Fábinova převaha
v Polsku

Galavečery
jsou tady

Informace o trojnásobném
vítězství české drezurní
jedničky Fabricia
Sigismondiho na CDI3*
Zakrzów

Přehled doposud
dostupných termínů pro
společenská setkání po celé
republice, která budou
hodnotit sezónu 2013

strana 3

strana 6-7

XXI. ročník | číslo 22
22. 11. – 5. 12. 2013

Jak to vidí Jaroslav Hatla
Výsadní postavení mezi českými jezdci všestrannosti má Jaroslav Hatla. Vedle titulů mistra ČR
ozdobil svoji sportovní kariéru i dvěma olympijskými účastmi. V poválečném období se tak, po
Františku Šemberovi, Fero Hrúzikovi a Jiřím Pecháčkovi, stal teprve čtvrtým českým (resp.
československým) jezdeckým olympionikem. Pouze na jeho kontě jsou ale dva olympijské starty.
Dlouhodobý pobyt v zahraničí nakonec nepřinesl očekávanou třetí účast při OH v Londýně. Nyní
to ale vypadá, že Jaroslav Hatla udělá vše pro to, aby si třetí olympijský sen splnil na brazilských
OH 2016 v Rio de Janeiru.
Sezóna 2013 nebyla pro našeho jezdce všestrannosti číslo jedna nejsnadnější. Při jarním startu
v Badmintonu (CCI4*) utrpěl po pádu rozsáhlé zranění ramene, které znamenalo nejenom
několikaměsíční léčení, ale i jeho návrat do Čech. Přes tento handicap se na sklonku léta nakonec
objevil i na startu ME. V té době však již bylo kuloárovou informací, že končí jeho dlouholetá
spolupráce se stájí Marka Šebesťáka. S koncem sezóny se tak Jaroslav Hatla již do Velké Británie
nevrátil a zatím se připravuje doma ve stájích v Radimovicích. To vše bylo důvodem, který stál
u zrodu tohoto rozhovoru.
Máte za sebou po delší době několikaměsíční pobyt ve svém staronovém působišti v Radimovicích u Prahy. Myslím, že již
můžete s jistým odstupem porovnávat
a hodnotit. Co Vás vedlo k návratu domů
a co Vám naopak chybí z Anglie?
Pokud bych měl mluvit o tom, co mě přivedlo
k návratu z Anglie, byla to bezesporu moje
rodina. Moje žena Marcela a syn Adrián, kteří
mě celou dobu podporovali a kterým za to
děkuji. A přestože vím, že ve sportu je potřeba
mnohé obětovat, cítil jsem na nich i na sobě, že
bychom rádi byli více spolu. Rozhodnutí vrátit
se pak výrazně urychlilo mé zranění na
Badmintonu. Nutnou operaci a rekonvalescenci
jsem podstoupil zde v Čechách. Po deseti letech
jsme také ukončili vzájemnou spolupráci s Markem Šebesťákem. Chtěl bych tímto jemu a celému týmu za uplynulé roky poděkovat. Z koní mi
v tréninku zůstali WESTWINDS EL DIVO
a WESTWINDS DIEGO.
Nyní máte tedy nové plány a vyhlídky.
Co je Vaším nejbližším sportovním cílem
a zamýšlíte startovat na Světových hrách
v Normandii?
Mým nejbližším sportovním cílem jsou
opravdu Světové jezdecké hry. EL DIVO má již
kvalifikaci splněnou, jeho přípravu přizpůsobíme
plně s ohledem na vrchol sezóny 2014. Divo
v tuto chvíli odpočívá, chodí jen na výběhy a na
procházky. Teprve postupně začne pracovat.
Plánovat ve sportu dlouhodobě a ve
všestrannosti zvláště je poněkud ošemetné.
(Pokračování na str. 2)

Prezidentské
přemlouvání
Na listopadovém zasedání Büra FEI
oznámila současná prezidentka FEI HRH
princezna Haya, že již nehodlá v příštím roce
potřetí kandidovat na funkci v čele FEI. Na
základě jejího rozhodnutí vydali zástupci
národních federací Belgie, Mauricia, Sůdánu,
Thajvanu, USA a Jamajky, jako představitelé
federací čtyř kontinentů komuniké, v němž
vyzývají Hayu, aby přehodnotila své
rozhodnutí. Mimořádná Valná hromada FEI
se bude konat 29. dubna 2014 a zde by již
mělo zaznít, zda se jordánská princezna
kandidatury skutečně zřekne, či zda vyslyší
své zastánce.
Princezna Haya je v čele FEI sedmý rok
a vystřídala ve funkci španělskou princeznu
Doňu Pilar de Borbón. Pokračuje tak po
manželovi britské panovnice princi Filipovi
a po jeho dceři princezny Anně, v tradici
členů významných panovnických rodů v čele
FEI. V její osobě se ovšem zrcadlí i současná
komerční realita světa. Ta již ve snaze
o získání zájmu k předsednictví FEI zcela
stírá důvody hipologické tradice s motivy
ekonomické moci současného světa.
Kompletní informace o zasedání
FEI na www.fei.org

Inzerce

Jaroslav Hatla v sedle El DIVO před letošním
startem v Badmintonu

Informace pro předplatitele
Další rok je za námi a s jeho koncem přichází i tradiční informace o předplatném pro rok
následující. Všech Vás, kteří jste sdruženi v Klubu čtenářů Jezdce si velmi vážím a doufám,
že Vás stále baví především naše komentáře současného dění a vývoje jezdectví. Díky za
Vaše ohlasy a připomínám, že stránky časopisu Jezdec jsou tu i pro prezentaci Vašich
názorů. Zaznělo jich za uplynulých 21 let dost. Někdy mám pocit, že již všechno bylo
řečeno. Ale většinou se objeví nové či staronové téma, které Váš i náš zájem opět
nastartuje.
Pokud tedy opět chcete dostávat pravidelně Jezdce do Vašich poštovních schránek
uhraďte předplatné 22. ročníku. Úhrada pro rok 2014 zůstáva nezměněna a je pro

odběr Jezdce 596,- Kč. Pro zájemce o 17. edici Jezdecké ročenky pak 793,- Kč.
Předplatné, ať s Jezdeckou ročenkou či bez ní, poukažte jako obvykle na
č.ú. 247738349/0800. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, kterým je čtyřmístné
odběratelské číslo. To naleznete natištěné na plastovém obalu vedle své adresy. Pro
čtenáře, kteří nemohou platit převodem na účet, budeme na počátku roku 2014 přikládat
složenky.

