro Cornelissen
Deset bezchybných
4. Valentina Truppa - FIXDESIGN EREMO
Také v Amsterodamu podaly v úloze Grand
DEL CASTEGNO (ITA) 80.775, 5. Edward Gal
Skokovým vrcholem bylo nedělní deváté
Prix obě rivalky vyrovnané výkony. Nakonec by- GLOCK'S ROMANOV (NED) 79,200, 6. Minkolo skokového Světového poháru. Na náročla šťastnější Adelinde Cornelissen. Líbila se víc
na Telde - SANTANA (SWE) 77,700, 7. Hans
ném parkuru Franka Rothenbergera, nebyl
trojici z pěti rozhodčích a svou konkurentku o půl
Peter Minderhoud - GLOCK'S TANGO (NED)
nějaký výrazný chyták a chyby se dělaly po
procenta porazila.
76,225, 8. Imke Schellekens-Bartels - TOOTS
celém kurzu. Obtížnost parkuru byla umocně(NED) 75,300, 9. Diederik van
na i přísným časovým limitem.
Silfhout - LUXFORM'S POPEYE
Na start se postavilo čtyřicet jezdců a čtr(NED) 72,075, 10. Kristian von
náct z nich bylo z pořádající země. Ze znáKrusentierna - BIGGLES (SWE)
mých tváří, kterým se příliš nedařilo byl jistě
71,350, 11. Marlies van Baalen hodně zklamaný vítěz z Mechelenu Henrik
BMC MICIANO (NED) 71,275,
von Eckermann, který s ryzkou GOTHA FRH
12. Hannah Biggs - WELTZIN
udělal tři chyby. Dva skoky shodili také Holger
(GBR) 69,050, 13. Patrick van
Wulschner, Christina Liebherr i někdejší fináder Meer - UZZO (NED)
lový vítěz Světového poháru Beat Mändli.
68,300....
Jednou chybovali kupříkladu Robert Smith,
Pénélope Leprevost, Carsten-Otto Nagel,
Marko Kutscher, Simon Delestre, Steve GuerPořadí Reem Acra FEI World
dat, Roger-Yves Bost, Ludger Beerbaum,
Cup™ Dressage 2012/2013 po
Rolf-Göran Bengtsson a Marcus Ehning.
šestém kole v Amsterodamu:
Čas neuhlídaly po jinak krásných čistých
1. Valentina Truppa ITA - 67,
parkurech Malin Baryard-Johnsson s hřeb2. Edward Gal NED - 55, 3. Kriscem H&M TORNESCH a k rozčarování devítitina Sprehe GER - 51, 4. Minna
tisícového publika i Meredith Michaels-BeerTelde SWE - 49, 5. Helen Lanbaum se stylovou klisnou BELLA DONNA.
gehanenberg GER - 46, 5. TinBezchybných výkonů viděli diváci deset.
ne Vilhelmson-Silfven SWE
- 46, 7. Marcela Krinke Susmelj
Dvě vteřiny pro domácí
SUI - 44, 8. Isabell Werth GER Na trase rozeskakování byly tři náročné
34, 8. Sidsel Johansen DEN obraty a nechybělo dlouhé cválání k závěreč34, 10. Imke Schellekens-Barnému oxeru. K vidění byly pochopitelně skvětels - 32, 11. Marlies van Baalen
lé výkony.
NED - 31, 12. Anna Kasprzak
Nevděčné úlohy zahajujícího jezdce se ujal
DEN - 30, 12. Patrik Kittel SWE
Jens Fredricson s figurantním valachem LU- 30, 14. Pia Fortmuller CAN NATIC (Landlord). Jel rychle, ale měl smůlu
28, 15. Lyndal Oatley AUS - 23,
ve druhé části dvojskoku.
16. Anabel
Balkenhol GER
Chyby na stacionátě s bazénem se nevy- 22, 16. Karin Kosak AUT - 22,
varoval ani Maikel van der Vleuten s 11letým
18. Charlotte Dujardin GBR hřebcem VDL GROEP VERDI (Quidam de
20, 18. Stefan Peter AUT - 20,
Revel).
Foto Arnd Bronkhorst/FEI
20. Hans Peter Minderhoud
Luciana Diniz s 12letým hnědákem LENNED a Patrick van der Meer
Adelinde Cornelissen na JERICH PARZIVAL (NED) zvítězila
NOX (Lifestyle) chybovala dokonce dvakrát.
NED - 19.
v Amsterodamu v úloze Grand Prix
Edwina Tops-Alexander předvedla velice
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měsíců půjde do chovu. Na kolbiště se vrátí
na jaře a je otázkou, zda stihne finále SP
v Göteborgu. Druhý v pořadí Denis Lynch poznamenal. „Byl jsem dnes o více než dvě sekundy pomalejší, ale ani jsem se nesnažil ten
čas dohnat. TALOUBET je jedním z nejrychlejších koní na světě!"

