Třista let jsme
netrpěli

Napětí ve Svazu
chovatelů ČT

Zamyšlení nad společným
dědictvím českých zemí
a Rakouska, které je propojeno
významnou hipologickou
minulostí.

Komentář k chaotické situaci,
která nastala ve SCHČT po
nevydařené územní schůzi
české části chovatelů ČT ve
Zduchovicích.
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Rudolfův pohár
Evropská sezóna spřežení 2016 byla zahájena tradičně v Národním hřebčíně v Kladrubech nad
Labem. Letos připadl Rudolfův pohár na 21. – 24. dubna.
Rok 2016 je pro spřežení rokem dvou světových šampionátů. Nejlepší jezdci jednospřeží se
vydají ve dnech 3. – 7. srpna do rakouského Piberu, čtyřspřeží mají mistrovství světa
v Bredě (NED) ve dnech 31. srpna až 4. září. Pochopitelně v Kladrubech tak bylo
zahájeno i plnění nominačních podmínek pro oba šampionáty.

Jednospřeží
V roce světového mistrovství je o účast
v mezinárodních soutěžích pochopitelně výrazný
zájem. Každý, kdo na start při světovém
šampionátu pomýšlí, musí splnit kvalifikační
podmínku dokončení mezinárodní soutěže
s drezurou pod 65 tr. bodů (aktuální FEI úloha).
Kvalifikace byla zahájena již v loňském roce
(1. ledna 2015) a končí letos 4. července. Jeden
z kvalifikačních výsledků musí být ovšem dosažen po 1. lednu 2016. V Kladrubech se o splnění
požadavků FEI snažilo 32 jednospřeží z osmi
států světa. Českých zájemců o úspěch bylo šest.
Hned po drezuře bylo zřejmé, že krok s elitou
dokáže držet zatím stále pouze Jan Exnar
(Favory Benice). Těsně se udržel v první desítce
se ziskem 56,07 tr. bodu. Na dohled za
nejlepšími skončil ještě Jaroslav Petřek (JK
Zubří) s 60,60 body na 13. místě. Se splněním
drezurního kvalifikačního kritéria pro světový
šampionát byli spokojeni i další čeští jezdci – Jiří
Koníř (Hrádek, 61,82), Markéta Jelínková (JK
Accos, 63,10) a těsně i Ladislav Jirgala (JK
Hubička Telnice, 64,17). Drezuru jedniček ovšem
ovládli zahraniční jezdci se ziskem pod 50 bodů.

Wolciech Ganowicz nikoho nešetřil
V maratonu byly české barvy úspěšnější
a mezi nejlepších deset se dostala hned trojice

Čechů. Bylo to o to příjemnější, že stavitel
Wojciech Ganowicz z Polska tentokrát nebral
ohled na skutečnost, že se jedná o zahajovací
závod sezóny a postavil všem kategoriím
skutečně velmi náročný maraton.
Za kvalitním výsledkem směřoval Jan Exnar,
který měl pátý nejlepší výsledek. Těsně za ním
ale skončil Jaroslav Petřek (6.) a jen o trochu
horší byla Markéta Jelínková (8.). Všichni tak
postoupili výsledkovou listinou vzhůru. Naopak
se propadl Jiří Koníř a Ladislav Jirgala. Jiřího
Koníře stál drahocenné body napravený omyl
v překážce č. 3.
Maraton ovládl favorizovaný Polák Bartolomiej Kwiatek, který se vyhoupnul do čela
soutěže.
Stavitel tratí Polák ovšem nešetřil jezdce ani
třetí den a připravil technický parkur, který
úspěšně zvládlo jen několik jezdců. Pro české
fanoušky byla vzrušující především jízda Jana
Exnara, který obdržel pouze nepatrnou
penalizaci za čas a rozšířil svoji sbírku
úspěšných startů. Páté místo znamená splnění
kvalifikace a tak i letos zůstává Jan Exnar
jedničkou české reprezentace. Dobře si vedla
i Markéta Jelínková, která udělala pouze jedinou
chybu. V celkových součtech stačilo jejích
165,15 bodu na 12. příčku. Naopak parkur
(Pokračování na str. 2)