Nové Město nad Metují

www.prim.cz
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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Jak to vidí...
(Dokončení ze str. 1)
Na druhé straně bez plánů a úvah nelze
v jezdeckém sportu nikam směřovat. Jaký
rozměr mají úvahy o případné olympijské
účasti v Brazílii?
Na olympiádu v Londýně jsem se díval ze
země. A jestli jsem do té doby váhal, jestli bych
chtěl jet na tu příští, tak potom už ne. To je
opravdu sen každého sportovce. Olympijské hry
v Brazílii jsou tedy určitě naším dlouhodobým
cílem na který jsme se začali už nyní
připravovat.
Ve stáji je současnou jedničkou EL DIVO.
Dlouhodobá zkušenost ve všestrannosti
však dobře dokazuje, že s jedním koněm
evropských či světových kvalit nelze
v současné špičce dlouhodobě obstát. Máte
nějaké plány a záměry na posílení stáje
dalším soutěžně zkušeným koněm, nebo se
budete snažit v tříletém horizontu takové
koně ve stáji vychovat?
Tři roky do olympiády, to je krátká doba
a v posledním roce před olympiádou už se jezdí
kvalifikace. Proto se nyní skutečně věnuji
hledání koní, kteří by mohli v kvalifikaci bodovat
a kteří by mohli na OH v Riu úspěšně
odstartovat. Podařilo se nám již získat jednoho
šikovného koně. Jmenuje se IBERON, je to
desetiletý Angloarab a má zkušenosti ze čtyřhvězdových závodů. Mimo jiné startoval
i v Malmö, tam jsme si ho vyhlédli. Zatím tak
jako všichni koně odpočívá, ale brzy začneme
společně trénovat. (IBERON, hřebec, vraník,
v mezinárodní konkurenci má za sebou pět
sezón se španělským jezdcem Carlos Diaz
Fernandezem. K jeho nejlepším vystoupením
patří 5. místo při CIC2* v Jerez de la Frontera
v roce 2010 a pak i 4. příčka při CIC3* v Dos
Hermanas v roce 2012. Loňskou sezónu
zakončil na CCI4* v Pau, kde ovšem nedokončil.
Letos byl 4. při CIC3* v Sopotech a na ME
v Malmö získal pro Španělsko 26. místo drezura 50,8 bodů, kros čistě, parkur 8 bodů,
pozn. red.). Dá se tedy říci, že máme ve stáji
společně s Divem a Diegem již tři zkušené koně.
Nicméně pro dlouhodobé výsledky a dosahovanou výkonnost je potřeba mít více koní.
Skutečně těžkých závodů můžete s ohledem na
koně v sezóně odjet jen několik, příprava na
každý velký závod potřebuje svůj čas a pravidla.
Rozhodně tedy stále hledám nové koně, ať už
mladé nebo zkušenější. Teď je pro sport klidné
období, ve kterém mám čas jezdit koně hledat,
vybírat a zkoušet. Snad se podaří sestavit
dobrý tým.

Na koně ve všestrannosti jsou kladené
v několika ohledech tvrdší nároky než v jiných
jezdeckých disciplínách. Nesmírně důležitý je
zdravotní stav koně, jeho skokové vlastnosti
a pevný charakter. Přitom se musí dobře hýbat,
výsledky třeba zrovna z Malmö jednoznačně
ukazují, že pokud nemáte dobré hodnocení
v úvodní drezuře, nedoženete ztrátu ani čistým
crossem a parkurem. Takoví koně se hledají
těžko, a pokud už ho někdo má, nerad se ho
zbavuje. Pro mě jsou možné obě cesty, rád si
koně připravuji, ale také jezdit na koni, který už
něco dokázal, mě baví. Koně jsou pro mě
partnerem, něco se pořád učíte, v jiných
směrech je možné koně někam posunout,
zlepšit.
Uvažujete o návratu do soutěžně zcela
odlišného prostředí Velké Británie anebo
budete za svými evropskými soupeři vyjíždět
z Čech?

Jaroslav Hatla
Záleží to hodně na průběhu sezóny, na
koních, které se nám podaří získat a na jejich
připravenosti. Anglie je z hlediska klimatických
podmínek a z hlediska počtu kvalitních
a bezpečných závodů pro trénink ideální. Určitě
se tam budu v sezóně na delší či kratší úseky
rád vracet.
Za minulých deset sezón jste získal řadu
zkušeností. Pro totální
vstup mezi elitu bude ale
nezbytné ve všech disciplínách ještě krůček
udělat. Máte jasno, kde
jsou ještě případné rezervy
a hlavně, tušíte, jak je
zmobilizovat a využít?