5

NALOTTA byla v sobotu ve skoku do 120 cm,
kde skončila třetí. V sedle CURLEY SUE 39 se
kvalifikovala pro nedělní finále (140 cm), kde
s jednou chybou skončila na 4. místě.
Foto Karl-Heinz Frieler/ FEI

Výsledek SP ve skocích v Lipsku:
1. Christian Ahlmann - TALOUBET Z (GER)
0/0 36.45, 2. Denis Lynch - ABBERVAIL VAN
HET DINGESHOF (IRL) 0/0 38.65, 3. Gerco
Schröder - LONDON (NED) 0/0 39.53, 4. Pius
Schwizer - PICSOU DU CHENE (SUI) 0/0
40.56, 5. Edwina Tops-Alexander - EGO VAN
ORTI (AUS) 0/0 41.21, 6. Jens Fredricson LUNATIC (SWE) 0/4 38.48, 7. Maikel van der
Vleuten - VDL GROEP VERDI (NED) 0/4
39.29, 8. Marc Houtzager - STERREHOF'S
TAMINO (NED) 0/8 38.92, 9. Luciana Diniz LENNOX (POR) 0/8 40.34, 10. Kevin Staut SILVANA HDC (FRA) 0/Elim.

Klouda a Kellnerová

Foto Karl-Heinz Frieler/ FEI

Deváté kolo západoevropského SP ve skocích vyhrál v Lipsku Christian Ahlmann
s TALOUBET Z
schopného 9letého belgického valacha EGO
VAN ORTI. Dala si záležet, aby nic nespadlo.
Vzhledem k debutu své nové akvizice na této
úrovni ani moc nezávodila.
Podobně pojal rozeskakování, se svým novým koněm i Pius Schwizer. Po prvé na této
výšce předvedl 10letého ryzáka PICSOU DU
CHENE (Le Tot de Semilly) a jel stejně pozorně, jen o poznání rychleji.
Zato cíleně za vítězstvím jel jediný zástupce domácích v rozeskakování Christian Ahlmann se svojí jedničkou 13letým hřebcem TALOUBET Z (Galoubet A). Brilantně prolétl trasou a čas měl o čtyři vteřiny rychlejší než doposud vedoucí Pius Schwizer.
Napodobit ho chtěl i vítěz londýnské kvalifikace Marc Houtzager s 13letým STERREHOF'S TAMINO (Numero Uno), jenže tomu
z tempa spadly dva skoky.
Bez chyby naopak zůstal v Německu usazený Ir Denis Lynch. I když jel opticky rychle,
s mohutným belgickým hnědákem ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF (Nonstop) zaostal za Ahlmannovým časem o více než dvě
vteřiny.
Rychlou jízdu předvedl i držitel dvou stříbrných olympijských medailí Gerco Schröder
s báječným ryzákem LONDON (Nabab de
Reve). Šel čistě, ale jeho čas stačil jen na třetí příčku.
Poslední, kdo se ještě mohl pokusit zvrátit
výsledek, byl exmistr Evropy Kevin Staut. Jenže před třetím skokem přivedl svou 13letou
bělku SILVANA HDC (Corland) do neřešitelné
situace. Mohl být rád, že se při následném karambolu moc nepraštil a dopadl na nohy.

