Sto dní Jiřího
Machka

Proč vadí Humpolec?
Rozhovor s ředitelem statku
v Humpolci a hlavním
organizátorem
humpoleckých závodů
Janem Máchou

Malá rekapitulace stavu
Národního hřebčína po
prvních třech měsících
ve funkci ředitele
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V Londýně padl drezurní rekord
Předvánoční čas
je v jezdeckém
sportu vždy spojen
s
Olympia
Hall
v Londýně, kde probíhají poslední skutečně důležité soutěže roku. Úplně
poslední
vánoční
Mechelen pak bývá
již méně prestižně
obsazen. V úterý
17. prosince byl
v Londýně ukončen
drezurní Reem Acra Světový pohár. Vedle
drezury byly v Londýně na programu
i kvalifikace Světového poháru ve skákání
a spřežení.
V pondělí a úterý tak naplnili londýnskou
halu Olympii příznivci drezury. Největším
lákadlem byly starty světové jedničky,
olympijské a evropské poháru v Grand Prix
Freestyle.
Charlotte Dujardin už dopředu oznámila, že
by ráda zdolala světový rekord 92,300 %, který
v této hale vytvořil v roce 2009 Edward Gal
v sedle TOTILASE. Když se spolu se svým
výjimečným hnědákem objevila na obdélníku,
tak zaplněná hala ani nedýchala. Diváci
v němém úžasu sledovali další zlomový
okamžik v příběhu tohoto výjimečného páru.
Předvedli stejnou úlohu, se kterou triumfovali
loni na OH, ale zde v podmanivém prostředí
historické arény působila ještě sugestivněji.
Všichni byli v naprostém transu a v protokolech rozhodčích se třiatřicetkrát objevila
magická desítka. Hala vybuchla nadšením,

(Pokračování na str. 4)

Czech
Equestrian Team

Charlotte Dujardin na VALEGRO nenašla
v Londýně přemožitele

Novým subjektem na soutěžní scéně je od
podzimu 2013 Czech Equestrian Team,
jehož zakladatelem je stejnojmenná akciová
společnost. Sídlo má Czech Equestrian
Team v jezdeckém areálu v Radimovicích
u Velkých Popovic (dříve Horse Academy
Radimovice). Nikoho nepřekvapí, že
hlavním lídrem nového subjektu je náš
olympionik Jaroslav Hatla.
Poněkud větším překvapením bylo
oznámení, že další ikonou nového ambiciózního projektu se stal Aleš Opatrný, který
také přesídlil do Radimovic. Je jasné, že
Czech Equestrian Team tak má ambice jak
ve všestrannosti, tak ve skákání. V obou
disciplínách je nejbližším cílem číslo jedna
start na SJH v Normandii a tím vzdálenějším
pak start na brazilských OH 2016
v Rio de Janeiru.

Inzerce

Informace pro předplatitele
Vážení čtenáři časopisu Jezdec. Tímto číslem skončila 21 sezóna, kterou náš zpravodaj
zdokumentoval. Pokračujeme i nadále v ukládání všech Jezdců na náš web www.jezdec.cz.
Zatím jsou zde všechna čísla od roku 1998, kdy byl spuštěn systém elektronické sazby.
Unikátní kronika těchto let tak uzavírá další rok. V nejbližších týdnech roku 2014 budou na
náš web umístěny i Jezdecké ročenky, které tak doplní, zatím jen zkušebně umístěné
Ročenky 2000 a 2011. Archiv je ale doplňován se zpožděním a tak pokud máte zájem
o aktuální komentáře dění v jezdecké společnosti zůstaňte i nadále našimi odběrateli.
Pokud tedy chcete i nadále dostávat Jezdce pravidelně do Vašich poštovních schránek
uhraďte předplatné 22. ročníku. Úhrada pro rok 2014 zůstává nezměněna a je pro

Nové Město nad Metují

www.prim.cz

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. Tak
jako v minulých letech pouze připomínáme. První číslo roku 2014 vyjde 17. ledna a bude
posledním, které dostanou všichni předplatitelé roku 2013. Předplatné pro rok 2014 proto
musí dorazit nejpozději do dne distribuce č. 2 a to bude 28. ledna.

Klidné prožití vánočních svátků a mnoho sportovních
i osobních úspěchů v roce 2014 Vám přeje ing. Cyril Neumann

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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Jednou za rok za princezny
Takto výstižně se ohodnotila na pódiu dekorovaná děvčata při
galavečeru Zlínské oblasti, který se konal tradičně na zámku
v Holešově v sobotu 23. listopadu. Čas jezdkyň a jezdců, kteří se
z rajtek a od koní umazaných bund, změní natolik, že je mají
příznivci jezdectví problém pozant je definitivně tady. Po večeru
východočeské oblasti se sešli zlínští a v sobotu 14. prosince
i západočeští jezdci.

Jezdecký zámek Holešov

Na holešovském zámku přívítal jezdce sám zámecký pán hrabě
Jan z Rotalu, který i zájemcům při noční prohlídce svoje sídlo osobně
představil.