Tisíc koní jelo domů
Belgické CSIO v Lummen se mělo konat ve
dnech 28. dubna až 1. května. Mělo být historicky
prvním konkurem, při kterém se ČR zúčastní
Poháru národů mezi nejlepšími celky světa.
Loňský postup do první ligy Furusiyya Cup
vybojovala čtveřice Zuzana Zelinková, Aleš
Opatrný, Emma Augier de Moussac a Ondřej
Zvára. Do Lummenu s nimi odcestoval i Kamil
Papoušek, kterému do nejtěžších soutěží dorostl
9letý oldenburský CENTISIMO. Ten již letos na
konci března absolvoval CSI3* v San Giovanni.
Z loňského týmu odjeli do Belgie všichni.
Zuzana Zelinková vezla společně s CALERI II
ještě KLEINER LORD 16. CALERI měl po Lipsku
dvouměsíční přestávku, ale před Lummenem měl
za sebou již CSI3* v San Giovanni a CSI3*
v Eschweileru.
Ondřej Zvára chtěl zahájit sezónu s CARMEN
ARCUS a CENTO LANO, se kterými zatím letos
v zahraničí nestartoval.
Aleš Opatrný vezl ACOVARA, který měl po tůře
olympijské kvalifikace opět naskočit do soutěžního
kolotoče.
Novou posilu stáje chtěla představit Emma
Moussac. Ta vedle CHARLY BROWN přivezla do
Lummen ještě KANONJA. 11letá oldenburská
klisna absolvovala letos s Emmou španělské turné
ve Vejer de la Frontera, kde se v CSI4* blýskla po
čistém výkonu 3. místem v soutěži 150 cm.
Dvojice navíc kolbiště v Lummen zná, protože na
počátku dubna zde česká reprezentantka
startovala na CSI3*.
Celkem se na kolbištích Derby arena a Garden
arena v průběhu čtyř dní mělo vystřídat přes tisíc
koní.
Až do středy 27. dubna vévodily informacím
z Belgie pravidla chování pro diváky. Pořadatelé
varovali před batohy, podezřelými zavazadly
a žádali návštěvníky o obezřetnost a ostražitost
před podezřelými předměty i lidmi.
Nakonec bylo vše jinak. Po dlouhotrvajících
deštích bylo těsně před začátkem závodů
oznámeno, že CSIO je zrušeno. Všechny výpravy
tak byly nuceny vrátit se domů. Do ČR ovšem
dorazila i znepokojivá zpráva o útěku a zranění
koní Ondřeje Zváry. Doufejme, že kaše nebude
tak horká, jak se z prvních informací zdá.
FEI následně oznámila, že Lummen je zrušeno
bez náhrady. Pro Furusiyya Cup bude použito
pravidlo, které umožňuje státům které přišly
o možnost bodovat, na závěr seriálu připočíst
průměrnou hodnotu bodů, získanou
ve zbylých třech bodovacích kolech.

Inzerce

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ
JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

Foto archiv

Jan Exnar byl v Kladrubech na 5. místě z českých jednospřeží nejlepší a již po prvním závodě
sezóny 2016 má splněnou kcvalifikaci pro MS 2016 v Piberu

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220
602 155 312

tierwohl@jrs.cz
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Rudolfův pohár
(Dokončení ze str. 1)
s 16,65 body stál několik příček Jaroslava
Petřeka, který byl nakonec 14. I on ovšem
připsal na své konto důležité kvalifikační plnění.
Již za první dvacítkou skončil Jiří Koníř (21.), Jiří
Kříž (27.) a Ladislav Jirgala (28.). S výjimkou
Jiřího Kříže ovšem všichni čeští jezdci udělali
první krok ke splnění mistrovské kvalifikace
a jeden úspěšný start již mají za sebou.
Nejlepší trojice zvládla parkur bravurně.
O prvenství po maratonu se již nenechal nikým
připravit Bartolomiej Kwiatek. Druhý skončil Henrik
Höper z Dánska a na třetí příčku se po průměrném
maratonu čistým parkúrem probojovala vítězka
drezury Němka Marcella Meinecke.

Těšíme se do Piberu
Letošní šampionát se koná uprostřed léta
v rakouském hřebčíně Piber – Koflak. Ten je
znám nejenom malebným prostředím jižního
Rakouska, ale především velmi náročným
terénem. O reprezentační šampionátový dres
letos usiluje sedmička jezdců. S největší
pravděpodobností se do něj oblékne čtveřice
jezdců. Ve hře bývá tradičně i páté místo, ale
zda ho národní federace získá, je velmi nejisté.
Šest z českých zájemců startovalo v Kladrubech
a sedmým uchazečem je Libor Kůrka. Příležitost
ke splnění i druhé části kvalifikace budou mít
naši jezdci již na začátku června (2. – 5.), kdy je
na programu slovenské CAI3* v Topoľčiankách.
Pro všechny fanoušky spřežení pak
doporučujeme nejen slovenské Topoľčianky, ale
především Piber, který každého návštěvníka
uchvátí nejenom chovem lipicánů, ale i celým
areálem hřebčína včetně muzeálních expozic.

Foto archiv

Rekonstruovaný Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem má předpoklad stát se skutečně velmi
žádanou atrakcí. Ve dnech 22. - 24. dubna využila k jeho návštěvě i řada návštěvníků CAI.

Kladruby plné obdivovatelů
Je potěšitelné, že Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem má již za sebou tolik let
plánovanou rekonstrukci a v letošní sezóně se
začíná jejími výsledky doopravdy honosit.
Rudolfův pohár využilo k návštěvě nových
expozicí i celého hřebčína řada návštěvníků.
Volný vstup do zámeckých prostor měli i soutěžící a celá řada toho i využila.

Dvojspřeží
Dvojek dorazilo do Kladrub 25 a z nich pět
neslo české barvy. Dvojspřeží letos šampionát
nemají a tak středoevropským vrcholem bude
Alpsko-dunajský pohár, který proběhne v rámci
CAI v Topoľčiankách. Domácího prostředí využil
i Jiří Nesvačil ml., který zapřáhl dvojspřeží. Na
startu pak stanul i Jaroslav Pavel (Český
Šternberk), Martin Gössl (Agro Cheb Nebanice)
a se dvěma spřeženími Josef Hrouda (Němčice).
Na drezurním obdélníku všechny zastínil
Sandro Koalick (GER), který např. na Jiřího
Nesvačila získal více jak 15 bodů. Naopak Jiří
Nesvačil zářil v maratonu. Docílil sice těsného,
ale přeci jen nejlepšího výsledku, když pouze
o setiny porazil slovenského Miroslava
Matúšika. Na třetí příčce skončil další český
reprezentant Josef Hrouda a tak bylo domácí
publikum spokojeno. Sobota se vůbec vydařila.
Ohlášená studená vlna se naštěstí poněkud
zdržela a tak ještě v sobotu vládlo v Kladrubech
pro maraton téměř ideální počasí. Sandro
Koalick se ovšem držel v těsném závěsu a vedoucí pozici měl plně pod kontrolou. Jediný
smutný tak byl Martin Gössl, kterému odřelo
udidlo koně na líci a jeho spřežení tak bylo před
maratonem diskvalifikováno.
Zato nedělní program byl již chladem a deštěm značně zkomplikován. Technický parkur
prověřil většinu jezdců a nulu diváci neviděli.
Zvítězil Miroslav Matúšik se třemi body a celkový součet mu tak stačil na druhé místo. Jiří
Nesvačil se také držel v prvé desítce a v celkovém součtu obsadil příjemnou třetí příčku.
Řada jezdců se tak přiblížila na dohled Sandro
Koalicka, ale jeho vítězství již ohrozit nemohli.
Josef Hrouda skončil osmý.