Všichni jezdci od určité úrovně mají potíže
s tím, že trénují sami sebe a jiné jezdce. Každý
jezdec potřebuje mít na zemi partnera, který ho
bude učit a posouvat dál. Rád bych navázal
spolupráci s trenéry především v drezuře. Nejde
jen o to, zlepšit se v jednotlivých prvcích a v celkovém dojmu, ale také o to, správně chápat,
jaký projev rozhodčí oceňují. Toho lze dosáhnout pouze s mezinárodními rozhodčími
drezury ve všestrannosti. Rád bych některé
oslovil.
Jste dlouhodobě nejlepší českou dvojicí
a za Vámi je v ČR bohužel propastný rozdíl.
Máte nějaký návod pro své kolegy jak se
Evropě přiblížit?
Nerad bych uděloval hraběcí rady. Někdy je to
o přístupu, někdy také o štěstí. Všestrannost je
v českých podmínkách menšinovou disciplínou
v poměru ke skokovým jezdcům a proto také
nepřitahuje další lidi a sponzory. Zlepšení může
přijít tehdy, pokud se objeví pořadatelé závodů,
kterým se podaří současně udělat kvalitní
a atraktivní závod. Pokud vyjedete do zahraničí,
zjistíte, že úroveň tam venku, kvalita a bezpečnost překážek a tratí, je proti nám posunutá
o kategorii výš. Nedá se to srovnávat. Jediný
návod je jezdit ven, jezdit s pokorou, učit se
a uvědomit si, že cíle si musíme klást vyšší, než
jen české.
Udělal jste řadu zkušeností s tréninkovými
postupy elitních jezdců. V čem se zásadně
liší od našich domácích, že je rozdíl úrovně
stále tak obrovský?
Problém vidím v tom, že je zde málo kvalitních trenérů a chybí tu dlouhodobá spolupráce
s cizím trenérem nebo rozhodčím. Čeští jezdci
se potřebují vzdělávat a tvrdě na sobě
pracovat.
Předpokládám, že sledujete konflikt mezi
některými domácími jezdci všestrannosti
a VV ČJF. Ve Vašem případě jste téměř
nezaujatý pozorovatel, protože jste dění v ČR
sledoval zpovzdálí. Můžete objasnit, co
nejvíce jezdcům na trati v Humpolci vadí
a zda je nějaká rychlá cesta k nápravě tak,
aby byl případný šampionát 2014 jezdci přijat
příznivě?
Podle mého názoru již Humpolec není, co
kdysi býval. Jen chci připomenout, jaká zvučná jména před 15 lety do Humpolce jezdila
a všichni tito jezdci závody chválili. Musíme si
uvědomit, že trend stavby tratí se posunul zcela
jiným směrem. Myslím, že právě to nyní v Humpolci chybí. Jestli chceme, aby do Humpolce
jezdci jezdili opět rádi, je potřeba pozvat
takového stavitele trati, který má přehled a zkušenosti se stavěním krosů na mezinárodních
závodech. Tím bych se nerad dotknul našich
stavitelů tratí, ale musíme si připustit, že svět
nám stále utíká. Aby přišla nějaká změna, je
zapotřebí lepší komunikace mezi pořadatelem
závodů, stavitelem tratí, jezdci a komisí
všestrannosti. A také ochota přijmout názory
zkušených jezdců, kteří na mezinárodních
tratích soutěží.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchu
v sezóně 2014.
ing. Cyril Neumann
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O body Světového poháru v Leszně a Celje
Polské body pro Aleše
Snaha o zisk bodů seriálu Světového poháru centrální Evropy popkračuje i v halách. Ve
dnech 7. - 11. listopadu se do polského Leszna
(CSI3*-W) vydal tým českých jezdců v čele
s Jiřím Hruškou a Alešem Opatrným.
Aleš Opatrný přivezl z Polska body do SP,
když skončil v sobotní Diamond Tour na
CARAMOUCHE s chybou na 13. místě.
Nedělní finále Broze Toutr zahájila dobře
Francesca Kolowrat-Krakowska na ZULIANTHA
FORTUNA čistým výkonem a 10. příčkou.
V GP startovali Jiří Hruška na ARISTO Z
a pochybě skončili 16. Aleš Opatrný na FALCO
UNION chybovali dvakrát a to stačilo na 31. pozici.
Nejlepší umístění tak získal Josef Kincl na
LAURA 12, který přivezl z páteční Bronze Tour
druhé místo.
Kompletní výsledky naleznete na
www.swiatkoni.pl

Naše skoková jednička byla nejvíce vidět
i v neděli. Nejprve mezi 6 a 7letými na výšce
130/135 cm skončil Aleš Opatrný na COHIBA
s chybou devátý.
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V následné Silver Tour Gentleman (135 cm)
na SIENA čtvrtý a nakonec na CARAMOUCHE
v GP (145 cm) po rozeskakování třetí. V rozeskakování hlavní soutěže byla i Zuzana
Zelinková na CALERI II, která s chybou skončila 10.
Kompletní výsledky naleznete na
www.sportergebnisse.at

Jsme zvědavi na součty
Nyní si musíme počkat na listopadové součty.
Do října 2014 byla v naší části SP (Centrální
Evropa - severní část) nejlépe umístěnou
jezdkyní Zuzana Zelinková, která při startech
v Budapešti, Bratislavě a Pezinku zatím získala
25 bodů a je na 13. příčce.
Aleš Opatrný byl před starty v Leszně a Celje
21. a svých 21 bodů obdržel v Pezinku a Bratislavě.
Jezdci nyní mohou body SP ještě získat
5. - 8. prosince v Poznani. Finále naší části
Světového poháru se koná jako vždy ve Varšavě
13. - 15. března 2014.

A další ve Slovinsku
Do třetího největšího města Slovinska Celje,
které leží asi 50 km od Ljubljany se ve dnech
15. - 17. listopadu soutěžilo při CSI3* o body do
SP. Do luxusního střediska se z ČR vydali Aleš
Opatrný, Natálie Roučková, Anna Kellnerová
a ze Slovenska Zuzana Zelinková.

Body SP táhnou
Vedle domácích a našich jezdců se slovinského CSI zúčastnili ještě další uchazeči
o body naší části SP z Maďarska, Estonska,
Polska, Slovenska, Srbska a Chorvatska.
Zástupce zde ovšem měla i Itálie, Německo,
Rakousko a Velká Británie.
Rozpis nabídl jezdcům soutěže od 115 cm
(Elite Tour). Nechyběla tůra úpro 6 a 7leté koně
(125/135 cm), Bronze Tour (120/125 cm), Silver
Tour (130/135 cm) a Gold Tour (140/145 cm).
Vyvrcholením závodů pak byla Gold Tour Grand
Prix na výšce 145 cm.
Aleš Opatrný v sedle SIENA se prosadil hned
v pátek, když v Gold Tour (140) skončil druhý za
Andreas Brennerem na TREBOX ACORADA
(GER). Bezchybně šla i Zuzana Zelinková na
CALERI II, ale její čas stačil až na 38. příčku.
V sobotu zahájila bezchybně Anna Kellnerová
na DUMOL (120), ale čas byl až sedmnáctý.
Třetí sobotní soutěží byla opět Gold Tour
ovšem již na výšce 145 cm. Zde získal Aleš
Opatrný pro ČR na FALCO UNION 3. místo.

