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Díky společnosti Equienter a jezdecké-
mu areálu v Hradištku u Sadské je halová
sezóna zahajována i ukončena při závo-
dech série Elite Tour. Do té patří celkem
čtvery závody, které nesou díky sponzor-
ství společnosti Auto Exnar jména luxus-
ních automobilových značek. Závěr halové
sezóny patřil letos 4. ročníku Lamborghini
Praha Parkur Cup a konal se 28. března.

Čtyři soutěže závěrečného halového
dne vyvrcholily skokem úrovně -S**- a
-ST**-. K -S**- nastoupilo celkem 37 dvojic.
Parkur Ludvíka Jandourka st. se čtrnácti
z nich podaři lo zvládnou bez chyby.
V rozeskakování viděla slušně zaplněná

hala pět čistých výkonů a vítězství získal
Martin Šoupal na CORNADA-K. Tato deví-
tiletá klisna po Comero již zaujala v loňské
sezóně a zdá se, že její hvězda bude stou-
pat dál. Druhou příčku získal Jiří Papoušek
na STAKKATA Biofaktory (JK Všetice)
před Josefem Pařenicou na TOZEPPE
(Audit Sulice).

Překvapující slunce
Na vítěznou dvojici ze soutěže -S- byli

tak diváci zvědavi i v závěrečném -ST-.
K němu se odhodlalo celkem 18 dvojic.
O ambicích J. Pařenici svědčí skutečnost,
že ze stáje Audit Sulice to byli hned tři jeho

svěřenci. Po dvou koních měl Lud-
vík Jandourek (ABC CATARO
Wepol, CASIO Karsit), Sergej Moty-
gin (ZOE DE LIEBRI, CORAGGIO
1), Jiří Papoušek (STAKKATA Bio-
faktory, HELP) a Jiří Luža (LAND
REBEL-S, SHERLOCK HOLMES-
S). Základní parkur překonali bez-
chybně tři jezdci. Jiří Luža s LAND
REBEL-S, Lucie Poláková na
CAROS a Ludvík Jandourek na
ABC CATARO Wepol. Tento impo-
zantní bělouš se po parkuru pohy-
boval velmi dobře a naznačil, že by
s ním mohl jeho jezdec pomýšlet na
výkonnostní vzestup. Ostře sledova-
ná CORNADA-K s Martinem Šoupa-
lem měla smůlu. Po druhém skoku ji
překvapil do haly prudce dopadající-
ho kužel slunečních paprsků a klis-
na se mezi skoky na dlouhé vteřiny
zastavila.

Rozhodčí i diváci v klidu
Ještě nepříjemnější situaci prožila

v -S- druhá STAKKATA Biofaktory,
která Jiřímu Papouškovi před dvoj-
skokem zastavila. Úřadující mistr
republiky ji „odměnil” třemi velmi sil-
nými ranami bičem. Bohužel tato jez-
decká hrubost nechala jak diváky,
tak rozhodčí zcela v klidu. Na prahu
nové sezóny by si všichni zúčastnění
měli uvědomit, že podobné excesy
již nejsou na našich kolbištích mož-
né. Publikum by se mělo naučit pís-
kat a rozhodčí by měli být připraveni
nesportovní chování nekompromisně
trestat. A jezdci, obzvláště  pak
reprezentanti, by se měli i náznaku
hrubosti důsledně vyvarovat.

Novinkou naší jezdecké společnosti je
profesní asociace. Valnou hromadou, která
se konala 23. března, byl završen formální
proces ke vzniku samostatného občanské-
ho sdružení Česká asociace parkuro-
vých jezdců (ČAPJ). Za cíl si klade sdru-
žovat a hájit zájmy aktivních jezdců,
držitelů licence ČJF. Podle deklarace
obsažené ve Stanovách Asociace chce
„přispět ke zkvalitnění všech podmínek
konání jezdeckých závodů v ČR”.