Foto archiv

Jiří Nesvačil ml. skončil na výborném druhém místě a i on, stejně jako jeho dva rodinní příslušníci
české reprezentace mají již kvalifikaci do Bredy splněnou.

Čtyřspřeží
Tradiční konkurent Kladrub CAI v nizozemském Valkenswaardu naplánoval své CAI
letos na 28. dubna až 1. května. Možná i proto
se ozdobou soutěže čtyřspřeží a pochopitelně

Foto Petr Novotný

Třetí byl mezi čtyřspřežími v Kladrubech nad Labem Jiří Nesvačil st.
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Kočár a spřežení dánské královny bude ozdobou Dne starokladrubských koní, který se koná v sobotu 28. května v Kladrubech nad Labem
i hlavním favoritem stal dlouholetý člen světové
elitní desítky Maďar Jozsef Dobrovitz. Jemu byl
hlavním soupeřem reprezentační tým ČR
složený ze třech Nesvačilů. Zdá se proto, že
i v roce 2016 budou členové právě této trojice
jedinými abonenty na reprezentační dres
světového šampionátu.
Jozsef Dobrovitz podle očekávání soutěž
opanoval ve všech třech částech. Česká trojice
mu však byla stále na dohled. Jiří Nesvačil
senior byl za ním druhý v drezuře, Jiří junior
druhý v maratonu a Radek vždy jen o kousek za
nimi. Třetí z Nesvačilů měl smůlu v překážce
maratonu č. 4., ve které se jednomu z koní
dostala noha za postraněk. Na to mají současná
pravidla již jediný recept. Zastavit a vysvobodit

koně musí jeden z přísedících ze země. I proto
se Radek, přes příjemné konečné 5. místo,
svým reprezentačním rodinným příslušníkům
poněkud vzdálil. Umožnil tak Josefu
Leibetsederovi ml. z Rakouska vklínit se na
konečnou 4. příčku. Jiří Nesvačil junior byl druhý
a jeho otec třetí.
Od šestého místa již jezdci z Rakouska,
Švýcarska a Německa plnili jen role statistů
s odstupem více jak 100 bodů na vítěze.

Čekáme spřežení z Dánska
Přes chladný a deštivý závěr se CAI v Kladrubech povedlo a především sobota dostala
zrekonstruovaný hřebčín do povědomí celé řady
návštěvníků. Můžeme předpokládat, že v nej-

bližších dnech se jejich řady ještě rozrostou.
V NH nyní plánují na 28. květen Den
starokladrubského koně. Ten bude koncipován
jako skutečné představení zrekonstruovaného
hřebčína veřejnosti. Můžeme tedy předpokládat,
že hřebčín vyplní i celostátní zpravodajské
relace. Ani celostátní média si totiž určitě
nenechají
ujít
přítomnost
královského
šestispřeží z Dánska, které přiveze do Kladrub
i dánský ceremoniální kočár dánské královny.
Ten bude hlavní atrakcí nejenom Dne starokladrubského koně, ale již v pátek 27. května
projede v doprovodu starokladrubského
čtyřspřeží centrem Pardubic. Nemusíme pochybovat o tom, že to bude v závěru května
skutečná zpravodajská lahůdka.
Foto A. Zimová

Foto K. Dvořák

Prostředí hřebčína Piber, který bude letos v létě hostit světový šampionát jednospřeží, je okouzlující nejenom stavbami

Třista let jsme netrpěli
Velkolepá rekonstrukce Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, která byla po klopotných začátcích na sklonku roku 2015 úspěšně dokončena,
musí zákonitě povzbudit hipologické sebevědomí českých milovníků koní. Česká republika se může, díky členství v Evropské unii (Kladruby jsou sice
Národní kulturní památkou, ale 300 milionů by se v národním rozpočtu nalezlo asi jen velmi obtížně), honosit velkolepou kulturní památkou. Nyní do ní
lze s hrdostí přivést i zkušené návštěvníky jiných hipologický významných lokalit Evropy.
Téměř příznačně se letos odvine soutěžní linka reprezentovaná jednospřežími na ose dvou evropských center starošpanělských koní - Kladruby
n. L. - Piber. Rakouský národní hřebčín sice nemá monarchistickou minulost a rakouští lipicáni zde našli azyl až po rozpadu mocnářství v roce 1918.
V současné době ovšem reprezentuje většinu hipologického dědictví po starém Rakousku.
Je potěšitelné, že na prahu 100letého výročí rozpadu monarchie snad již do historického zapomnění definitivně odplouvají omílaná česko-rakouská
klišé. Z české strany novým generacím již nic neříká výrok “300 let jsme trpěli” a ta rakouská již přestala Čechy vinit ze zrady a rozpadu monarchie.
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem se svými expozicemi k monarchistické minulosti hrdě hlásí a v Piberu na každém kroku slyšíte slovo
Kladruby, či starokladrubští koně. Obě instituce jsou hrdé na své společné kořeny a při prohlídkách je to vidět. Společné hipologické stopy pak naleznete
jak v Kladrubech, tak ve vídeňské Spanische Hochreitschule a nakonec i v Piberu.
V roce 2015 ozdobila Španělská škola ve Vídni své 450leté výročí zápisem rakouské jezdecké tradice do seznamu nehmotného kulturního dědictví
světa UNESCO. O takovou poctu usiluje i náš NH. Ten se, jako nejstarší kontinuálně provozovaný hřebčín světa, snaží na seznam prosadit celou
kladrubskou minulost reprezentovanou heslem “Lidé, koně, krajina”. Pokud by v tomto úsilí potřeboval nalézt spojence, je jedinou alternativou
c. a k. historie habsburské monarchie.
Ing. Cyril Neumann
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Ze zahraničí