Göteborg asi bez TALOUBET Z
Christian Ahlmann vyhrál suverénně a potvrdil svou pozici světové jedničky. Světový
pohár v Lipsku, včetně finálového triumfu
v roce 2011, vyhrál po třetí v řadě. Z hlediska
hřebce TALOUBET Z se nejednalo o běžnou
výhru. Byla to úžasná demonstrace skvělé
techniky, síly a převahy. Jak oznámil jeho jezdec, hřebec končí zimní sezónu a na několik

Čeští fanoušci mohli v Lipsku fandit dvěma reprezentantům. Nejvíce na očích byl Lukáš Klouda, který nastupoval jako vedoucí muž Světového poháru. Poněkud nenápadnější byla Anna
Kellnerová, která startovala ve skokové SML
Tour. Ani ona se ale neztratila.
Kvalifikační závod v Lipsku ale Lukáši Kloudovi příliš nevyšel. Ve dvoukolové soutěži obsadil
dokonce až třetí příčku za úřadujícím mistrem
světa Nicolasem Andreanim z Francie a Tomasem Brüsewitzem z Německa.
Lukáš Klouda ztratil již v pátečním prvním kole, kdy mu na vedoucího jezdce, který startoval
na stejném koni (RADIX), chyběly více jak čtyři
desetiny bodu.
Druhý den se mu dařilo o poznání lépe
a skončil s rozdílem pouhé desetiny za Nicolasem Andreanim druhý. U dvou rozhodčích (ze
čtyř) dokonce získal nejvyšší známku.

V Lipsku až třetí,
přesto vede
Průměrná známka ale
bohužel na celkovou
druhou příčku nestačila.
Lukáš Klouda se tak musel spokojit jen s jedenácti body do pohárového žebříčku za třetí místo.
Celkem jich má tak 41
a zatím ve vedení zůstává. Nicolas Andreani bude ovšem ještě jednou
startovat (8. - 10. února
v Bordeaux) a tak se dá
předpokládat, že před finále se dostane do vedení. Každý z účastníků
Světového poháru totiž
může startovat pouze ve
třech z pěti kvalifikací.
V Bordeaux tak bude
startovat i náš druhý zástupce ve voltižním SP
Josef Zelinka.
Do finále pořádané
v
polovině
března
v Braunschweigu pak
postoupí šestice nejlepších. Pro tento závod je
největším příslibem výkon Lukáše Kloudy ve
druhém lipském kole,
které alespoň v některých hodnoceních ukázalo, že současný mistr
světa není neporazitelný.
Kompletní výsledky
z Lipska najdete na
www.engarde.de

Anna
se neztratila
Anna Kellnerová přivezla do Lipska koně PINALOTTA a CURLEY
SUE 39. Úspěšná na PI-

Lukáš Klouda zůstává i po Lipsku v průběžném
vedení kvalifikace pro finále SP ve voltiži, které
se koná 14. - 17. března v Braunschweigu
Pokračování zahraniční rubriky na str. 6
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Pro další body do Curychu
V pořadí již desáté kolo Západoevropské ligy Světového poháru se konalo poslední lednový víkend ve švýcarském Curychu.
Prostorná hala byla okázale dekorována
květinovou výzdobou a konkůr se těšil velkému zájmu diváků. Na startu se představilo třicet devět reprezentantů ze čtrnácti zemí a mezi nimi bylo devět jezdců z první světové desítky. Parkury připravil domácí stavitel Rolf
Lüdi a nijak zájemce o pohárové body nešetřil. Kurz základního kola byl hodně náročný.
V polovině soutěž byl stále jen jeden bezchybný a rozeskakování zajistil až 25. startující. V závěru přibyli ještě dva a to bylo všechno. Časový limit nestihlo šestnáct jezdců.
Stejně jako před týdnem v Lipsku, se do času
nevešla Meredith Michaels-Beerbaum se
skvěle skákající tmavou hnědkou BELLA
DONNA a tentokrát jí napodobil ještě domácí
jezdec Andreas Ott s 12letým hřebcem ROXY
DE LA RESELLE CH (Lord Lennox).
Mezi favority, kteří se nedostali do první
dvacítky, byla taková jména jako Kevin Staut,
Pénélope Leprevost, Marcus Ehning, Ludger
Beerbaum, Sergio Alvarez Moya, Scott Brash,
Jeroen Dubbeldam, Denis Lynch, Beat Mändli a Richard Spooner. Posledně jmenovaný se
svou jedničkou 15letým holštýnem CRISTALLO dokonce zůstal dvakrát stát před pobořeným skokem číslo jedna.