Předsedou Asociace je Aleš Opatrný
a do výkonné rady ČAPJ byli zvoleni Lud-
vík Jandourek, Jiří Luža, Kamil Papoušek,
Zoltán Tóth, Zdeněk Žíla a Aleš Suchá-
nek. Sekretářem ČAPJ je PhDr. Tomáš
Krůta. Toho jsme požádali o souhrnnou
informaci:

„Na stanovy ČJF jsem si už přečetl pěk-
nou řádku kri-
t ických slov,
nejvíc od Dr.
Jar. Staňka,
ale teprve
v loňském roce
jsme při disku-
zích na parku-
rových závo-
dech přišli na
to, co zatím
nikdo nepostrá-
dal. Tak, jak je
ČJF organizač-
ně postavena,
nemá žádnou
platformu, kde
by se mohli
sdružit parku-
roví jezdci

(nebo i jiná skupina - majitelé, pořadatelé,
trenéři, stavitelé - jak je to třeba v Jockey
Clubu) a hledat a prosazovat své „profes-
ní" zájmy. Ty uvozovky skoro nejsou na
místě, protože pro většinu naší špičky se
jedná opravdu o práci a jediný zdroj příj-
mu. Zájmy jsou ale společné i s „amatéry"
(pravidla profesionály a amatéry neznají)
a tak jsme se rozhodli takovou společnou
organizaci vytvořit. Založili jsme tedy
občanské sdružení Česká asociace parku-
rových jezdců a stačí si přečíst jedno
z úvodních ustanovení stanov a hned vám
bude vše jasnější:

„Základním cílem České asociace parku-
rových jezdců je přispět ke zkvalitnění
všech podmínek konání jezdeckých závodů

Nový hráč na
našem kolbišti

Posledním halovým vítězem sezóny 2009/20010 se
stal Jiří Luža na LAND REBEL-S (Stáj Schneider)

Foto K. Návojová



Polsko v Superlize
Plný překvapení je vývoj nejsledovanějšího

skokového seriálu světa Superligy. Jen pro
doplnění vývojové mozaiky si připomeňme
základní údaje o této soutěži.

Soutěž Superliga se stala v devadesátých
letech nadstavbou do té doby nejprestižnější
týmové soutěže světa O pohár národů. V té
soutěžily národní týmy o první místo mezi
státy FEI.

Po rozpadu bipolárního světa byl ale
nárůst národních federací a s nimi i oficiál-
ních soutěží tak obrovský, že nebylo možné
pro země na čele jezdeckého sportu stan-
dardně obesílat všechny závody. Byl tak
vymyšlen systém Superligy, která si žije
samostatným seriálovým životem na nej-
prestižnějších osmi
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Lucie Poláková na CAROS (Polák Strakonice) skončila v závěrečném závodě Elite Tour
na druhém místě.

Foto K. Návojová

Opět Stáj Schneider
Rozeskakování zahájil Jiří Luža a dokon-

čil ve velmi dobrém čase bez trestných
bodů. Oběma jeho konkurentům se již bez-
chybné rozeskakování nepodařilo a po
shodném výsledku 4 body se na 2. místě
umístila rychlejší Lucie Poláková. Čtveřice
jezdců se 4 body ze základního kola se na
4. až 7. místě seřadila v pořadí Kateřina
Mestenhauserová - PAY DAY (JK Mělník),
Sergej Motygin - ZOE DE LIEBRI (JK Vše-
tice), Jiří Skřivan - KALLISTO (Manon Lito-
myšl) a Robert Chelberg - LORDANOS (JS
Cís. ostrov).

Stáj Schneider, která byla věrným účast-
níkem všech závodů Elite Tour, si tak vedle
mnoha předchozích úspěchů odvezla
i závěrečné vítězství.

Při posledních jarních halových závodech ve Wiener Neustadt starto-
valo celkem 16 jezdců s 27 koňmi z ČR. V soutěžích od 110 do
140 cm jsme slavili řadu úspěchů. Nejcennější vavřín přivezl
z Rakouska Václav Studnička (Jezdecké centrum Zájezd) na ZARA
(P- XVI-64 - m:po Dietward), který zvítězil mezi cca 15 dvojicemi
v sobotní soutěži S* (140  cm). ZARA tak udělala radost nejenom
svému jezdci, ale určitě i trenérovi Aloisovi Starostovi a v neposlední
řadě se ze zahraničního úspěchu raduje i její chovatel Rudolf Skřivan st.

konkurech světa. V této soutěži spolu sou-
peřilo osm nejlepších států světa. Tak jako
v jiných ligách na konci každého ročníku pak
nejhorší tým ze Superligy sestoupil do stan-
dardní soutěže o Pohár národů a odtud
vítězný stát postoupil do Superligy.

Před třemi lety ale přišla inovace a soutěž
Superligy byla rozšířena na deset celků
s tím, že o sestup i postup budou bojovat
vždy dva celky. Na konci ročníku 2009 ale
došlo k situaci, na kterou nebyla soutěž při-
pravena. Na sestupovém osmém místě se
umístily dva celky současně. Připomeňme
jen, že vloni vypadla ze Superligy nezpo-
chybnitelně poslední Itálie. O sestupu dvou
společně umístěných celků Belgie a Velké
Británie se ale jednalo u zeleného stolu.