Doposud byla nejlepší českou jezdkyní v klasifikaci SP centrální Evropy - severní část Zuzana
Zelinková, která dvakrát bodovala v sedle CALERI
II. Uvidíme, jak budou bodové součty vypadat po
započtení výsledků z Leszna a Celje.

Fabricio Sigismondi s koněm APROPOS zcela
ovládl střední rundu na CDI3* v polském
Zakrzówu, kde tři starty proměnil ve tři vítězství

Fábinova převaha
v Polsku

Aleš Opatrný bodoval i v sedle FALCO UNION a po započtení posledních dvou závodů SP by si mohl
v průběžném pořadí významně polepšit

Ve stejném termínu jako v Leszně (8. - 11. listopadu) se soutěžilo v Polsku i v drezuře. CDI3*
Zakrzów se za ČR zúčastnili Fabricio Sigismondi (APROPOS, TREVIS), Ema Jančářová
(DIPLOMAT) a Ida Jančářová (LANCELOT). Za
mladé jezdce pak nastoupila Barbora Dvorníková s WHY NOT a mezi pony pak Anna
Hrudková na ELSHOFS.
Soutěž střední kategorie (St. Georg, IM I, vIM I)
zcela ovládl Fabricio Sigismondi na APROPOS,
který všechny své starty v konkurenci 14, 10
a 11 dvojic proměnil ve vítězství. Svoji převahu
dovršil i 3. a 4. místem v St. Georg a IM I na
TREVIS.
Kompletní výsledky naleznete na
www.swiatkoni.pl
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Fieracavalli v průběhu tří století
Ve starobylé italské Veroně byl druhý listopadový týden
ve znamení velkého
svátku všech koňských příznivců. Pořádal se zde světoznámý
festival
FIERACAVALLI obsahující hry, přehlídky,
soutěže i rozsáhlý
veletrh, který běží
už od roku 1898.
Jedná se tak o jedinou výstavu na světě, která je organizována již ve třetím století. Letos prošlo branami areálu přes 160 tisíc návštěvníků.

Meredith na zemi
Důležitým lákadlem veletrhu bylo pochopitelně
i třetí kolo Západoevropské ligy skokového
Světového poháru. Parkur stejně jako v předešlých letech stavěl jeden z nejpřednějších
současných designerů Uliano Vezzani. Kurz byl
obtížný a vyžadoval velkou soustředěnost.
Chyby se dělaly po celém parkuru a hodně jich
bylo na trojskoku.
Překvapivě několik velkých favoritů po velmi
dobrém průběhu nezvládlo poslední řadu
a hlavně závěrečný oxer. Postupně zde
chybovali: Marko Kutscher (CORNET'S
CRISTALLO), Eric Lamaze (POWERPLAY),
Malin Baryard-Johnsson (H&M TORNESCH),
Sergio Alvarez Moya (CARLO), Ludger
Beerbaum (CHIARA), Alvaro de Miranda (AD
UUTJE) a Kevin Staut (SILVANA). Na svoje
zdejší vystoupení nebude ráda vzpomínat ani
Meredith Michaels-Beerbaum. Její jindy tak jistá
skokanka BELLA DONNA bez výstrahy zastavila
před triplebarem č. 4 a nepřipravená Meredith
skončila na zemi. Naštěstí bez následků.

Půjčovna u Judy Melchior
Dvanáctka úspěšných jezdců však přešla
náročný parkur bez chyby a ta se utkala v rozeskakování. Za nadšeného povzbuzování vyprodané haly zahajoval domácí matador Luca
Maria Moneta s 12letým valachem NEPTUNE
BRECOURT (Cumano). Dokázal se před svým
publikem vytáhnout a po rychlé bezchybné jízdě
i ostatní konkurenti tušili, že předstihnout ho
nebude nijak snadné.
Další startující Athina Onassis de Miranda
s vynikající bělkou AD CAMILLE Z, jezdí pře-

devším na jistotu, ale zde to s opatrností
přehnala a za překročení času inkasovala tři
body.
To Luciana Diniz je vyhlášená závodnice.
Tentokrát však s běloušem WINNINGMOOD
(Darco) měla smůlu ve dvojskoku. Podobně jako
u Athiny Onassis i z jízdy Edwiny Tops-Alexander
s mohutným hnědákem EGO VAN ORTI (Vigo
d'Arsouilles) vyzařovala snaha hlavně nechybovat. I ona skončila s jedním trestným
bodem.
Naopak skvělého času dosáhl německý mistr
Daniel Deusser s 10letým běloušem CORNET
D'AMOUR (Cornet Obolensky), bohužel, jen za
cenu lehké chyby na závěrečném skoku.
Podobně dopadl i Denis Lynch s hannoveránem ALL STAR 5 (Argentinus), který
v rychlém tempu shodil předposlední oxer.
Svižně bez chyby jel Simon Delestre
s hřebcem VALENTINO VELVET (Indoctro),
avšak doposud vedoucího domácího reprezentanta neohrozil.
Senzační rychlou jízdu s efektním běloušem
ARAGON Z (Askari) předvedl Christian
Ahlmann. Získával v obratech a zkrátil doposud
vedoucí čas o více než půl vteřiny.
Snahu prokázal i vítěz z minulého týdne
v Lyonu Maikel van der Vleuten s holštýnem VDL
GROEP VERDI (Quidam de Revel). Tentokrát
mu ale dvě sekundy přebývaly.
Rychlý byl i Pius Schwizer s 10letým ryzákem
PICSOU DU CHENE (Le Tot de Semilly), na
přední pozice to však nestačilo.
Mistrovskou jízdu potom předvedl Marcus
Ehning s již 16letým hřebcem PLOT BLUE
(Mr. Blue). Vše skvěle zkracoval a jeho čas byl
ze všech nejrychlejší. Určitě by vyhrál, ale
bohužel štěstí ho opustilo na závěrečném skoku.
Posledním startujícím byl vítěz z Osla Scott
Brash, tentokrát v sedle 12leté hnědky URSULA
12 (Ahorn). Byl výborný a do poslední chvíle se
zdálo, že to stihne. V cíli mu však čtyři desetiny
přebývaly.
Jak se svěřil Christian Ahlmann na tiskové
konferenci, impozantního 12letého bělouše si na
poslední chvíli pro tento a následný konkůr
v katarském Doha vypůjčil od své životní
partnerky Judy Melchior. Jeho nejlepší kůň není
ještě po odpočinku z náročné zelené sezóny
v optimální formě, a proto nabídku své přítelkyně
uvítal. „Že se mi hned napoprvé podařilo zvítězit,
tomu mohu jen stěží uvěřit. Nečekal jsem, že
bychom se s ARAGONEM sešli tak rychle a tak
dobře. Jsem velmi šťastný.“
Kompletní výsledky naleznete na:
www.jumpingverona.it