Třikrát GCT
Jedenáctý ročník bohatě dotovaného seriálu Longines Global
Champions Tour byl
zahájen o druhém
dubnovém víkendu v
Miami Beach na Floridě. Letošní série bude mít patnáct kol.
Novou destinací je
Mexico City. Oproti
tomu se tentokrát
nepočítá s Londýnem.

Miami Beach
Do Miami dopravily dva speciální charterové
lety sedmdesát pět evropských koní z belgického Liege. Přirozeně dorazila i špičková
americká konkurence. Kolbiště stálo přímo na
pláži Atlantského oceánu a vstupné se nevybíralo. V pozadí brázdily mořské vlny majestátní výletní lodě a v přestávkách mezi
soutěžemi se mohli diváci věnovat plážovým
zábavám. Podívanou si nenechalo ujít mnoho
prominentních hostů a tribuny byly zcela
zaplněny. V padesátičlenném poli Velké ceny
startovalo osm jezdců z první světové desítky.
Parkury stavěl Uliano Vezzani.
Prvním kolem prošlo s nulou sedmnáct
účastníků a ve druhém se to podařilo zopakovat
šesti z nich. V rozeskakování brilantní jízdou
zvítězila Edwina Tops-Alexander s obratnou
13letou
holštýnkou
LINTEA
TEQUILA
(Campbell). Druhou příčku s časem o vteřinu
pomalejším obsadil McLain Ward s 10letou
hnědkou HH AZUR (Thunder van de
Zuuthoeve). Třetím na stupních vítězů byl Christian Ahlmann, který skvěle předvedl 12letého
belgického hřebce EPLEASER VAN'T HEIKE
(For Pleasure). Na dotacích získala Edwina
Tops-Alexander 165 tisíc eur, McLain Ward
100 tisíc a Christian Ahlmann 75 tisíc.

Foto GCT

V Miami sledovali mnozí diváci Global Champions Tour v plavkách

Mexico City
O týden později se celý cirkus přesunul do
mexické metropole Mexico City. Jednalo se
o zcela novou destinaci této série a kolbiště bylo umístěno ve výšce 2250 metrů nad mořem.
První kolo postavil tentokrát Uliano Vezzani
trochu těžší a tak zde skončilo i několik
renomovaných jezdců. Scott Brash, HansDieter Dreher, Daniel Deusser, Sergio Alvarez
Moya a Jane Richard Philips po chybách
dokonce vzdali.

Foto GCT

Bertram Allen s 9letým běloušem HECTOR VAN D'ABDIJHOEVE skončil v Mexiku třetí

Foto GCT

Do druhého kola postoupili dva jezdci s pěti
body. Dalších devět bylo penalizováno čtyřmi,
osamocený domácí zástupce měl jeden bod
a šest bylo čistých. Tentokrát přešlo bez chyby
devět jezdců, ale jen čtyři z nich obhájili nulu
z prvního kola.
Rozeskakování zahajoval Christian Ahlmann
s ryzákem EPLEASER VAN'T HEIKE. Jel rychle, ale nevyřešil ideálně nájezd do dvojskoku
a doplatil na to chybou na „b“ oxeru.
Francouzský exmistr Evropy Roger-Yves
Bost s 12letým hřebcem QOUD'COEUR DE
LA LOGE (Ideal de la Loge) prolétl kurzem
s příslovečnou razancí a ujal se vedení.
Belgický mladík Jos Verlooy s 11letým bílým
hřebcem CARACAS (Casall) za ním přes
velkou snahu zaostal o čtyři sekundy. Irský
talent Bertram Allen s 9letým běloušem
HECTOR VAN D'ABDIJHOEVE (Cabrio van de
Heffinck) byl sice rychlejší, ale jen za cenu
chyby. Roger-Yves Bost se z vítězství velice
radoval: „Dvakrát jsem s otcem mého dnešního
koně Velkou cenu GCT vyhrál. Jednou dokonce
ve finále v Doha, takže je opravdu skvělé, že
také jeho syn ukázal co v něm je“.