Na podzim pronikly na veřejnost zprávy,
že FEI došla k šalamounskému rozuzlení.
Sestoupí všechny tři státy a po postupu dvou
z Poháru národů, bude mít Superliga v roční-
ku 2010 devět členů. Navíc se začalo hovořit
o návratu k osmi celkům Superligy.

Ročník 2010 bude zahájen 14. května
v La Baule (FRA) a 6. dubna dorazila z FEI
nová zcela šokující zpráva. Na základě
odvolacího řízení bylo rozhodnuto, že roční-
ku Superligy 2010 se zúčastní standardně
postupující celky Francie, USA, Německa,
Švýcarska, Nizozemí, Irska a Švédska. Dále
bylo rozhodnuto, že Superligu neopustí Vel-
ká Británie, ale pouze celky Belgie a Itálie.
Soutěž naopak doplní týmy Španělska
a Polska. Zpráva postrádá jakékoliv zdůvod-
nění a tak nevíme proč Velká Británie dosta-
la od FEI superligovou milost. Ještě překva-
pující je ale zařazení Polska mezi deset
nejlepších celků světa. Poláci byli sice v roč-
níku 2009 Poháru národů FEI velmi aktivní
a dosáhli skvělé šesté příčky, ale v pořadí
před nimi bylo vítězné Norsko, postupující
Španělsko a dále pak celky Rakouska, Dán-
ska a Finska. Proč Poláci všechny tyto
země „přeskočili” nevíme. Do příště snad
logiku rozhodnutí FEI odhalíme. Nyní nám
nezbývá než spekulovat, zda měly všechny
opominuté země o Superligu zájem. 



první skokové mezinárodní
závody sezóny 2010 CSI*.
Ty jsou plánovány na 29.
dubna až 2. května a pořa-
datelé zdůrazňují, že jsou
sice vypsány samostatné
tour pro juniory a mladé jezd-
ce (pro ty budou soutěže
i kvalifikací pro ME), ale jinak
jsou přístupné i seniorům. To
je letošní novinka. Seniorští
jezdci bohužel po loňských
zkušenostech zduchovické
CSI vnímají jako záležitost
pouze mladých jezdců. Pořa-
datel proto zdůrazňuje, že
o část z celkové dotace
25 000,- EUR (cca 675 000,-
Kč), mohou bojovat i starší
jezdci.

Bez MARS STAR
a NIGHTFEVER

Příznivci zduchovické
Michaely Krulichové se zají-
mali o další osud obou jejích
superpony, když Michaela již
z pony kategorie vyrostla.
MARS STAR byl prodán do
Švýcarska a s jezdkyní
Annou Gessier se pokusí zís-
kat nominaci ME pony.
NIGHTFEVER odcestoval na
sever do Polska, kde poslou-

ží jako učitel pro jedenáctiletého Adama
Grzegorewského. 

jezdci hodnoceni  dvojnásobkem
a v neděli 5. září dokonce trojnásobkem
bodů. Body sbírají jezdci všech kategorií
ve všech soutěžích seriálu.

Pro nejlepší jezdce celoročního seriálu
jsou připraveny ceny celkově v hodnotě
145 000,- Kč. Ve věcných cenách to bude
84 000,- Kč a 64 000,- Kč si rozdělí junioři
a jezdci do 25 let ve finančních cenách.

Více o pravidlech seriálu naleznete na
www.kone-zduchovice.cz

První závody
seriálu Fitmin Junior
Channel Star vyvr-
cholily také soutěží
-L**-. K té nastoupi-
lo 31 dvojic a po
r o z e s k a k o v á n í
11 koní zvítězil Jan
Novák na VOLON-
TÉR T (JK Tarpan)
před Gabrielou
Radovou s TOYO-
TA (ARS Čes.
Budějovice) a Iva-
nou Hronovou
s LUCKY LIFESTY-
LE (Opatrný Hořovi-
ce).

Case ih Tour
Nyní se již vše ve

Zduchovicích připra-
vuje na zahájení
nového seriálu. Ten
sponzorsky zaštítila
firma Agri CS a.s.
a seriál nemá pro
jezdce ani koně žád-
ná omezení. Skládá
se ze tří dvouden-
ních závodů v termí-
nech: 10. - 11. dub-
na, 19. - 20. června
a 11. - 12.  září a na
všech budou vypsá-
ny soutěže od
100/110 cm až do
stupně -ST**-.