Foto FEI

Třetí kolo SP ve Veroně vyhrál Christian Ahlmann na ARAGON Z (GER)

Třetí kolo skokového SP - Verona:
1. Christian Ahlmann - ARAGON Z (GER) 0/0
44.38, 2. Scott Brash - URSULA 12 (GBR) 0/0
44.77, 3. Luca Maria Moneta - NEPTUNE
BRECOURT (ITA) 0/0 44.93, 4. Pius Schwizer
- PICSOU DU CHENE (SUI) 0/0 45.09,
5. Simon Delestre - VALENTINO VELVET
(FRA) 0/0 46.78, 6. Maikel van der Vleuten VDL GROEP VERDI (NED) 0/0 47.12,
7. Edwina Tops-Alexander - EGO VAN ORTI
(AUS) 0/1 52.59, 8. Athina Onassis de
Miranda - AD CAMILLE Z (GRE) 0/3 54.12,
9. Marcus Ehning - PLOT BLUE (GER) 0/4
43.41, 10. Daniel Deusser - CORNET
D'AMOUR (GER) 0/4 43.43, 11. Denis Lynch
- ALL STAR 5 (IRL) 0/4 43.92, 12. Luciana
Diniz - WINNINGMOOD (POR) 0/4 47.41.

Čtvrté body
ve Stuttgartu
Další kolo západoevropské ligy SP se konalo
17. listopadu se ve stuttgartské Hanns-Martin
Schleyer Halle. Autorkou zajímavého a náročného parkuru v prostorné aréně byla zkušená
domácí stavitelka Christa Jung.
Hodně chyb bylo na velké modré zdi číslo
dvě, ale největším oříškem byl trojskok v závěrečné fázi kurzu. Důležitým faktorem byl také
časový limit. Z renomovaných jezdců, kterým se
tentokrát příliš nedařilo, to byl například Sergio
Alvarez Moya, který po chybách vzdal. Dvouciferných výsledků dosáhli Janika Sprunger,
Carsten-Otto Nagel a Daniel Deusser. Doda de
Miranda, Marco Kutscher, Rodrigo Pessoa,
Kevin Staut, Denis Lynch odcházeli s osmi body.
Kvůli jedné chybě se do rozeskakování nepodívali ani Philipp Weishaupt, Patrice Delaveau, Scott Brash, Luciana Diniz, Ben Maher,
Jeroen Dubbeldam nebo Reed Kessler.
Krásně bez chyby se protáhl parkurem mladý
Maurice Tebbel s 10letým hnědákem COOPER
(Colman), bohužel s časovou penalizací. Ostatně stejně dopadl i protřelý stříbrný olympionik
Gerco Schröder, s bílým hřebcem CASTELINO
VAN DE HELLE (Cassini I).

Vítězství zůstalo doma
Velkou podívanou poskytlo návštěvníkům
také rozeskakování. Zahajoval Billy Twomey
s vitální 16letou ryzkou TINKA'S SERENADE
(Tinka's Boy) a prosmýkl se spletitým kurzem
svižně a bez chyby.
Odvážná dvacetiletá Američanka Lucy Davis
s ryzákem BARRON (For Pleasure) ztratila
šanci už na první části dvojskoku. Diváky pak
dostal do varu Marcus Ehning s 10letým běloušem CORNADO NRW (Cornet Obolensky).
Úžasný byl hlavně jeho poslední obrat a čas
v cíli měl o půl vteřiny rychlejší.
Následoval olympijský vítěz Steve Guerdat
s 12letým hnědákem NINO DE BUISSONNETS
(Kannan) a senzační rychlou jízdou dokázal
Ehninga skoro o vteřinu překonat. Ale to ještě
nebyl konec.
Místní rodák, jednačtyřicetiletý Hans-Dieter
Dreher s krásným tmavohnědým hřebcem
EMBASSY ll (Escudo I), byl za nadšených ovací
v ohromujícím tempu s krátkými obraty ještě
o sekundu rychlejší.
Uspět chtěla také Edwina Tops-Alexander
s populárním 17letým veteránem CEVO ITOT
DU CHATEAU (Le Tot de Semilly). Snažila se,
ale v cíli jí tři vteřiny přebývaly.
Mistr Evropy Roger Yves Bost s rychlou
13letou hnědkou CASTLE FORBES MYRTILLE
PAULOIS (Dollar du Murier) uklouzl v riskantním
obratu a na následném oxeru ho to stálo čtyři
body.
Meredith Michaels-Beerbaum dobře věděla,
že s holštýnkou BELLA DONNA (Baldini) v této
konkurenci nemá šanci a v poklidném tempu
byla o devět a půl sekundy pomalejší.
Poslední startující, její švagr Ludger Beerbaum, jel na hranici možností svého hřebce
CHAMAN (Baloubet du Rouet), ale přes
veškerou snahu to stačilo jen na třetí místo.