Antverpy

Trojice v Mexiku nejlepších (zprava) Roger-Yves Bost, Jos Verlooy a Bertram Allen

Třetí pokračování Longines Global Champions Tour se bleskově přesunulo ze Severní
Ameriky do belgických Antverp. Kolbiště bylo
postaveno na nábřeží mohutné řeky Šeldy.
Velká cena se jezdila v chladném podvečeru
v sobotu 23. dubna. Konkurence byla skvělá a
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také zde startovalo osm jezdců z Top ten.
Autorem parkurů byl domácí stavitel Luc
Musette.
V prvním kole nastoupilo čtyřicet pět jezdců
a čtrnácti se podařilo přejít přes parkur čistě.
Druhé kolo zahajovala trojice, která byla
zatížena čtyřmi body. Jediný domácí Nicola
Philippaerts s 11letým hřebcem BISQUET
BALOU C (Balou Du Rouet) i přes podporu
publika dvakrát chyboval.
Patrice Delaveau se 14letým hnědákem
ORIENT EXPRES HDC (Quick Star) šel skvěle,
rychle a zůstal na čtyřech bodech.
Rodrigo Pessoa se 14letou belgickou
hnědkou CITIZENGUARD CADJANINE Z (Canabis Z) přidal chybu a skončil s osmi body.
Emanuele Gaudiano s 9letým ryzákem
CORBANUS (Corrado I) si z prvního kola přinesl
jeden bod. Jel hodně opatrně, ale i tak jednou
chyboval.

Čtrnáct nul nakonec
Všichni ostatní začínali druhé kolo s čistým
kontem. Ludger Beerbaum jel se svou bílou
klisnou CHIARA (Contender) velmi pečlivě, ale
měl smůlu v závěru na „a“ stacionátě trojskoku.
Čtyřiadvacetiletá Američanka Audrey Coulter
s 11letým hnědým hřebcem CAPITAL COLNARDO (Colman) odcházela s osmi body.
První, kdo zvládnul obě kola bez chyby, byla
Pénélope Leprevost se skvělou 11letou ryzkou
FLORA DE MARIPOSA (For Pleasure).
O totéž se pokoušel i olympijský vítěz z Hong
Kongu Eric Lamaze s 10letým ryzákem
CHACCO KID (Chacco Blue). Měl však dvě
zaváhání a to znamenalo propad.
Nadějně si počínala mladá Švýcarka Janika
Sprunger s 11letým ryzákem ARIS CMS (Nassau), ale ani ona se v polovině parkuru chybě
nevyhnula.
Nepříjemné překvapení pro Harrie Smolderse
připravil jindy perfektní 12letý ryzák EMERALD
NOP (Diamant De Semilly), který nečekaně
vybočil před dvojskokem.
Na stejném skoku chyboval i jeden z největších favoritů Christian Ahlmann se 14letým
hřebcem CODEX ONE (Contendro I).
Foto GCT

Reportáže
Byla to Meredith Michaels Beerbaum v sedle
15letého valacha UNBELIEVABLE (Manhattan),
která konečně čistým parkurem zajistila rozeskakování.
Dalším vážným adeptem pro rozeskakování
byl i John Whitaker s 11letým běloušem ECHO
OF LIGHT (Come On). Jel perfektně a dlouho
nevěřícně kroutil hlavou, když spadla závěrečná
stacionáta.
Rolf-Goran Bengtsson po čase znovu ukázal
fenomenálního 17letého hřebce CASALL ASK
(Caretino). Přešel celý kurz perfektně a stal se
třetím účastníkem rozeskakování.
Kevin Staut s 15letým ryzákem REVEUR DE
HURTEBISE HDC (Kashmir van Schuttershof)
chyboval na kolmém skoku s bazénem a jednu
chybu udělal i Pius Schwizer s 11letou hnědkou
AILINA (Chico's Boy).
Předposlední startující byla Američanka
Lauren Hough s 12letou švédskou klisnou
OHLALA (Orlando). Šla perfektně a dostala se
do rozeskakování, stejně jako světová jednička
Simon Delestre s 11letým ryzákem HERMES
RYAN (Hugo Gesmeray).

První a nejlepší
Nevděčná úloha prvního rozeskakujícího připadla na Pénélope Leprevost. Ta se však nedala
ničím ovlivnit a se svojí hbitou klisnou dostala
úžasnou riskantní jízdou své konkurenty pod tlak.
Ve srovnání s tím působil mohutný valach
UNBELIEVABLE s Meredith MichaelsBeerbaum
hodně neohrabaně. Jeho čas byl o více než tři
sekundy pomalejší.
Výborně jel Rolf-Goran Bengtsson, ale přes
snahu jeho čas na vedení nestačil.
Jediným kdo v rozeskakování chyboval, byla
Lauren Hough a tak se čekalo, zda dokáže svoji
krajanku připravit o vítězství loňský vítěz této
Velké ceny Simon Delestre. Udělal pro to
všechno a publikum ho vehementně povzbuzovalo. V cíli byl však o šedesát pět setin
pomaleji. Na stupních vítězů tak oběma
Francouzům sekundoval Rolf-Goran Bengtsson.
Čtvrtá byla Meredith MichaelsBeerbaum a pátá
Lauren Hough. Šestou příčku obsadil Patrice
Delaveau.
Další kolo Longines Global Champions Tour
bylo hned následující týden v čínské Šanghaji
(29. 4. - 1. 5.).
Průběžné
pořadí
Longines
Global
Champions Tour po třech kolech: 1.
Christian Ahlmann (GER) – 97; 2. John
Whitaker (GBR) – 85; 3. Emanuele Gaudiano
(ITA) – 65; 4. Rolf-Göran Bengtsson (SWE) –
64; 5. Kevin Staut (FRA) – 60; 6. Jos Verlooy
(BEL) – 56; 7. šejk Ali Bin Khalid Al Thani
(CAT) – 56; 8. Kent Farrington (USA) – 50;
9. Harrie Smolders (NED) – 46; 10. Pénélope
Leprevost (FRA) – 40; 10, Roger-Yves
Bost (FRA) – 40; 10. Edwina Tops-Alexander
(AUS) – 40; 13. McLain Ward (USA) – 37; 13.
Simon Delestre (FRA) – 37; 15. Bertram Allen
(IRL) – 35