Oceněné jezdkyně zlínské oblasti v kategorii pony drezura (zleva) Viktorie
Kudelová, Sára Vingrálková, Alexandra Hanáčková, Terezie Daňková, Viktorie
Theimerová a Kristýna Nedomová

Galavečer v Plzni

Západočeská oblast hodnotila v sobotu
14. prosince a slavnostní ukončení sezony
2013 uspořádala v rámci 2. ročník Galavečera
jezdeckého sportu. Tím byla založena tradice
galavečerů v reprezentativních prostorech
plzeňského Parkhotelu. Moderátor Aleš
Suchánek připomernul majitele vítězných koní
a především nejlepší jezdce všech kategorií.
Kompletní přehled vyhodnocených jezdců
a koní, včetně fotogalerie naleznete na webu
Západočeské oblasti ČJF: www.cjfzco.cz

Fabrício Sigismondi, ing. Iva Schützová a Nina Ratajská
Dvouhodinový slavnostní program sledovalo asi 500 účastníků.
Prezident ČJF ing. Jaroslav Pecháček spolu s předsedou oblasti ing.
Josefem Balaštíkem a hosty z řad sponzorů předali ceny nejen
vyhodnoceným jezdcům, ale i zasloužilým členům Zlínské oblasti,
jubilantům roku 2013.
V rámci celé ČR byly mimořádně úspěční dětí a ponyjezdci. Dvě
zlaté medaile ze Styl šampionátu získala Sára Vingrálková a při
národním šampionátu v drezuře byly úspěšné Viktorie Theimerová
a Alexandra Hanáčková. Oceněni bylyi i rodiče úspěšných jezdců
a bylo příjemnou změnou, že ocenění za podporu svých dětí převzaly
i maminky Terezky Daňkové a Viktorie Kudelové.
Všechny další úspěchy připomněli i z pomocí videoprojekxce
discilínoví manažeři oblasti.
Při odměňování drezury nechyběl ani úřadující mistr ČR Fabrizio
Sigismondy, který převzal ocenění za zlínského koně TREVIS
JOSPO.
Plesová zábava pak vyvrcholila losováním tomboly a hlavní cenu
sedlo Kentaur získala nejmladší členka JK Azavero.

eptané se stalo oficiálním Tiskovou zprávou bylo veřejně
oznámeno, že na české jezdecké scéně vznikl nový sportovní
subjekt. Již jména dvou hlavních protagonistů ukazují, že to
nebude subjekt lecjaký a že jeho sportovní ctižádost sahá velmi
vysoko. Jména Jaroslava Hatly a Aleše Opatrného znají dnes již
i ne zcela kovaní příznivci jezdectví. Tisková zpráva o tom navíc
hovoří zcela jasně. Cílem je nejenom start na SJH v Normandii, ale
především na OH 2016 v Rio de Janeiru.
Srdce jezdeckých fanoušků se raduje. Movitý majitel slibuje
doposud netušené možnosti. Navíc ještě před několika lety hledané
spíše na západ od našich hranic, či rovnou za mořem. Zájem
donátora ovšem jenom dokazuje, jakým je olympijská účast
lákadlem. Jakkoliv se srdce koňařů na případný úspěch českých
jezdců, či alespoň na jejich prezentaci těší, bohužel ani jejich
výjimečné individuální schopnosti nedokáží pro úroveň českého
jezdectví mnoho udělat. Nejlepším dokladem toho je deset sezón
Jaroslava Hatly, ozdobené dvěma olympijskými účastmi a jejich
srovnání s úrovní domácí scény.
Jak Hatla tak Opatrný jsou jezdci, za které se stydět nemusíme.
Pokud má být někdo vlajkovou lodí českého sportovního jezdectví,
tak právě tito dva. Velmi pravděpodobně se společně s nimi sveze
i někdo další. Je ovšem zřetelné, že je ostatní budou jen z uctivé
dálky pozorovat. Tak jako doposud svoji jedničku jezdci
všestrannosti. Mnozí možná i s vírou ve vlastní podobné
schopností, ale alibi nedosažitelného zázemí.
Bude zajímavé být divákem nabízených šancí i toho, jak si s nimi
vyvolení poradí. Obávám se ale, že systémově se na českém
jezdeckém dvorku nic zásadního nezmění.
Ing. Cyril Neumann

Š
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Sto dní Jiřího Machka
Není snad v koňařské společnosti nikdo, koho by nezajímal vývoj v Národním
hřebčíně v Kladrubech nad Labem. V Jezdci č. 20 jsme čtenáře Jezdce
informovali nejenom o jmenování Jiřího Machka do funkce ředitele, ale
v rozsáhlém rozhovoru jsme se snažili získat informace o stavu hřebčína
a záměrech nového ředitele. Je jasné, že v takové chvíli, jen několik dní po
převzetí jmenovacího dekretu (3. října), nikdo nechce své plány příliš prozradit.
Hned po Novém roce ale Jiřímu Machkovi skončí stodenní hájení a proto mu
s mírným předstihem pokládáme souhrnou otázku: V jakém stavu jste hřebčín
shledal a co nyní plánujete?

Stav hřebčína

Vize - dlouhodobé cíle

(UNESCO). Obecným cílem
ve vztahu ke všem těmto
oblastem by měla být
příkladná ochrana a důstojná
prezentace tohoto kulturního
dědictví.
Dále bych chtěl zdůraznit,
že
jedinečnost
areálu
hřebčína v Kladrubech n.L.
nespočívá jen v historických
budovách, ale je zde okolní
krajina, která byla bohužel
v uplynulých desetiletích
trochu opomíjena a to pře- Jiří Machek
devším z důvodu nedostatku
finančních prostředků. Nicméně šance hřebčína
být památkou pod ochranou UNESCO tkví
právě především v unikátnosti jeho celku, tzn.
stáje, přilehlé louky a pastviny, les, meandry
řeky Labe, okolní krajina, prostě prostředí, které
je již přes půl tisíciletí ovlivňováno kulturní
činností člověka - chovem koní. Ten „celek“
tvoří původní nemovitý majetek v rozsahu, jak
tomu bylo ještě za Rakousko - Uherska. Toto je
důležité zdůrazňovat a vysvětlovat.