13 setin pro Lucianu
Rozeskakování zahajoval vítěz z Mechelenu Henrik von Eckermann s hannoverskou
ryzkou GOTHA FRH (Goldfever). Rozjel se
rychle, ale nepovedl se mu nájezd na třetí
skok 170 cm vysokou červenou zeď - olympijský londýnský doubledecker. Sympatickému
Švédovi tak nezbývalo než čekat jak se povede jeho konkurentům.
Velkou podporu publika měla vítězka Velké
ceny na CSI v Basileji před dvěma týdny, Portugalka Luciana Diniz s 12letým oldenburským valachem LENNOX (Lifestyle). Rozjela
se k velkému sólu a udělala svým příznivcům
radost. Nejen že šla čistě, ale ještě byla o dvě
sekundy rychlejší.
Světová jednička Christian Ahlmann se

Foto Karl-Heinz Frieler/ FEI

Desátou kvalifikaci západoevropské ligy SP
získala v Curychu Luciana Diniz na LENNOX

Foto Rinaldo de Craen/FEI

svým olympijským 11letým hannoveránem CODEX ONE (Contendro) byl
hodně rychlý, ale stejně mu dvacet
pět setin přebývalo.
Poslední z kvarteta byl stříbrný
z pekingské olympiády Rolf-Goran
Bengtsson a holštýnský hřebec CASALL LA SILLA (Caretino). Prolétli
kurzem jako vítr, ale i on byl o něco
pomalejší a nakonec z toho bylo druhé místo.