Longines Global
Champions Legue

V Antverpách zvítězila po rozeskakování pěti
dvojic Pénélope Leprevost na FLORA DE
MARIPOSA

Souběžně s Longines Global Champions
Tour se v letošním ročníku rozjel nový
a podobně velkoryse sponzorovaný projekt
Longines Global Champions Legue (LGCL).
Jedná se o divácky atraktivní týmovou soutěž,
kterou již rok k nelibosti oficiálních struktur FEI
připravoval prezident LGCT Jan Tops.
Před sezónou se tak pozvaní špičkoví jezdci
bez ohledu na státní příslušnost rozdělili do
dvanácti týmů. Podmínkou bylo, aby v každém
byli také příslušníci nastupující generace U25.
Družstva nemají stejný počet členů, ale na
každém konkůru mohou za tým startovat
pouze dva jezdci.
Soutěž je dvoukolová na dvou rozdílných
parkurech. Započítávají se všechny výsledky.
Do druhého kola postupuje osm družstev a při
rovnosti bodů rozhoduje součet časů druhého
kola. Jména jednotlivých družstev mají
v názvu destinace, ve kterých se soutěže
odehrávají a mají i své barevné dresy ve
kterých jezdci startují. Každé družstvo má také
svého sponzora. V prvních třech kolech se
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Velké ceny LGCT jezdily v sobotu a soutěže
Longines Global Champions Legue probíhaly
v neděli.

FEI je proti
Mezinárodní jezdecká federace FEI se ke
konání tohoto seriálu otočila zády a pohrozila
suspendací svým funkcionářům, kteří by se na
organizaci účastnili. Jan Tops se proto obrátil
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v Belgii. Ten rozhodl, že FEI na takové jednání
nemá právo a Jan Tops akci od prvního kola
2016 zahájil.
FEI v reakci na to oznámila, že dva
holandští funkcionáři, Rob Jansen a Rogier
van Lersel, kteří pracovali jako rozhodčí
a stavitel parkuru v Miami Beach, mají
zastavenou činnost. Oba dotčení následně
uvedli, že podle jejich názoru odvádí Jan Tops
projektem LGCT a LGCL důležitou práci pro
popularitu jezdectví. Nový formát soutěže
považují za přínos. Princip je divákům lehce
srozumitelný, což potvrdila první kola.
Nadstandardně jsou dodržovány i zásady
welfare. Oba se pozastavili i nad tím, že FEI
trestá pouze funkcionáře a nikoliv jezdce.
Shodně tak prohlásili, že projekt budou i nadále podporovat, jak FEI předem oznámili. Již
před prvním kolem podali rezignace na své
pozice, ale ty nebyly FEI přijaty. Míč je nyní na
straně FEI. Jsme zvědavi, jak daleko hodlá
Mezinárodní jezdecká federace zajít.

LGCL po třech kolech
V prvním kole LGCL v Miami Beach zvítězilo
družstvo VALKENSWAARD UNITED, které
reprezentovali John Whitaker (GBR) s 12letým
holštýnem LORD OF ARABIA (Cassini II)
0/0/60,43 a Bertram Allen s 12letým ryzákem
QUIET EASY 4 (Quidam's Rubin) 0/4/52,72.
Celkový výsledek týmu byl 4 body a čas
113,15.
V Mexico City zvítězil tým SHANGHAI
SWANS s výsledkem 10/151,90 ve složení
Edwina Tops-Alexander (AUS) s 12letým
hnědákem EGO VAN ORTI (Vigo d'Arsouilles)
4/1/74,57 a Janne Friederike Meyer (GER)
s 11letou vestfálskou bělkou CHARLOTTA 25
(Contini) 0/5/77,33
V Antverpách byli první ANTWERP
DIAMONDS s výsledkem 4/111,77. Na vítězství
se podíleli Audrey Coulter (USA) s 13letým
hnědákem DOMINO (Thunder van de
Zuuthoeve) 0/4/55,80 a Jos Verlooy (BEL)
s bílým hřebcem Caracas (Casall) 0/0/55,97.
Průběžné
pořadí
Longines
Global
Champions Legue po třech kolech: 1.
ANTWERP
DIAMONDS
–
75;
2.
VALKENSWAARD UNITED – 73; 3.
MONACO ACES – 73; 4. SHANGHAI
SWANS – 60; 5. MIAMI GLORY – 59; 6.
MADRID IN MOTION – 59; 7. ROME
GLADIATORS – 58; 8. CANNES STARS – 55;
9. DOHA FURSAN QATAR – 55; 10.
CASCAIS CHARMS – 51; 11. VIENNA
EAGLES – 47,5; 12. PARIS JETS – 45,5

Antverpská trofej LGCT - třmen posázený
diamanty

Zahraniční rubriku připravil
Václav Karel Dvořák
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Foto J. Bělohlav

Soutěžím KMK dominovala Gabriela Slavíková, která zvítězila mezi
čtyřletými (COFI 1) a šestiletými (RONALDO 4 - foto)

Vítězem prvního kola ČSP 2016 se v Martinicích stal Marek Klus na
CRADO VON WICHENSTEIN