Když bych měl odpovědět na otázku, čím by
měl v budoucnu Národní hřebčín Kladruby n.L.
být, tak bych řekl, že nadále především
hřebčínem. Ono to může znít samozřejmě, ale
vždy tomu tak není. Například turisté, o které
samozřejmě velmi stojíme, by se měli přizpůsobovat hřebčínu, nikoliv hřebčín turistům.
Jinak ztratí svoje kouzlo a jedinečnost, díky
které by měl být také tak vyhledávaný.
Národní hřebčín Kladruby n.L. plní několik
funkcí. Jako uznané chovatelské sdružení pro
starokladrubského koně by měl příkladně
pečovat o celou populaci tohoto plemene. Dále
je nejvýznamnějším chovatelem starokladrubáků, v tomto případě by se mělo jednat
o vzorový hřebčín s chovem genového jádra
jedinečného plemene. V případě areálu
v Kladrubech n.L. je dlouhodobým cílem se
dostat na Seznam světového dědictví

Děláme vše pro to, aby opravy v roce 2014
začaly a aby byly úspěšně dokončeny. Je to
možná neuvěřitelné, ale stále s využitím
finančních prostředků z Integrovaného
operačního programu. V rámci veřejné zakázky
na stavební práce jsme jako zadavatel již vydali
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Ještě poběží lhůty pro podání případných
námitek. Po jejich uplynutí by jsme mohli
začátkem ledna uzavřít smlouvu a předat
staveniště. Při obnově hřebčína kladu důraz na
dobrou spolupráci s orgány památkové péče.
Máme stejný cíl - v rámci možností uvést
hřebčín do jeho původní podoby, včetně jeho
původní zelené barvy. Vše již bylo dávno
vymyšleno, někdo sestavil celou kompozici
areálu, někdo ty stavby v minulosti

Když bych měl charakterizovat jedním
slovem stav, v jakém jsem hřebčín převzal, tak
hřebčín byl a je v „očekávání“. V očekávání
toho, kdy konečně dojde k plánované
rekonstrukci. Bohužel tento stav trvá již delší
dobu a z těchto důvodů se např. některé
údržbové a úklidové práce již neprováděly,
připouští se méně klisen, třetina hřebčína
v Kladrubech n.L. je dlouhodobě vystěhovaná
a tak dále. Problémů bych mohl uvést více,
jejich řešení vždy končí s konstatováním, vždyť
se to bude opravovat, to budeme řešit až po
rekonstrukci atd. Za tento stav současní
zaměstnanci nemohou, nicméně je samozřejmě z dlouhodobého hlediska neudržitelný.
Na druhou stranu se mi nestalo to, co
se stalo některým mým předchůdcům, tzn. že
bych převzal podnik, kde nejsou peníze na
výplaty, nebo že není dostatek krmení pro
koně. Z mého pohledu Ing. Jiří Jehlička udělal
během svého ročního působení maximum
možného.

Co čeká hřebčín v roce 2014

vyprojektoval. Jakékoliv jejich další „vylepšování“ či přikrášlování jde k jejich škodě.
Z důvodu rekonstrukce nebudou v roce 2014
v Kladrubech n.L. téměř žádné akce s výjimkou
mezinárodních závodů spřežení Rudolfova
poháru, který se bude konat ve dnech
24.-27. dubna 2014 a na který čtenáře Jezdce
již nyní zvu. Ostatní akce jako např. Den koní
a Jezdecký den budou ve Slatiňanech.
V nadcházející sportovní sezoně budou NH
reprezentovat dvě čtyřsčřeží. Jedno bílé
s Jirkou Nesvačilem a jedo vrané s Radkem
Nesvačilem. Plánujeme minimálně tři výjezdy
do zahraničí na výstavy či jezdecká show.
Případné změny v managementu chovu koní
budeme zavádět až po opravách, až se koně
vrátí z provizorního ustájení zpět do hlavních
objektů v Kladrubech n.L.
Je mi jasné, že více než o koních teď mluvím
o stavbách, ale my teď opravdu především
„žijeme“ plánovanými opravami, to nás teď
zaměstnává nejvíce.
Doufám, že vše poběží klidně, že v hřebčíně
již neuvidíme žádná policejní zásahová
komanda. Za sebe mohu s klidným svědomím
prohlásit, že není žádný důvod. Přeji všem
čtenářům Jezdce vše nejlepší v novém roce
a doufám, že to samé bude platit i pro hřebčín
v Kladrubech nad Labem.
ing. Jiří Machek
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Ze zahraničí

V Londýně padl drezurní rekord
(Dokončení ze str. 1)
když se na světelné tabuli rozsvítilo 93,975 %. Nový světový rekord, který bude
těžko k překonání. Druhou příčku obsadil po velmi dobrém výkonu
s 87,425% Edward Gal a třetí byla výborná Danielle Heijkoop – 80,625%.
Další program londýnského konkůru byl především ve znamení skokanů.
Hlavní středeční soutěží byla The Christmas Pudding Stakes, ve čtvrtek pak
mohutnost, v pátek The Christmas Tree Stakes a v sobotu Velká cena –
kvalifikace skokového Světového poháru. Vozatajové měli svou kvalifikaci
v pátek. O tom všem však kvůli uzávěrce našeho časopisu, až v příštím čísle.
Podrobnosti z Londýna jsou na www.olympiahorseshow.com Další kolo
drezurního Světového poháru bude v sobotu 25. ledna 2014 v Amsterodamu.
Výsledek SP Reem Acra - Londýn: 1. Charlotte Dujardin - VALEGRO (GBR)
93,975 %, 2. Edward Gal - GLOCK´S UNDERCOVER (NED) 87,425 %, 3. Danielle
Heijkoop - KINGSLEY SIRO (NED)80,625 %, 4. Michael Eilberg - HALF MOON
DELPHI (GBR) 78,700 %, 5. Hans Peter Minderhoud - GLOCK´S ROMANOV
(NED) 77,675 %, 6. Nathalie zu Sayn-Wittgenstein DIGBY (DEN) 76,900 %, 7. Marc
Boblet - NOBLE DREAM CONCEPT SOL (FRA) 76,350 %, 8. Terhi Stegars - AXIS
TSF (FIN) 75,750 %, 9. Lara Griffith - ANDRETTI H (GBR) 74,450 %, 10. Anders
Dahl – WIE ATLANTICO DE YMAS (DEN) 73,175 %, 11. Carl Hester - FINE TIME
(GBR) 73,050 %, 12. Lyndal Oatley - SANDRO BOY (AUS) 71,700 %