CSI* J/YR - A
i pro seniory
Všechny zahajo-

vací závody ve
Zduchovicích jsou
také generálkou na
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v České republice (kvalita povrchů kolbišť,
zázemí pro soutěžící, divácký servis, pro-
pagace apod.). Prostředkem k naplnění
tohoto cíle je hledání společných zájmů
členů ČAPJ a jejich prosazování při jedná-
ní s třetími stranami, zejména působícími
v oblasti jezdeckého sportu v České repub-
lice (Česká jezdecká federace, pořadatelé
závodů, sponzoři apod.)."

A ještě jedna ze zásad pro plnění tohoto
cíle: „Členové ČAPJ budou zodpovědně
přistupovat k plnění svých povinností
a totéž budou vyžadovat od ostatních sub-
jektů jezdeckého sportu."

Vzhledem ke známé zásadě ČJF
o nemožnosti členství ve více subjektech,
ale i pro větší nezávislost, vznikla naše
asociace mimo federaci a tak jsme hned
po ustanovení všech orgánů, informovali
o jejím vzniku ČJF, prostřednictvím pana
prezidenta ing. Jaroslava Pecháčka
a nabídli spolupráci při řešení otázek spo-
lečného zájmu. Rádi bychom tak získali
i možnost posoudit předem všechna opat-
ření, která by se mohla nějakým způsobem
dotknout našich členů.

Věřím, že naše organizace pomůže zvý-
šit význam jezdecké „profese" a že Výkon-
ná rada ČAPJ bude pracovat ku prospěchu
celého jezdeckého sportu.

Teď jsme ve fázi, kdy očekáváme, jak se
ke vzniku našeho sdružení a k nabízené
spolupráci postaví vedení ČJF.”

Zduchovice
každý týden

Sezóna 2010 bude pro zduchovický are-
ál velmi bohatá. Zduchovickým pořadate-
lům byla opět svěřena obě nejmladší sko-
ková mistrovství a po dva srpnové víkendy
zde budou bojovat o medaile děti a junioři
na koních i pony. Jinak však pořadatelé ve
Zduchovicích připravili velmi bohatou sezó-
nu a včetně hoby zde budou jezdci a koně
soutěžit při 21 závodech!

Zahájení soutěžní sezóny proběhlo ve
Zduchovicích 27.-28. března a na progra-
mu bylo sedm soutěží až do úrovně -L**-.
K prvnímu z nich nastoupilo 30 dvojic a zví-
tězila Lucie Přikrylová na LEONA 4 (Stáj
Derby) a ke druhému 47 koní a zde zvítězi-
la Kateřina Hanušová na ACOBATA (JS
Ohrazenice).

Fitmin Junior Channel Star
Druhými závody byly zahajovací soutěže

seriálu Fitmin Junior Channel Star. Ten
letos prošel výraznou inovací a přibyla celá
řada kategorií. Jednotlivé úrovně jsou
v roce 2010 určeny jezdcům na pony (8-16
let), dětem, juniorům, mladým jezdcům
a jezdcům do 25 let. Pořadatelé šli však
ještě dále a speciální kategorie je určena
i jezdcům starším 25 let. Ti však nesměli
v sezónách 2009 a 2010 překonat parkur
stupně -S- a vyšší. Jejich kategorie je
nazvaná Chance Tour.

Oproti roku 2009 se změnil i systém
hodnocení. Jezdci již nebojují o finále. To
bylo zrušeno a při závěrečném víkendu
4. - 5. září bude  v jednotlivých kategori-
ích vyhlášeno sedm nejlepších jezdců
celoročního žebříčku. Jedinou finálovou
specialitou závěrečného soutěžního
víkendu bude, že v sobotu 4. září budou

Foto K. Návojová

Soutěž -Z- na limitovaný čas vyhrála ve Zduchovicích
Andrea Halíková s CALIFORNIA 1 (Stáj Halík)



DISKUSE DISKUSE

Jaký by měl být prezident ČJF?
Dnes otevíráme novou rubriku, ve které

bychom chtěli zprostředkovat názory členů
naší jezdecké veřejnosti na podobu preziden-
ta České jezdecké federace, kterého bude
Konference ČJF volit na jaře roku 2011. Jako
prvního jsme o příspěvek do rubriky požádali
uznávaného trenéra a bývalého českosloven-
ského jezdce Aloise Starostu. 