Hatla, Slavíková a Příhoda

Poháry 2016 zahájily
v Martinicích

Čtyřdenní maraton soutěží všestrannosti otevřel sezónu na závodišti
v Pardubicích. Zde se ve dnech 14. - 15. dubna konaly nejprve soutěže
KMK a po nich následovaly dva dny kvalifikací pro 51. finále Zlaté podkovy.
Do závodů se přihlásilo přes 220 koní.
V Kritériích mladých koní pro čtyř až šestileté koně startovalo
12 čtyřletých (-Z-), 10 pětiletých (-ZL-) a 5 šestiletých (-L-). Soutěžím
dominovala Gabriela Slavíková (JŠ Valdštejnská obora), která dvakrát
zvítězila a jednou skončila druhá. Nejlepší byla se čtyřletým COFI 1
a šestiletým RONALDO 4. Mezi pětiletými ji překonal Miloslav Příhoda
s CERA 1 a tak na DELI 5 skončila druhá.
Rozpis kvalifikace ZP obsahoval celkem 11 soutěží (včetně jedné
hobby) jak pro koně, tak pro pony. Ke Zlaté podkově nastoupilo 22 dvojic.
Nikomu nedal šanci Jaroslav Hatla na REENMORE ALFIE (CET), který
druhou Anežku Lexovou (BERENIS 1) překonal o více než 10 bodů.
Spokojen z Pardubic odjížděl i Milostav Příhoda (Flamenco Sloupno),
který po prvním místě v pětiletých získal i prvenství ve Stříbrné podkově
(FERREOLUS) a v Soutěži nadějí (FREEDOM N).
Foto J. Bělohlav

Na nezájem startujících si rozhodně nemohli pořadatelé zahajovacího
kola ČSP ve dnech 21. – 24. dubna stěžovat. Soutěžilo se od rána
a startující se počítali na stovky. A to nejenom v těch nižších soutěžích.
Například již páteční soutěž do 135 cm měla na startu téměř 70 dvojic
a sobotní do 130 cm 75 dvojic. Soutěžilo se tak pochopitelně na čas.
Neděle patřila především finále. Mezi 25 dvojicemi Amateur Tour si po
rozeskakování 12 dvojic odnesla prvenství Karolína Javorská na
SINGAPORE (CET). Mezi 50 juniory (handicap 120/125) byla
nejúspěšnější Sára Vingrálková se ZACATE CAS (Stáj Derby).
K hlavní soutěži, Velké ceně Martinic Mercedes-Benz, nastoupilo
49 startujících. Parkury stavěl Eduard Petrovič. Jezdce nijak nešetřil jak
v obtížnosti, tak délce kursu. Dokládá to skutečnost, že do finále postoupili
i tři jezdci s chybou. Mezi chybujícími, kteří se do desítky nejlepších dostali
jen díky času, byl i Aleš Opatrný na QUINTA 9 (CET). Naopak hned se
dvěma koňmi s čistým kontem to byl Marek Klus (JK Mustang), loňský
vítěz Vladimír Tretera - QUENTIN 6 (SS Tretera), Jakub Novotný na
PERRY (Golem) či Ondřej Pospíšil s EINFACH (Židovice).
Finálové kolo zvládli čistě jen dva jezdci. Rychlejší byl pochopitelně Aleš
Opatrný (QUINTA), ale vítězství si odnesl s nulovým součtem Marek Klus
a výborný CRADO VON WICHENSTEIN. Na stupních vítězů byli pouze tito
dva, protože Marek Klus na LORDANA 1 skončil třetí.
Druhé kolo ČSP se konalo v Brně 30. dubna až 1. května. V tomto
termínu se soutěžilo i v Martinicích, kde prvním kolem zahájil 11. ročník
seriál Český drezurní pohár.
Kompletní výsledky na www.ceskyskokovypohar.cz
a www.ceskydrezurnipohar.cz

V nejtěžší soutěži kvalifikaci na ZP (CNC1*) zvítězil v Pardubicích
Jaroslav Hatla na REENMORE ALFIE (CET).