Edward Gal na GLOK´S UNDERCOVER byl pro domácí
Dujardin jediným konkurentem

Gucci Masters v Paříži
Velký jezdecký svátek se konal první
prosincový víkend v Paříži. V prostorném
výstavním areálu se ve třech halách se při
návštěve tradiční výstavy Salon du Cheval
vystřídalo více než 160 000 návštěvníků, kteří si
mohli prohlédnout na 1 800 koní. Sportovním
vrcholem bylo skvěle obsazené pětihvězdičkové
CSI Gucci Paris Masters.

Scot Brash i mezi ženami
Stěžejní soutěží pátečního programu bylo
honební Longines Speed Challenge. Soutěže
se účastnilo třicet tři jezdců, z nichž byl
nejrychlejší aktuální světový muž číslo jedna
Scott Brash s 12letým hnědákem BON AMI
(Pavarotti). Na druhém místě se umístil o čtyři
desetiny pomalejší Simon Delestre, tentokrát
v sedle 10leté tm. hnědky WHISPER
(Gentleman). Třetí příčku obsadil se
čtyřsetinovou ztrátou Maikel van der Vleuten
s 9letou bělkou VDL GROEP EUREKA (Chin
Chin).
Hlavní sobotní soutěží byla Guerre des Sexes
Longines, soutěž pohlaví pro deset předních
jezdkyň a deset jezdců. Také zde byl
nejúspěšnější Scott Brash s valachem BON

AMI. Druhé místo obsadila Luciana Diniz
s 12letým běloušem UPPER STAR (Metall)
a třetí skončila Švýcarka Jane Richard Philips,
s 10letým valachem DIEUDONNE DE
GULDENBOOM (Nabab de Reve).

Nedohonitelný Kevin Staut
Strhující podívanou byla nedělní Grand Prix
Gucci. Po velmi zajímavém průběhu se ze
čtyřicítky startujících, kvalifikovalo třináct
bezchybných do rozeskakování.
Zahajoval domácí reprezentant Aymeric de
Ponnat s hřebcem ARMITAGES BOY
(Armitages) a byl velmi dobrý. Za velkého
aplausu přešel bez chyby a poměrně rychle.
Mladá Američanka Brianne Goutal s 12letým
hřebcem NICE DE PRISSEY (Rosire) jednou
chybovala, stejně jako Cameron Hanley
s hnědákem ANTELLO Z (Animo II).
Vyprodanou halou bouřlivě podporovaný
Timothée Anciaume nasadil se svým bílým
hřebcem PADOCK DU PLESSIS*HN (Kannan)
ďábelské tempo, ale zaplatil za něj dvěma
chybami.
Velké zklamání si potom prožil Christian
Ahlmann s impozantním běloušem ARAGON Z

(Askari). Přemotivovaný 12letý valach napřed
chyboval ve dvojskoku a před následujícím
oxerem vyhnul. Christian se pokoušel vrátit ke
skoku zpátky, ale chvíli marných pokusů
zanechal a ze soutěže odstoupil.
Poté následovala jízda dne, kterou předvedl
exmistr Evropy Kevin Staut s vynikající bělkou
SILVANA HDC
(Corland).
Prokličkoval
rozeskakováním čistě a o tři a půl sekundy
rychleji, než doposud vedoucí Aymeric de
Ponnat. Diváci byli rázem v euforii. Náladu jim
nezkazil Maikel van der Vleuten s hnědákem
VDL GROEP VERDI (Quidam de Revel), který
chyboval dvakrát. Smutní nebyli, ani když čisté
konto neudržel další z domácích hrdinů Simon
Delestre s ryzákem NAPOLI DU RY (Baloubet
du Rouet). Když Ludger Beerbaum s bělkou
CHIARA (Contender) viděl, jak se soutěž vyvíjí,
raději jel na jistotu a do vedoucího času mu čtyři
sekundy přebývaly.
Skvělou formou hýřící sériový vítěz konkůru
Scott Brash s 12letou hnědkou URSULA XII
(Ahorn) se snažil ze všech sil, ale časem se
tentokrát dostal jen na druhou příčku.
Vyhrát chtěl i stříbrný olympionik Gerco
Schröder s ryzákem LONDON (Nabab de
Reve), ale přes veškerou snahu se zařadil
pouze na třetí místo.
Zbývali už jen dva jezdci. Marcus Ehning
s běloušem CORNADO NRW (Cornet
Obolensky) i v poklidném tempu chyboval ve
dvojskoku a závodící Edwina Tops-Alexander
s nestárnoucím ryzákem CEVO ITOT DU
CHATEAU (Le Tot de Semilly) měla smůlu na
„Ahlmannově“ oxeru.
Kevin Staut si za svůj největší letošní triumf
užíval zasloužených ovaci a jistě ho velmi hřál
i šek na 115 500,- EUR, který dostal při dekorování. Scott Brash na druhém místě bral 70 tisíc
a třetí Gerco Schröder dostal 52 500,- EUR.