Jezdí celá rodina
Šaramantní Luciana Diniz je narodila v Brazílii a za Portugalsko startuje
od roku 2006. Na tiskové konferenci
upřímně se radovala: „Je to můj první
triumf ve Světovém poháru a první vítězství v pětihvězdičkové Velké ceně.
Myslím však, že to bylo jen otázkou
času, kdy s tímto koněm uděláme prvotřídní výsledek. Umístili jsme se na
olympiádě a pravidelně se nám dařilo
téměř v každé Velké ceně, které jsme
se za poslední dva roky zúčastnili.
Nejrychlejším časem v rozeskakování Kvalifikaci halového SP spřežení vyhrál v Lipsku Holanjsem byla příjemně překvapena. ďan Koos de Ronde před maďarským Jozsef Dobrovitz
Upřímně jsem si nemyslela, že bych (foto). Ten po prvním kole senzačně vedl, ale bohužel své
mohla Christiana a Rolfa porazit, pro- vedení neudržel. Finále SP spřežení je v Bordeaux
tože oni jsou absolutně nejlepší na 8. února a po Lipsku je ve vedení Boyd Excell z Austrálie.
světě!" Pochlubila se i svým rodinným
Za vítězství si Luciana odvezla nový Mercezázemím: „Na koni jsem byla dříve, než jsem
des v hodnotě sto tisíc CHF. Rolf-Goran
se narodila. Moje matka se mnou jezdila už jaBengtsson získal 45 tisíc a o dvanáct setin poko těhotná." Ostatně její matka Lica osmkrát
za sebou vyhrála brazilský mistrovský titul
malejší Christian Ahlmann 25 tisíc CHF. Henv drezuře a bratři Andre a Fabio jsou špičkovýrik von Eckermann si odnesl ještě o deset tisíc
mi hráči póla. Bratranec Pedro Diniz byl
méně.
před časem úspěšným závodníkem v autoPříští kolo SP bude v sobotu 9. února v Bormobilové F 1.
deaux a poslední kvalifikace v neděli 17. března v 's-Hertogenbosch. Na další zajímavosti
z Curychu se podívejte na stránky
Výsledek SP ve skocích v Zurichu: 1. Luwww.mercedes-csi.ch
ciana Diniz - LENNOX (POR) 0/0 35.17,
2. Rolf-Goran Bengtsson - CASALL LA SILLA
(SWE) 0/0 35.30, 3. Christian Ahlmann - CODEX ONE (GER) 0/0 35.42, 4. Henrik von Eckermann - GOTHA FRH (SWE) 0/4 37.35, 5.
Meredith Michaels-Beerbaum - BELLA DONNA (GER) 1/70.15, 6. Andreas Ott - ROXY DE
Na zasedání předsednictva FEI v červnu 2012
LA RESELLE CH (SUI) 1/70.16, 7. Steve Gubylo finále SP ve skocích i drezuře přiděleno meerdat - NINO DES BUISSONNETS (SUI)
xickému Guadalajara. Na počátku ledna ale z Me4/65.67, 8. Martin Fuchs - PRINCIPAL (SUI)
xika do Lausanne dorazila zpráva, že mexičtí po4/66.20, 9. Clarissa Crotta - WEST SIDE VAN
řadatelé nejsou schopni splnit všechny požadavky
MEERPTHOEVE (SUI) 4/66.71, 10. Marc
a práva na pořadatelství finále 2015 se vzdávají.
Houtzager - STERREHOF'S TAMINO (NED)
Generální tajemník FEI Ingmar de Vos přijal zprá4/67.13, 11. Alexandra Fricker ALBFUEHvu s lítostí, protože jak prohlásil, v zájmu FEI bylo
REN'S PAILLE (SUI) 4/67.49, 12. Pius Schwiuspořádat tento veliký podnik v této části světa.
zer VERDI III (SUI) 4/68.33, 13. Niklaus RutsNyní se FEI obrátí na druhého tehdejšího kandichi - WINDSOR XV (SUI) 4/68.72, 14. Roger
dáta pro pořadatelství finále Las Vegas, zda jejich
Yves Bost - CASTLE FROBES MYRTILLE
zájem stále trvá a pořadatelská práva by tak autoPAULOIS (FRA) 4/68.83, 15. Malin Baryardmaticky přešla na kalifornské město hazardních
Johnsson - H&M TORNESCH (SWE) 5/69.16,
her. To již finále SP pořádalo několikrát a má do16. Edwina Tops-Alexander - CEVO ITOT DU
statečné zkušenosti. Je tedy pravděpodobné, že
CHATEAU (AUS) 5/69.51, 17. Christina Liebvyvrcholení zimní sezóny 2014/2015 se bude koherr - LB CALLAS SITTE Z (SUI) 5/69.90, 18.
nat v Las Vegas.
Paul Estemann - CASTLEFIELD ECLIPSE
(SUI) 5/70.01, 19. Gerco Schröder - NEW
ORLEANS (NED) 5/72.92, 20. Victoria Gulliksen - URVAL (NOR)6/74.52.

Finále SP 2015
z Mexika do USA?

Pořadí Rolex FEI World Cup 2012/2013 po
desátém kole v Zurichu: 1. Sergio Alvarez
Moya ESP - 75, 2. Christian Ahlmann GER 72, 3. Kevin Staut FRA - 69, 4. Pius Schwizer
SUI - 62, 5. Luciana Diniz POR - 61, 6. Jens
Fredricson SWE - 48, 7. Meredith MichaelsBeerbaum GER - 46, 8. Roger-Yves Bost
FRA - 42, 9. Marc Houtzager NED - 41, 10.
Denis Lynch IRL - 41, 11. Malin BaryardJohnsson SWE - 40, 12. Marcus Ehning GER
- 40, 13. Steve Guerdat SUI - 38, 14. Edwina
Tops-Alexander AUS - 37, 15. Rolf-Goran
Bengtsson SWE - 37, 16. Jeroen Dubbeldam
NED - 35, 17. Henrik von Eckermann SWE 33, 18. Maikel van der Vleuten NED - 33, 19.
Pénélope Leprevost FRA - 33, 20. Gerco Schröder NED - 26