Stuttgart = Mercedes
Za vítězství si odvezl Hans-Dieter Dreher do
Švýcarska, kde nedaleko Basileje momentálně
sídlí, krásný bílý Off-Road Mercedes. Steve
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mistr Daniel Deusser s 9letou
hnědkou EVITA VAN DE
VELDBALIE
(Wandor
vd
Mispelaere). Druhý byl Scott
Brash s 12letou URSULA 12
(Ahorn) a stejně jako ve Světovém poháru, obsadil třetí příčku Ludger Beerbaum se 14letým
hřebcem CHAMAN.
Kompletní výsledky na
www.stuttgart-germanmasters.de
Příští kolo Světového poháru
bude v sobotu 21. prosince v Londýně.
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Čtvrté kolo skokového SP Stuttgart: 1. Hans-Dieter Dreher
- EMBASSY ll (GER) 0/0 36.27, 2.
Steve Guerdat - NINO DE
BUISSONNETS (SUI) 0/0 37.37,
3. Ludger Beerbaum - CHAMAN
(GER) 0/0 37.74, 4. Marcus
Ehning - CORNADO NRW (GER)
0/0 38.21, 5. Billy Twomey TINKA'S SERENADE (IRL) 0/0
38.67, 6. Edwina Tops-Alexander Vítězkou druhé kvalifikace pro finále SP v drezuře se ve
- CEVO ITOT DU CHATEAU Stuttgartu stala Helen Langehanenberg s DAMON HILL NRW
(AUS) 0/0 39.09, 7. Meredith
Michaels-Beerbaum - BELLA DONNA (GER)
0/0 45.68, 8. Lucy Davis – BARRON (USA) 0/4
40.71, 9. Roger Yves Bost - CASTLE FORBES
Sobotním vrcholem stuttgartského konkůru
MYRTILLE PAULOIS (FRA) 0/4 42.75.
bylo druhé kolo drezurního Světového poháru.
Na startu se představilo čtrnáct jezdců ze sedmi
zemí. Největší favoritkou byla domácí obhájkyně
Průběžné pořadí SP západní Evropy po
finálového vítězství Helen Langehanenberg
čtvrtém kole: 1. Steve Guerdat SUI – 51,
s 13letým ryzákem DAMON HILL NRW
2. Scott Brash GBR – 41, 3. Marcus Ehning
(Donnerhall). K potěše zaplněného hlediště se jí
GER – 36, 4. Luciana Diniz POR a Edwina
podařilo předvést velmi dobrou úlohu bez
Tops-Alexander AUS – 32, 6. Hans-Dieter
vážnějších chyb. Možná by se dal vytknout
Dreher GER – 26, 7. Patrice Delaveau FRA –
rozfázovaný přechod z piaffy do pasáže, ale
23, 8. Simon Delestre FRA – 22, 9. Christian
věřme, že se to v průběhu sezóny zlepší. Od
Ahlmann GER a Maikel van der Vleuten NED
– 20, 11. Pius Schwizer SUI a Athina Onassis
rozhodčích získala ve svém osobním rekordu
de Miranda GRE – 19, 13. Nicola Philippaerts
89,775 %.
BEL – 18, 14. Luca Maria Moneta ITA, Ludger
Dobře jí sekundovala mnohonásobná olymBeerbaum GER a Shane Breen IRL – 15, 17.
pijská medailistka Isabell Werth. Po delší
Malin Baryard-Johnsson USA a Gerco
odmlce předvedla 12letého hnědáka EL SANTO
Schröder NED – 13, 19. Billy Twomey IRL,
NRW (Ehrentusch). Zajela test plný energie
Geir Gulliksen NOR a Kevin Staut FRA – 12.
a odhodlání a jejímu valachovi se mimořádně
dařilo. Diváci odměnili její výkon dlouhotrvajícím
potleskem a vysokého ohodnocení se dočkala
Foto FEI
i od rozhodčích.
Kvalitní sestavu předvedla i současná švédská jednička Tinne Vilhelmson-Silfven v sedle
stále se lepšícího 11letého valacha DON
AURIELLO (Don Davidoff).
S větším odstupem obsadila čtvrtou příčku
dcera Giny Capellmann Fabienne Lütkemeier
s ryzákem D'AGOSTINO FRH (De Niro).
Překvapivě až pátá byla Kristina Sprehe
s 12letým vraníkem DESPERADOS FHR (De
Niro). Této dvojici se zatím nedaří navázat na
velmi dobré výkony, kterými se ještě před
nedávnem prezentovala.
Příští kolo Reem Acra FEI World Cup™
Dressage 2013/2014 bude v neděli 1. prosince
ve Stockholmu.

Drezuristé podruhé

Vítězem čtvrtého kola SP západoevropské ligy
se stal Hans-Dieter Dreher na EMBASSY ll
Guerdat, který už potřetí v této sezóně obsadil
druhou příčku, získal dotaci 33 tisíc EUR. V průběžném žebříčku se však ujal vedení a s nasbíranými body je jistým účastníkem dubnového
finále. Třetí Ludger Beerbaum bude ještě body
potřebovat, ale zde ho jistě potěšil šek na
20 tisíc.

German Master pro Deussera
Prestižní páteční soutěž German Master do
155 cm vyhrál po rozeskakování německý

Druhé kolo seriálu čtyřhvězdových soutěží všestrannosti 2013/2014 se konalo 14. - 17. listopadu
v australském Adelaide. Očekávaný souboj o další body do nového ročníku seriálu předcházely
dramatické škrty ve startovní i organizační listině. Nejprve držitelka olympijského zlata z Atlanty
a dvojnásobná vítězka australského CCI4* Američanka Wendy Schaeffer utrpěla komplikovanou
zlomeninu nohy a musela svůj start odvolat. Ještě dramatičtější životní moment zažil stavitel
australské tratě Wayne Copping, který tři týdny před Adelaide prodělal srdeční infarkt. Dalším
jezdcem, který se v Adelaide nemohl zúčastnit byl Will Enzinger (AUS), který si zlomil nohu při
pádu z koně pouhý týden před startem soutěže. Otevřel tak možnost zisku bodů náhradnímu jezdci
v sedle jeho JAMAIMO, kterým se stal Australan Christopher Burton. Ten se příležitosti zhostil
dokonale a po sedmé nejlepší drezuře, bezchybném krosu a čistém parkuru, se ziskem 49,70
bodů v soutěži zvítězil. Společně s William Fox-Pittem je tak s 15 body na čele průběžného
hodnocení seriálu FEI Classics 2013/2014. Třetí kolo se jede až na jaře příštího roku a bude jím
Rolex Kentucky ve dnech 23. - 27. dubna 2014.