Česká vlajka byla při tom
V paralelně probíhajícím CSI* slavila sobotu
v Grand Prix Equidia Life (1,15 m) i ČR. Mezi
48 konkurenty si vítezství v českých barvách
odnesla Charlotte Augier de Moussac (CZE)
s 11letým ryzákem QUIRLO DU SOUFFLET CH
(Quatro V).
Kompletní výsledky na:
www.gucciparismasters.com

Foto archiv Jezdce

Kevin Staut na SILVANA se po velkolepém rozeskakování stal v Paříži vítězem Grand Prix Gucci

Výsledek GP Gucci: 1. Kevin Staut SILVANA HDC 0/0 39,56, 2. Scott Brash URSULA XII 0/0 40,72, 3. Gerco Schröder –
LONDON 0/0 41,32, 4. Aymeric de Ponnat ARMITAGES BOY 0/0 42,95, 5. Ludger
Beerbaum – CHIARA 0/0 43,24, 6. Edwina
Tops-Alexander - CEVO ITOT DU CHATEAU
0/4 41,54, 7. Simon Delestre - NAPOLI DU RY
0/4 42,11, 8. Cameron Hanley - ANTELLO Z
0/4 42,95, 9. Brianne Goutal - NICE DE
PRISSEY 0/4 43,83, 10. Marcus Ehning CORNADO NRW 0/4 46,90
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53. konkurů v Ženevě
Největší světovou událostí druhého prosincového víkendu bylo 53. CHI v Ženevě. Tradice velkých
mezinárodních závodů byla v tomto frankofonním centru Švýcarska založena už v roce 1926.
V devadesátých letech našel konkůr své sídlo v moderním výstavním areálu Palexpo
a v jeho útrobách na úctyhodné ploše 5 200 m2 je uspořádáván do dneška. V jedné
z monstrózních hal každoročně vyroste hlediště pro deset tisíc diváků a do arény jsou navezeny tuny
písku. Zdejší specialitou je uvnitř kolbiště val s jezírkem a o přestávkách i s vodotryskem, evokující
podobnou atrakci na břehu Ženevského jezera na druhém konci města. Bylo zde v letech 1996 a 2010
uspořádáno finále Světového poháru a každý druhý rok se zde střetávají nejlepší světoví jezdci
v soutěži Top Ten. Prestiž tohoto podniku byla ještě posílena jeho zařazením do seriálu Grand Slam,
kam patří spolu s nejvýznamnějšími světovými venkovními konkůry CSIO Calgary a CHIO Aachen.

Honba za půlmiliónem
Základní pravidlem Grand Slamu je, že
eventuální vítěz všech Velkých cen z těchto tří
turnajů v řadě, i v po sobě následujících sezónách,
získá speciální dotaci jeden milión EUR. Pokud
někdo vyhraje dvě Velké ceny za sebou, obdrží půl
miliónu a 250 tisíc si odveze jezdec, který vyhraje
soutěž ob jednu. Toto pravidlo se týká jezdců
a není podmínkou absolvovat soutěže se stejným
koněm.
V Cáchách vyhrál letos v létě Nick Skelton, ale
v Calgary ani v Ženevě se pro zranění svého
Foto FEI

nejlepšího koně neukázal. Otázkou tedy bylo, jak
uspěje vítěz z Calgary Belgičan Pieter Devos. Ten
však měl v Ženevě hodně těžkou konkurenci.
V hledišti byla hlava na hlavě a na kolbišti
světová extratřída. Diváci se nejvíc těšili na
domácí reprezentanty. Velký fanklub měl
olympijský vítěz Steve Guerdat.
Spoluautory parkurů byli domácí stavitel Gérard
Lachat a Belgičan Luc Musette. V základním kole
připravili jezdcům důstojnou prověrku a dlouho se
zdálo, že účastníků rozeskakování bude
minimálně. Na velikém kolbišti byla největším
oříškem diagonální řada oxer, po pěti
cvalových skocích trojskok stacionáta – oxer
– stacionáta a po čtyřech cvalových skocích
další široký oxer. Chybovalo se převážně na
oxeru v trojskoku. Za touto řadou často
padala úzká branka uprostřed kolbiště a ke
konci parkuru i dva široké oxery.
Do kola se nedostal mistr Evropy Roger
Yves Bost, který zrovna neprožívá nejlepší
období a stejně jako on po chybách vzdal
i domácí oblíbenec Beat Mändli. Dvacet
bodů nasbírala Švédka Angelica Augustsson
s obtížně ovladatelnou ryzkou MIC MAC DU
TILLARD a sedmnáct bodů měl úřadující
mistr světa Philippe Le Jeune s hřebcem
LORO PIANA ONCE DE KREISKER.
Smutný pohled byl i na Edwinu TopsAlexander se 17letým CEVO ITOT DU
CHÂTEAU, kterému v závěru došly síly,
a shodil tři skoky. Diváky nepotěšil Pius
Schwizer, který na náročném kurzu chyboval
dvakrát a stejně dopadli i Cameron Hanley,
Marcus Ehning a Richard Spooner. S jednou
chybou se do rozeskakování nedostali
Ludger Beerbaum, Maikel van der Vleuten,
Pénélope Leprevost, Michael Whitaker,
Dermott Lennon, Ben Maher, Daniel
Deusser nebo třeba Sergio Alvarez Moya.
Bez chyby zůstala Athina Onassis de
Miranda s pozornou bělkou AD Camille Z,
ale jako už po několikáté, znovu nestihla
časový limit.