Ohrožená Vídeň,
naději má Bromont

Speciálně pro Středoevropany dorazila
z Lausanne nepříjemná zpráva o pořadatelství
Světových jezdeckých her 2018. Ty měla již téměř jisté rakouská Vídeň, ale bohužel v předepsané lhůtě do konce prosince 2012 se FEI
s pořadateli nepodařilo uzavřít příslušné dohody o konání SJH 2018. Zdá se tedy, že Vídeň
není schopná deklarovat všechny požadované
záruky.
FEI však dostala příslib nabídky od kanadského Bromontu, kde se konaly jezdecké soutěže OH 1976. V únoru 2013 by měl do Lausanne
nabídku osobně prezentovat starostka města
Bromont Pauline Quinlan a prezident kanadské
jezdecké federace Mike Gallagher. Konečné
rozhodnutí o pořadateli SJH 2018 padne v červnu na zasedání předsednictva FEI v červnu.

Zahraniční rubriku připravuje Václav K. Dvořák
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Výroční ceny ČJF 2012
Trofeje pro slavnostní udílení Výročních cen České jezdecké federace,
které proběhne tuto sobotu 2. února od 19.00 hodin v pražském Radiopaláci, jsou již přichystány. Na zakázku je vyrobilo studio Astera v Novém Boru. Zhotoveny byly
z broušeného křišťálového bloku a představují pilíře jezdeckého sportu, jež jsou v horní části
seříznuté do špičky
symbolizující skutečnost, že ocenění patří
mezi špičku ve své kategorii. Špička je ozdobena pískovaným logem ČJF. Trofeje jsou
vysoké 32 centimetrů
a strany pilířů mají šířku
5 centimetrů. Každá cena váží 2,2 kilogramu.
Vyrobeny byly pouze čtyři kusy a protože se jedná o ruční práci, každá
je v podstatě originál. Udíleny budou ve dvou kategoriích vázaných k uplynulému roku a ve dvou nadčasových. Sportovcem ČJF roku 2012 se stane jezdec, nebo kůň či dvojice tvořená jezdcem a koněm, která v daném
roce prokázala výjimečné schopnosti v některé z disciplín ČJF. Ocenění
nazvané Vycházející hvězda ČJF roku 2012 je určené pro jezdce od 14
do 21 let s výjimečným talentem a zápalem pro věc. Cena za rozvoj jezdectví v ČR čeká na jednotlivce, či zástupce organizace, který prokázal
schopnosti, nadšení a energii pro rozvoj jezdeckého sportu. A konečně
Cena pro jezdce navzdory všemu je pro toho, kdo se věnuje koním a jezdectví i přes svůj tělesný nebo mentální handicap, příp. jiné extrémně obtížné osobní okolnosti. Veškeré podrobnosti najdete na stránkách pořadatele www.jezdci.cz

Ještě 140 dní zbývá do zahájení letošního CHIO Aachen (21. - 30. června). Pořadatelé však již oznámili, že přes internetový portál je v této chvíli prodáno 50% vstupenek (120 000 ks), což je o třetínu více než v této době v loňském roce. Návštěvníky tradičně láká nejenom souběh pěti jezdeckých disciplin, ale i skvělý návštěvnický servis. Ten potvrzuje i výborná
internetová prezentace střediska, včetně virtuální prohlídky. Vše naleznete na www.chioaachen.de

Reportáže
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Synthesia Park Pardubice
Pardubické dostihové závodiště na začátku roku 2013 mění název. Významným partnerem závodiště se stala pardubická chemička Synthesia.
V letošní sezoně tak bude návštěvníky všech dostihových, sportovních
a dalších akcí vítat jako „Synthesia Park".
Společnost Synthesia chce podporou vyvážit působení výroby sofistikované chemie a připomenout příklon k ekologii a k podpoře životního prostředí. Spolupráce závodiště se společností Synthesia je prozatím nastavena do roku 2017 s možností následného prodloužení. V praxi změna
názvu pro dostihové závodiště znamená především změnu logotypu a novou webovou doménu www.synthesiapark.cz, která je spuštěna od
9. ledna 2013.

Ředitelka závodiště Hana Jeníková a generální ředitel společnosti Synthesia Dan Kurucz
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