Dva na stupních vítězů - první a třetí Marek Klus a druhý Aleš Opatrný
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Napětí ve Svazu chovatelů ČT
Internetová, ale i tištěná média zaplavila série článků, které popisují
chaos, který nastal ve Svazu chovatelů ČT po české územní schůzi,
která se konala ve středu 20. dubna ve Zduchovicích.
Bulvární pojetí informace umožnila nezvládnutá emoce verbálního
sporu mezi Jiřím Mayerem a předsedou Svazu Miloslavem Perníčkem,
po kterém se předseda ocitl na zemi. Spory řešené strkanicí jsou
námětem pro filmové veselohry, zesměšňující úroveň diskutujících.
Přesně tam patří i epizoda ze Zduchovic a snad si z ní vezmou všichni
ponaučení.
Věnujme se ovšem raději podstatě sporu, který se rozhořel v nejpočetnějším spolku českých chovatelů koní, a který by mohl ve svých
důsledcích být velkou komplikací pro pohled státu na všechny chovatele
koní.
Spory ve spolcích jsou běžnou záležitostí a nevyhne se jim nikdo.
Pochopitelně pokud je ve hře i rozdělování peněz, jsou rozdílné úhly
pohledu téměř nevyhnutelné. Současné vedení ČT reprezentované
předsedou Miloslavem Perníčkem, má tedy v řadách chovatelů zákonitě
příznivce i odpůrce. Na 25. května byla naplánována letošní volební
konference Svazu a tak napětí mezi členy pochopitelně stoupá.
Praxe ve Svazu ČT byla doposud taková, že před územní schůzí
(jedna v Čechách a jedna na Moravě), proběhly oblastní schůze, na
kterých všichni členové zvolili delegáty na územní schůzi. Praxí bylo, že
na obou územních schůzích byli zvoleni tři budoucí členové
předsednictva a ty pak volební Konference již pouze potvrdila. Tím bylo
zaručeno v předsednictvu po třech členech z Čech a Moravy.
Volební Konference pak jen volila mezi dvěma kandidáty (jeden za
Čechy a jeden za Moravu) předsedu s tím, že ve volbách poražený
kandidát se stával automaticky místopředsedou. Konference pak také
zvolila posledního, devátého a do počtu lichého člena předsednictva,
který byl určen pro práci na legislativě a sledováním dotační politiky
státu.
Stanovy spolku ČT jasně vymezují kdo je řádným členem s právem
volit a být volen na oblastní konference. Tím je každý majitel koně
(ne tedy pouze klisny, viz čl. stanov - Členská základna), který je zapsán
v PK ČT. Pro zajištění vlivu větších chovatelů se v roce 2015
novelizovaných Stanovách ocitl článek o automatickém volebním hlasu
majitele deseti a více klisen zapsaných v PK ČT.
Při letošních oblastních schůzích byl článek o automatickém volebním
hlasu majitelů deseti a více klisen vykládán jako právo směrem k územní
schůzi. A tady nastal spor. Za prvé Stanovy hovoří o aktuálním
majitelství. Zde došlo ke dvojímu výkladu, zda aktuální datem bylo
myšleno datum oblastní či územní schůze. Za druhé se ale ukázalo, že
Stanovy hovoří o tomto právu až k celostátní konferenci. Najednou byli
majitelé, kteří se domnívali, že mají automatické volební právo mimo hru.
Navíc došlo v řadách členů Svazu ČT k podezření, že někteří velcí
majitelé účelově rozepsali majitelství svých koní na více rodinných
příslušníků, aby tím získali další hlasy. Nakonec to ovšem bylo jedno,
protože bez hlasů těchto majitelů se územní schůze ocitly ve zcela jiném
a nedůležitém postavení. Najednou měli právo volit pouze delegáti
z oblastních schůzí, v mnoha případech právě malochovatelé, protože ti
větší se domnívali, že jejich hlasovací právo bude automatické.
Na schůzi ve Zduchovicích tak nastala patová situace. Po dvouhodinové diskuzi nakonec předseda schůzi ukončil a opustil sál. S ním
i většina jeho podporovatelů. Zbylí členové se ovšem rozhodli ve schůzi
pokračovat a již bez svých odpůrců, zvolili územní kandidáty do voleb na
celostátní Konferenci. První skupina však tuto volbu neuznává a nyní se
obě frakce snaží pomocí právního poradenství domoci své pravdy.
Verdikt by měl být znám někdy okolo 3. května. Na Moravě proběhla
schůze řádně.
Předseda Svazu chovatelů ČT Miloslav Perníček odložil volební
schůzi na neurčito. Je téměř jisté, že se v původně plánovaný termín
25. května, konat nebude. Pokud bude rozhodnuto, že by se územní
schůze Čech měla opakovat, opakovat se budou s největší
pravděpodobností i oblastní schůze, které již přihlédnou k přehlédnutým
formulacím ve Stanovách. Ty může změnit pouze celostátní Konference.
Chaos v největším chovatelském spolku tedy trvá a je jen otázkou času,
než si ho všimnou i státní zemědělské orgány. A možná i Miloš Forman.
Proč mají všechno odnášen jen hasiči.
Ing. Cyril Neumann
Foto M. Javůrková

Vanda Tmějová na ŽILLIEN Taurus zvítězila mezi 24 dvojicemi 16. dubna v soutěži -L**- při prvních dubnových závodech v hřebčíně Suchá

7

Foto J. Bělohlav

Dne 27. dubna uspořádala
SŠCHKJ v Kladrubech nad Labem třetí kolo Ligy zemědělských
škol. Po Benešovu a Přerovu se
tentokráte konalo v dobře
připraveném areálu v Kolesách.
Mezi třiceti startujícími si nejlépe
vedla dvojice Karolína VaňkováDantés (SJK při ŠS Chrudim)
před Matyášem Sváškem s Pomádou (Brandýs) a Michaelou
Lencovou s Czardas Princem
(Velká Chuchle).
Liga zemědělských škol 20152016 se pomalu blíží ke svému
vyvrcholení. Na řadě jsou ješte
soutěže v Humpolci a Lanškrounu. Závěrečné kolo a vyhodnocení pak 22. června v Chrudimi.

Český jezdec Jakub
Repper (Hřebčín Obora,
RV Augsburg - West) byl
úspěšný při svých startech v Německu. Ve
dnech 15. - 17. dubna
startoval se třemi koňmi
v Poettmes a ve dnech
21. - 24. dubna na závodech v Ingolstadtu.
V pátek 22. dubna zvítězil
na VIKTOR (115/120,
foto) a v sobotu byl na
stejném koni v soutěži do
130 cm pátý.

Nakladatelství Brázda vydalo knihu Petera
Kreinberga - Ježdění ve volném čase s podtitulem Základy uvolněného ježdění.
Zkušený jezdec a trenér se věnuje především
výuce rekreačních jezdců, kteří se orientují na
western. Autor názorně vysvětluje principy
výchovy a popisuje cviky, které jsou pro koně
důležité pro bezpečné a harmonické soužití
jezdce s koněm. Kniha obsahuje základní
vědomosti pomůckách, práci na ruce a cviky
v sedle.
Váz., formát 170 x 245 mm, 176 stran, 223
barevných fotografií, 41 ilustrací, doporučená
cena 450,- Kč
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