Devos a dalších deset
Domácí publikum potěšil v Ženevě Steve Guerdat
a NINO DES BUISSONNETS

První, kdo docílil nulu, byl adept na
půlmiliónovou prémii Pieter Devos s 11letou
ryzkou CANDY (Nabab de Reve). Jel velmi
energicky a jistě se mu ulevilo, že se
Foto FEI

Foto ES Photography

Světová jednička Scott Brash (GBR) se
v Ženevě spokojil s druhým místem
i s trochou štěstí do rozeskakování dostal. Spolu
s ním se tam nakonec kvalifikovalo deset jezdců.
Také zde byl kurz hodně náročný. Z trojskoku
zbyl jen kolmý skok – oxer, ale ten často padal,
stejně jako branka v oblouku.
Naděje Pietra Devose na zisk Grand Slamu
trvala jen k oxeru v kombinaci a stát nezůstala ani
zmiňovaná branka. Druhou, i když omezenou
šanci bude mít ještě v létě v Cáchách, kde by mohl
v případě vítězství, získat 250 tisíc.
Branku shodil i Doda de Miranda s 13letým AD
RAHMANNSHOF´S BOGENO (Baloubet du
Rouet), který jinak byl ze všech nejrychlejší. HansDieter Dreher s tm. hnědákem EMBASSY II
(Escudo l) jel velmi svižně, ale shodil oxer ve
dvojskoku.
Steve Guerdat s impozantním 12letým
skokanem NINO DES BUISSONNETS (Kannan)
za bouřlivého ohlasu ochozů prolétl kurzem bez
chyby a zbývající jezdci měli co dohánět.
Znervóznělá Luciana Diniz odskočila na třetí
oxer z takové dálky, že ho její hřebec LENOX
(Lifestyle) nemohl doskočit.
Pod dojmem tolika chybujících jel Gerco
Schröder s ryzákem LONDON (Nabab de Reve)
raději na jistotu. Simon Delestre (FRA)
s elegantním vraným hřebcem QLASSIC BOIS
MARGOT (l´Arc de Triomphe) byl rychlý, ale na
Steve Guerdata mu stejně devět desetin chybělo.
Skvělý byl i světový number one Scott Brash
(GBR) s lehkonohým hnědákem HELLO
SANCTOS (Quasimodo), ale i on byl o tři desetiny
pomalejší. Evropský exmistr Kevin Staut (FRA)
s nadějným 8letým hnědákem FOR JOY VAN´T
ZORGVLIET HDC (For Pleasure) chyboval třikrát.
Publikum natěšené na vítězství domácího
jezdce tak mohl rozhodit již jen Patrice Delaveau
(FRA) s holštýnským hřebcem LACRIMOSO HDC
(Landjunge). Napínal je jen ke dvojskoku. Když mu
spadla zadní bariéra oxeru, v hale zavládla euforie.
Steve Guerdat získal za velkých ovací odměnu
198 tisíc švýcarských franků a jistě se do Cách i do
Calgary moc těší. Scott Brash si odvezl 120 tisíc
a Simon Delestre devadesát.
Kompletní výsledky na www.chi-geneve.ch
Výsledek GP Ženeva: 1. Steve Guerdat –
NINO DES BUISSONNETS 0/43,26, 2. Scott
Brash – HELLO SANCTOS 0/43,58, 3. Simon
Delestre – QLASSIC BOIS MARGOT 0/44,
16, 4. Gerco Schröder – LONDON 0/46,24, 5.
Doda de Miranda – AD RAHMANNSHOF´S
BOGENO 4/42,93, 6. Hans-Dieter Dreher –
EMBASSY II 0/43,62, 7. Patrice Delaveau –
LACRIMOSO HDC 4/44,41, 8. Luciana Diniz
– LENOX 4/44,48, 9. Pieter Devos – CANDY
8/45,92, 10. Kevin Staut – FOR JOY VAN´T
ZORGVLIET HDC 12/45,10

V Ženevě pokračoval šestým kolem SP čtyřspřeží. Z vítězství se radoval Boyd Exell (AUS)

Zahraniční rubriku připravuje
Václav K. Dvořák
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Proč vadí Humpolec?
Diskuse, která se rozhořela mezi některými jezdci všestrannosti, komisí
této disciplíny a VV a pořadatelským týmem v Humpolci není sice příliš
vánoční, ale na konci roku 2013 je aktuálním tématem. Právě v těchto
dnech se rozhoduje, kde a kdy bude národní šampionát ve všestrannosti
roku 2014. Oslovili jsme tedy ředitele školního statku v Humpolci a hlavního
organizátora humpoleckých závodů ing. Jana Máchu se základními
otázkami:
Pane řediteli, máte za sebou jistě řadu podzimních jednání a tak
nám objasněte jaké výtky se na Vaši hlavu od soutěžících a komise
všestrannosti snesly?
Bude se Vám to zdát divné, ale já skutečně žádnou zásadní výtku
neslyšel. Snad jenom na to, že jsme neprovedli slibovanou verifikaci trati
(provzdušnění pomocí hrotových vpichů). Stroj jsme mohli kdykoliv použít.
V pondělí před závody napadlo 24 mm srážek, usoudili jsme společně
s technickým delegátem, že jeho použití nebude nutné. K samotnému
povrchu v Humpolci, kterému je jednou vyčítáno, že je příliš měkký a jindy
zase příliš tvrdý musím říci: Jsem v pozici ředitele osm roků a za tu dobu
se o závodiště staráme skutečně jako o soutěžní kolbiště a ne jako
o plochu pro sklizeň píce, jak tomu bylo dříve. Celé závodiště je sekáno
třikrát až čtyřikrát ročně a drtivá většina travní hmoty je odvážena. Za těch
osm let se struktura drnu díky tomu natolik změnila, že snese i velmi
náročná kritéria.
Co se týká samotných skoků, nejsem dostatečně kompetentní k jejich
posouzení. Naši stavitelé ale nejsou od evropských požadavků izolovaní
a hlavně jsem přesvědčen, že by vyslyšeli rozumné argumenty jezdců.
Není důvod stavět se na dvě strany pomyslné barikády a nevím, proč by
to někdo dělal. Problém je v tom, že oficiální výtky ke skokům přicházejí
jen zcela ojediněle a nebývají zásadní.
Odkud tedy pramení spor a po letech i jistý odpor k humpoleckému
kolbišti?
Mám na to několik teorií, ale žádná z nich není nějakými skutečnými
důkazy podložená. Proto je berte jenom jako můj osobní příspěvek do
diskuse. Za prvé spor o šampionát 2014 vnímám jako kompetenční
spor mezi komisí všestrannosti a VV ČJF. Ten je ovšem potřeba vyřešit
jinde a do tohoto systémového soupeření nebudu a ani nemohu nijak
vstupovat.
Za druhé je zcela objektivně možné, že jistá skupina příznivců
všestrannosti by chtěla změnit po dlouhé roky zavedený model, který
šampionát, především z nedostatku jiných korektních závodišť, umístil do
Humpolce. Je pravda, že národní šampionát se, po letech mediálního