Sám jsem zvědav na názory odborných
kolegů a přátel na podobu osobnosti člově-
ka, který by měl stát v čele České jezdecké
federace. Byl jsem ale zpravodajem Jezdec
požádán jako první. Pokusím se proto celou
diskusi odstartovat.

Uvědomuji si, že vedení tak rozsáhlého
sdružení jakým je ČJF, není snadnou záleži-
tostí. Rozsáhlé dnes nejenom počtem členů,
ale i spektrem potřeb, které od ní její členové
očekávají.

Tato zodpovědnost vyžaduje člověka
dostatečně vyzrálého, ale současně i osob-
nost na vrcholu sil, tedy v prvé řadě člověka
odpovídajícího takovému požadavku i věkem.

Myslím, že organizace a vedení českého
jezdectví dospěla do stádia, kdy již není
nezbytné, aby v jejím čele stál vedoucí,
splňující jen přísně odborná kritéria. Prezi-
dent musí být především manažersky schop-
nou osobností, která si bude schopná vytvořit
dobře fungující tým.

Naskýtá se otázka jak člověk, který sám
nebude vrcholným odborníkem pozná, které
osobnosti přizvat ke spolupráci v budoucích
komisích. Zde si myslím bude nezbytná pro-
fesní zodpovědnost různých zájmových sku-
pin v rámci České jezdecké federace.

Příkladem mohou být skokoví jezdci, kteří
založili svoji Asociaci a budou tak schopni
vytvořit platformu pro komunikaci s federací.
To umožní lépe zprostředkovávat výměnu
informací mezi funkcionáři a jezdci. Přivítal
bych, kdyby vznikly i další Asociace např.
majitelů koní, trenérů a cvičitelů, rozhodčích
či hobby jezdců. Ti všichni tvoří členskou
základnu s různým spektrem potřeb a před-
stav. Ti všichni mají právo, ale současně
i povinnost komunikace.

Větší pravomoce komisím
Nezastupitelnou úlohu v hierarchii federa-

ce musí mít odborné komise. V těch by již
měli být zastoupeni především odborníci.
Aby ale jejich názory měly šanci, musí mít
tyto komise rozhodující slovo a nejenom
poradní hlas, jak je tomu v současnosti. VV
ČJF by měl mít právo konzultace s názorem
odborné komise, ale v odborných rovinách
by měla být pravomoc komisí výrazně posíle-
na. Zde mám na mysli sportovní komise
a velká pečlivost tak musí být věnována
i výběru viceprezidenta přes sport. V podsta-
tě se to však týká i dalších komisí v rámci
hierarchie ČJF. K tomu všemu ale potřebuje
budoucí prezident i posílení pravomocí. Zde
bude na místě i případná revize Stanov ČJF.

Nejenom česky
V moderním světě současnosti předpoklá-

dám jako samozřejmost jazykovou vybave-
nost. Jazykový přehled by měl být samozřej-
mostí pro všechny vrcholné funkcionáře, ale
nejvíce jej očekávám od budoucího viceprezi-
denta pro vzdělávání. Tlumočníci jsou již
anachronismem. Netřeba se zmiňovat ani
o tom, že tlumočnický doprovod na cestách
našich funkcionářů stojí peníze.

Především ale v oblasti odborného vzdělá-
vání nesmí být informace, pokud má mít něja-
kou kvalitu, filtrována tlumočníkem, jehož hipo-
logická odbornost již není předmětem veřejné
kontroly. Jedině tak mohou být výsledky ze
zahraničních misí kvalitně zprostředkovávány
dalším členům. Pokud se ale zastavíme u pře-
dávání informací, mělo by se stát jasným pra-
vidlem, že se členská základna bude vždy
dozvídat zcela jasně a zřetelně, kdo, kam a za
jakým cílem za ČJF vycestoval a následně

i s jakými informacemi se vrátil. V současnosti je
informovanost členské základny o důvodech
zahraničních cest a především o poznatcích
v zahraničí načerpaných téměř nulová.

Není vše jen o penězích
Je jasné, že naše ambice na mezinárodním

poli je přímo úměrná našemu současnému
sportovnímu významu. I proto je nezbytné
napřít v prvé řadě síly na středoevropský re-
gion. Na významnější úlohu zatím pomýšlet
nemůžeme. Rozhodně je však v našich silách
výrazně zlepšit jezdeckou vzdělanost široké
populace sportovních jezdců a i tomu by měl
nový prezident vše podřídit.