Druhé kolo drezurního SP - Stuttgart:
1. Helen Langehanenberg - DAMON HILL
NRW (GER) 89,775 %, 2. Isabell Werth - EL
SANTO NRW (GER) 83,125 %, 3. Tinne
Vilhelmson-Silfven - DON AURIELLO (SWE)
82,325 %, 4. Fabienne Lütkemeier D'AGOSTINO FRH (GER)78,400 %,
5. Kristina Sprehe - DESPERADOS FHR
(GER) 77,750 %, 6. Patrick van der Meer UZZO (NED) 76,350 %, 7. Jessica von
Bredow-Werndl - UNEE BB (GER) 76,225 %,
8. Marcela Krinke Susmelj - SMEYERS
LAZANDER (SUI) 75,500 %, 9. Victoria MaxTheurer - EICHENDORFF (AUT) 74,775 %,
10. Terhi Stegars - AXIS TSF (FIN) 73,475 %,
11. Lotje Schoots - EQUITOP TORRICELLI
LS (NED) 71,800 %, 12. Matthias Kempkes ROCCOLETTO (GER) 71,150 %, 13. Simon
Missiaen - VRADIN (BEL) 68,575 %,
14. Andrea John - ESPERANTO (AUT)
57,825 %.

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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Kupte si lístky
do Normandie
Vstupenky na
Světové jezdecké
hry 2014 v Normandii jsou v prodeji od pondělí 18.
listopadu. Pořadatelé očekávají
obrovský nápor na
internetový portál,
protože se očekává zájem o téměř
140 000 vstupenek. Vedle vstupného na jednotlivé
soutěže nabízí pořadatelé i 15 000 průkazek,
které umožní návštěvu více akcí v průběhu
jednoho či dvou dní. Všechny informace
o vstupenkách na SJH 2014 naleznete na
oficiálních stránkách na adrese
www.normandie2014.com
Na SJH jsou sdruženy světové šampionáty
sedmi disciplín FEI (skoky, drezura a paradrezura, všestrannost, čtyřspřeží, vytrvalost,
voltiž a reining). Pro evropské fanoušky je to
poslední možnost navštívit SJH na starém
kontinentě nejméně do roku 2022. SJH 2018
budou totiž zcela jistě za mořem. Svoji
kandidaturu na v pořadí již osmé SJH ohlásil
totiž pouze kanadský Bromont (Montreal)
a americká města Wellington a Kentucky.

Zlatá podkova před padesátkou
Humpolec a závodiště v Dusilově je bez
ohledu na současný spor mezi jezdci a pořadateli městem koní a především všestrannosti. K tomu přispěla zcela zásadním
dílem tradice soutěží Podkovy. V roce 2014 se
bude konat její 49. ročník a Humpolec tak
směřuje k velkému jubileu.
V roce 2014 bude samotnému 49. finále
předcházet osm kvalifikačních kol. Zahajovat se
bude 19. dubna 2014 v Pardubicích a následovat budou kola ve Dvorečku, Borové,
Panské líše, Lošticích, Kolesách, Humpolci
a Těšánkách. Kroměřížský areál v Těšánkách
bude v seriálu kvalifikací nováčkem a zde si
závodiště jezdci poprvé vyzkouší 2. - 3. srpna.
Finále je v roce 2014 stanoveno na 24. srpna
a doufejme, že do té doby již bude opět mezi
jezdci a naším nejdůležitějším pořadatelem
panovat shoda.
Oproti předchozím letům již není v plánu
organizovat kvalifikační kolo ve slovenské

Tatranské Lomnici, a tak z našeho kalendáře
zmizela definitivně i poslední připomínka naší
společné státní minulosti. Na zasedání Sdružení
Podkovy bylo ovšem dohodnuto, že slovenští
jezdci o případný postup do humpoleckého
finále nepřijdou. Jako kvalifikace uznají
pořadatelé výsledek jakékoliv soutěže, kterou
na Slovensku určí SJF.

Parkuriáda v Rudné
Tradiční zimní aktivita Miloslava Vítka, která
nese výmluvný název parkuriáda, je letos
organizována v areálu jezdecké společnosti
Arcos v Rudné u Prahy. Standardní místo
konání - hala Jezdecké společnosti Císařský
ostrov, není stále ještě po letních povodních
v původním stavu. Zájemci o předvánoční sport
tak poznají nové prostředí. Parkuriáda se koná
v sobotu 21. prosince a vše potřebné můžete
nalézt na www.parkuriada.cz

Zájezd z ČJF
Cestovní kancelář BUS Tourist, společnost
Alltech, Equinet a ČJF připravují na tuto
velkolepou akci zájezd. Jsou naplánovány dva
devítidenní termíny ve dnech 25. srpna až
2. září a 31. srpna až 8. září. Cena zájezdů bude
14 450,- Kč a zahrnuje cestu, ubytování se
snídaní a přepravu na závodiště. Ceny vstupenek budou hrazeny zvlášť podle individuálních potřeb účastníků.
Přihlášky a bližší informace si můžete vyžádat
na adrese info@bustourist.cz nebo na
tel.: 495 513 319

archivní foto

V sobotu 14. prosince pořádá od 13.00 hodin Jezdecká akademie Mariánské Lázně 4. ročník
jezdecké show. Na programu je drezurní ukázka, skok mohutnosti, ukázky výcviku, soutěž spřežení a jezdecká čtverylka studentů 4. ročníku. Vše pokračuje od 20.00 hod Maturitním plesem.
Vstupenky na ples
lze objednat na
tel. 722 183 010
Foto J. Malinovský