ing. Jan Mácha
nezájmu, dostává i do širšího povědomí a jiní pořadatelé a tvůrci areálů pro
soutěž všestrannosti by rádi využili tohoto zájmu i k prezentaci svých
středisek. To považuji za pochopitelné, a pokud by k tomu nebylo potřeba
pomluvit humpolecké závodiště v Dusilově, i za korektní důvod. Se vší
otevřeností říkám, že pokud ČJF shledá v ČR dva, tři nebo čtyři areály
vhodné pro pořadatelství šampionátu a v nich schopné organizátory, nijak
se novému modelu rotace mistrovství bránit nebudeme. Spíš si kladu
otázku, kde se po desetiletích nezájmu o toto pořadatelství vzala ta
vehemence ke změně.
A zde si dovolím druhoplánově přednést i třetí důvod, který možná
sehrává svůj vliv. Každý šampionátový pořadatel ví, že ČJF se snaží
ekonomicky národní mistrovství podpořit, ale její možnosti jsou velmi
omezené a pochopitelně ekonomiku soutěže to nijak zásadně neovlivní.
Příjemnou změnou byl rok 2013, kdy jsme od ČJF obdrželi jako příspěvek na organizaci mistrovství 200 000,- Kč. Pozorní čtenáři Jezdce si
pamatují, že jistá velkorysost federace byla jistě „zaviněna“ i mimořádným
a nečekaným státním příspěvkem, který korigoval výpadek podpory Sazky.
Jsem přesvědčen, že za všechno co jsme pro rozvoj a nebojím
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se říci i záchranu všestrannosti v uplynulých desetiletích udělali,
si ho právě Humpolec nejvíce zasloužil. Příspěvek byl využit pro
výstavbu nových překážek a každý kdo letos do Humpolce přijel, si toho
musel všimnout. Dobře ovšem vím, a čtenáři Jezdce také, že tento
příspěvek byl ojedinělý, s velkou pravděpodobností se již opakovat
nebude. Tudíž je velmi nepravděpodobné, že podobný příspěvek
získají i pořadatelé mistrovství v budoucnu. Možná ale, že někdo v to
věří a těší se na takovou injekci. Ale to je pouze dohad a možná tomu
tak není.
Jako důvod bylo i naše údajné tvrdošíjné trvání na červencovém
termínu. To ovšem musím dementovat a nic takového nebylo. Termín
šampionátu 2014 je stanoven na netradičně pozdní termín, přelom září
a října, a my jsme tento termín akceptovali.
A konečně je možné, že došlo prostě již k okoukanosti a únavě
z našeho závodiště. I to bych pochopil, ale ne za cenu, že se bude na
naší práci hledat nekorektní zdůvodnění těchto postojů.
Napadá mě ovšem ještě jedno řešení. Pochopitelně zcela
v intencích standardní společnosti i v jezdeckém světě platí, že
doma není nikdo prorokem. Nepomohlo by angažmá zahraničního stavitele, nebo alespoň technického delegáta. Mám
mnohanásobnou zkušenost, že kritizovat trať, či parkur
zahraničního odborníka, si skoro nikdo nedovolí.
Máte pravdu, taková úvaha také padla. Vše je pochopitelně
o ekonomice, ale mohu slíbit všem jezdcům, že se podobné spolupráci
rozhodně nevyhýbáme. Na druhé straně naši stavitelé i techničtí
delegáti absolvují všechny předepsaná mezinárodní školení a myslím,
že jsou zcela srovnatelní se svými zahraničními kolegy.
Co je důvodem tak pozdního termínu?
Pokud jsem tomu dobře rozuměl, je snaha zařadit mistrovství na
konec sezóny proto, aby bylo skutečným jezdeckým vyvrcholením
soutěžního roku.
Chystáte pro rok 2014 v Humpolci něco nového?
Všechny soutěže u nás, přes všechny ekonomické obtíže,
organizujeme rádi. Zlatou podkovou skutečně žije celé město i region
a šampionát je pro nás jistým potvrzením postavení Humpolce, které
jsme si v průběhu let vybudovali. Rozhodně se ale nechceme dostat do
situace, že se staneme pro české jezdce „povinností“. Proto bych ještě
přivítal nějaké podněty jak od jezdců, tak všech ostatních a celou
„kauzu“ Mistrovství ČR ve všestrannosti 2014“ nějak vnitřně a rozumně
uzavřel. To je mé přání všem, kteří chtějí možnosti této disciplíny v ČR
posunout kupředu, pro nový rok 2014. Těším se, že i na základě tohoto
rozhovoru k nějakým rozumným diskusím ještě dojde.
Děkujeme za rozhovor. Cyril Neumann
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Rozloučení
s mladými

Nová tribuna
v Lipsku

Barbora Tomanová se s koňmi
CAREFULL a SORCERESS
zúčastnila posledních letošních
závodů započítávaných v naší
části Evropy do Světového
poháru, které se konaly ve dnech
5. – 8. prosince v Poznani
(CSI3*-W). Ty se tak pro ni staly
i rozloučením s kategorií mladý
jezdec a v příštím roce již bude
jezdkyně nastupovat mezi seniory.
V Poznani soutěžila na
CAREFULL v Big Tour a se
SORCERESS v Middle Tour.
Zde se jí dařilo v sobotním
finále (145 cm), ve kterém se po
bezchybném
rozeskakování
umístila na 9. místě. Velkou cenou
(160 cm) vyhrál mezi 45 startujícími po rozeskakování tří Felix
Hassmann s HORSE GYM´S
BALZACI (GER).

Pořadatelé jezdeckého veletrhu Partner Pferd v Lipsku lákají
středoevropské návštěvníky i na
velkolepou německou převahu ve
stoleté
historii
jezdeckého
soutěžení, při které získalo
Německo 81 olympijských medailí a více než 1000 medailí na
světových a evropských šampionátech. Německo je tak bezkonkurenčně nejúspěšnější jezdecký národ novodobé jezdecké
historie.
Veletrh se koná ve dnech 16.
až 19. ledna 2014 a v rámci
výstavy bude tradičně k vidění
špičkový sport. Vedle sedmého
kola SP ve skákání, který je
hlavním lákadlem, se zde bude
bojovat i o body SP 2013/2014 ve
spřežení a voltiži.
Lipské výstaviště si je vědomo,
že Partner Pferd a soutěže
světového poháru jsou největší
akcí tohoto druhu ve střední
Evropě a tak v rámci snahy o
navýšení komfortu i divácké
kapacity nakoupila novou tribunu,
která je vybavena jedinečným
hydraulickým systémem umožňující
značnou
variabilitu
diváckých pozic. Tribunu tak lze
sestavit jak pro rozsáhlou
jezdeckou arénu, tak pro
decentnější koncertní hlediště
a stejně tak pro kru
hovou tribunu cirkusového
typu. Premiéru měl systém
v říjnu letošního roku, kdy se
v Lipsku konal špičkový turnaj
v boxu.
Vstupenky na veletrh i jezdecké soutěže můžete zakoupit
na:
www.ticketgalerie.de
a veškeré další informace o lipském veletrhu naleznete na:
www.partnerpferd.de

Dvě jezdkyně
v Salzburgu
CSIJ/Y v Salzburgu se ve dnech
5. - 8. prosince zúčastnily Anna
Kellnerová a Adéla Půlpánová.
Mistryně ČR Anna Kellnerová byla
blízko vítězství v sobotní kvalifikaci na EY Cup (140 cm). Zde
předvedla s CURLEY SUE
nejrychlejší jízdu, ale jedna chyba
ji odsunula na 9. příčku. V malém
finále EY Cup (140 cm) skončila
stejná dvojice mezi osmi koňmi se
dvěma chybami čtvrtá.
Adéla Půlpánová se s ZIMBA
VD KAPEL postavila na start GP
J/Y (140 cm). Zde bohužel
nasbírala 8 trestných bodů
a skončila na 13. místě. Nejlepším
výsledkem Adély Půlpánové tak
bylo třetí místo v páteční soutěži
130 cm.

45 přenosů
Tiskový mluvčí ČJF Josef
Malinovský informoval Radu ČJF
při jejím prosincovém zasedání, že
v roce 2013 bylo na sportovním
programu ČT4 Sport odvysíláno
45 záznamů z jez-deckých
soutěží. V příští sezóně je pak
plánováno
další
navýšení
a na televizní obrazovky by se
sportovní jezdectví mělo dostat
nejméně 50krát.

Sixteen ve
filmu
Dvojnásobnou vítězku Velké
pardubické SIXTEEN představil
v úterý 17. prosince její majitel
a filmový producent Jaroslav
Bouček ve stylizovaném dokumentu, který nese její jméno.
Režisérem
a
spoluautorem
scénáře je Jakub Wagner, který
režíroval i film o Josefu Váňovi.
Legendární klisna nyní tráví
koňský důchod v Akademickém
jezdeckém klubu České zemědělské univerzity v Praze –
Suchdole.
Čtyřicetiminutový časosběrný
snímek vznikal několik let a pokud
by se podařilo, že by SIXTEEN
dala hříbě, dal by se doplnit o další
záběry.

❄ ❄❄❄ ❄❄❄
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Blahopřejeme...
Významnému chovateli a pokračovateli rodinné tradice Jiřímu
Holíkovi, který ve čtvrtek 12.
prosince oslavil své padesátiny.

Kartičky pro
členy
Již třetím rokem budou všichni
členové ČJF (včetně těch
nelicentovaných) přispívat do
společného měšce členským
příspěvkem. Od 1. ledna 2014
bude ČJF vydávat i všem
nelicentovaným
zájemcům
o hobby sport členskou kartičku,
která bude na základě uhrazení
příspěvku člena ČJF označena
nálepkou aktuálního roku.

FEI v iPhone

FEI 6. prosince zahájila provoz
aplikace pro IPhone. Aplikace je
ke stažení na https://itunes.
apple.com/us/app/fei-tv-on-thea umožňuje uživatelům přístup
k obsahu internetových stránek
FEI včetně všech videoprojekcí.
Předplatitelé FEI TV mohou také
sledovat v iPhone veškeré live
zpravodajství.
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