Ve dnech 15. a 16. listopadu se v Herouticích konal II. předvýběr hřebců
do plemenitby (hřebci ročník 2011) pořádaný Svazem chovatelů českého
teplokrevníka. Jeho vítězem se stal holštýnský teplokrevník QUENTINO
po Quick Fire z matky T-Casina. QUENTINO současně obdržel prémii a
tak bude moci připouštět již v nadcházející sezoně.Majitelem koně je
slovenská společnost Sport a Media s.r.o. a chovatelem Hennings Detlef.
Podrobnosti o předvýběru na www.jezdci.cz
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Galavečery jsou tady
● Sezóna galavečerů zahajuje a tradičně první slavnostní hodnocení
sezóny 2013 pořádá Zlínská oblast na zámku v Holešově. Večer se koná v sobotu 23. listopadu a rekapitulace oblastních úspěchů zahajuje
v 18.00 hodin.
● Východočeská oblast pořádá svůj večer 29. listopadu v kulturním domě
v Nechanicích. Zahajuje se v 19.00 hodin a děti do 15 let mají vstup zdarma.
● Západočeská oblast připravuje svůj galavečer na 14. prosince
a dějištěm bude reprezentativní prostředí Parkhotelu v Plzni. Informace
a objednání vstupenek na www.cjfzco.cz nebo na tomas.petru@dajbych.cz
● Ve stejném termínu se sejdou i pražští jezdci, ovšem k neoficiálnímu
večírku s ukončením sezóny, který se koná tradičně v Jo´s Baru na
Malostranském náměstí.
● A do třetice, 14. prosinec bude termínem pro Velkou předvánoční párty,
která se koná v Kunčicích pod Ondřejníkem nedaleko Frenštátu pod
Radhoštěm a tedy je jasné, že ta je určena především severomoravským
jezdcům.
● V letošním roce stihnou Severomoraváci i oficiální galavečer, který je
na programu o týden později 20. prosince ve velkém sále střediska volného
času v Rýmařově. Podrobné informace na www.galavecer2013.cz
● Společenskou sezónu 2014 otevře 1. února ples Jezdci v gala, na
kterém budou udíleny i výroční ceny ČJF. Ples se koná tradičně v Radiopaláci na Vinohradské třídě v Praze.
● Voltižní pohár za rok 2013 bude vyhlášen 15. února v Mořkově (Nový
Jičín) a informace o tomto večeru naleznete na www.ceskavoltiz.cz
● A konečně vše zakončí Koně na Žofíně a tento večer se bude konat
v sobotu 1. března

Skokový výjezd pony reprezentace do střediska Sonnerhof –
Markgrafneusiedl (15. - 17. listopadu) byl letošní závěrečný zahraniční
start našich pony jezdců. Nejvíce vítězství a umístění získala dlouhodobě
nejúspěšnější pony jezdkyně Sofie Najmanová, která vyhrávala s pony
i mezi konkurencí koní. Vítězství získala na HOPPE VAN´T KRUIS
v sobotních soutěžích 105 a 110 cm. Na NIGHT BEUTY T nestačila
v sobotu v nejvyšší pony soutěži (100 cm) jen na jedinou rakouskou
soupeřku. V neděli jí ovšem na stejné obtížnosti porážku oplatila. Třetím
koněm Sofie Najmanové byla GERA (foto), která se jako nejstarší pony
účastnice rozloučila v Rakousku ze svoji zahraniční kariérou. Podařilo se
jí to třetím místem ve stylové soutěži (85 cm), kterou vyhrál další český
jezdec Tomáš Plšek na SAMARA.

Málokterý z jezdců dosáhne ve svém životě tak významného postavení,
jako se to podařilo italskému internacionálovi Raimondu d´Inzeovi. Narodil
se 2. února 1925 do rodiny významného jezdeckého instruktora v důležitém
equitačním centru v Piemont Reale. Věhlas jména šířil společně se starším
bratrem Pierem. Nemohli si sportovně příliš závidět. Piero byl sedminásobný účastník OH a v jeho držení se postupně ocitlo šest olympijských
medailí. Raimondo startoval na OH osmkrát.
Na dlouhé roky společně s bratrem zcela ovládali italský i světový sport.
V roce 1960 se na OH v Římě stal Raimondo, po zisku individuálního zlata
ve skákání (POSILLIPO - foto), miláčkem italských fanoušků. Jeho bratr
Piero stál hned pod ním, na stříbrném stupni..
Když Raimondo vzpomínal na své začátky prozradil, že do 10 let se bál
koní. Protože se ale cítil při rozhovorech otce
se starším bratrem vyloučený, rozhodl se svůj
strach překonat. Nikdy toho nelitoval.
Stejně jako jeho bratr nakonec získal
celkem šest olympijských medailí. Poprvé
star-toval na OH v roce 1948 ve všestrannosti. Naposledy pak v roce 1976
v Montrealu, kdy byl navíc při slavnostním
zahájení vlajkonošem italské výpravy.
V roce 1993 navštívil jako vedoucí
italského týmu i Českou republiku (vpravo).
Ikona italského a světového jezdectví
20. století, Raimondo d´Inzeo zemřel
v pondělí 18. listopadu ve věku 88 let v Římě.

Stáj Vondráček prodá
přepravník pro šest koní (Mercedes)
starší, ale plně funkční, čerstvě po STK

a dále přívěs Böckmann pro tři koně
Tel.: 605 263 590

Foto R. de Craen

Ve Veroně a Stuttgartu pokračoval druhým a třetím kolem i Světový
pohár čtyřspřeží. Z Verony si 8. listopadu nejvíce bodů odvezl Boyd Exel
(AUS - nahoře), který porazil Holanďana Theo Timmermana i člena
nastupující generace jezdců, maďarského Jozsefa Dobrovitze jun.
Ve Stuttgartu se soutěžilo 16. listopadu a zde se radoval Němec Daniel
Schneiders. Druhý skončil jeho krajan Georg von Stein a body za třetí
pozici získal Boyd Exell.

Foto K.H. Frieler
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