Stále dokola je omíláno, že máme málo
peněz. Rozhodně bych osobnost prezidenta
neměřil jenom schopností získat finanční pro-
středky. Drtivá většina současných jezdců je
schopna si k naplnění svých sportovních ambi-
cí sehnat prostředky sama. I proto bych roz-
hodně nechtěl, aby se v předstíraném zájmu
o sport, nějak dramaticky zvyšovaly současné
finanční možnosti reprezentace. Ta podporu
pro výjezdy na nejvyšší sportovní akce sice
nezbytně potřebuje, ale měla by nejprve pro-
kázat, že takový výjezd má šanci na sportovní
úspěch. Definitivně by mělo skončit „sbírání
zkušeností" na nejvyšších soutěžích, přede-
vším pak na evropských či světových šampio-
nátech. Podpora je na místě až v okamžiku,
kdy reprezentant prokáže svoji výkonnost.
Buď na domácím kolbišti (například naše seni-
orská konkurence je dostatečně dobrá pro
porovnání evropské výkonnosti juniorů) anebo
ve středoevropském prostoru.

Nejdůležitější jsou amatéři
Naprosto nezbytné bude i nadále pracovat

na oddělení hobby a „profi" sportu. Tato pro-
blematika sama nastoluje celou řadu otázek.
To, že cesta k uchopení tohoto problému bude
ještě dlouhá je jasné. Rozhodně to ale není
důvod k oddalování začátku této práce.
A i k orientaci v tomto problému by nám měly
pomoci zkušenosti ze zahraničí.

Hned v počátku bych ale preferoval, aby se
nijak nezvyšovalo finanční zatížení této „ama-
térské" skupiny jezdců. Ti si stejně musí vše
sami zaplatit a výrazné sportovní ambice
nemají. Přispět k jejich sportovní zábavě na
kvalitní hipologické úrovni je ale povinností ČJF
a mělo by být i v centru pozornosti budoucího
prezidenta. Postarat se o tuto nejrozsáhlejší
skupinu je důležité i proto, že právě „amatérští"
sportovci ekonomicky nejvíce přispívají k fungo-
vání celého systému. Od placení startovného
na závodech, přes nákupy koní, jejich ustájení,
náklady na trénování, až k výcviku jezdců.

Pokud se ČJF dokáže postarat o jejich
kvalitní sport a přístup ke správným infor-
macím, nepochybně z tohoto dobrého
základu vyrostou noví vrcholoví sportovci.
Ti již pak budou vědět co mají dělat, kde
sehnat peníze a jak výkonnostně postupo-
vat vpřed. Dokáží se o sebe postarat sami.
Stačí jim pouze vytvořit podmínky, které je
nebudou omezovat.

Na prahu všeho by tak měla být snaha
zajistit široké veřejnosti kvalitní jezdecký
výcvik. Součastný trend ale stále učí jezdce
„jen" soutěžit. ČJF tak musí podporovat jak
domácí (ale protože doma není nikdo proro-
kem), tak i zahraniční odborníky nejenom
z řad renomovaných trenérů, ale především
z řad školitelů v jízdě na koni.

Dobrovolně a jenom dvakrát 
Snahu o prosazení uvolněných funkcioná-

řů s platem nepovažuji za šťastnou. V čele
zájmových organizací, byť s řadou členů -
profesionálů, musí stát chytří a úspěšní lidé.
Takové lidi stejně není možné zaplatit, a pro-
to jednoznačně preferuji dobrovolnou funkcio-
nářskou práci. Samozřejmě s nejvyšší mož-
nou podporou profesionálního aparátu.

A navíc osobně nevěřím, že časová vytí-
ženost vrcholných funkcí v ČJF je natolik roz-
sáhlá, že by byla schopna pracovníka uživit.

Na závěr vyslovím ještě jeden názor na
systémovou změnu našich Stanov. Měli
bychom akceptovat zkušenosti i z jiných
volených funkcí i na zcela jiných úrovních.
Aby nedošlo k nezdravým tendencím či
nárůstu pocitu nepostradatelnosti funkcio-
nářů, měla by prezidentovi k naplnění funk-
cionářských ambicí stačit maximálně dvě
volební období.

Alois Starosta

TOTILAS kraluje
Jubilejní, dvacá-

té páté finále dre-
zurního Světového
poháru v s-Herto-
genbosch, bylo
zahájeno ve čtvr-
tek 25. března úlo-
hou Grand Prix.
Brabanthallen byla
zaplněna po stře-

chu a natěšení diváci si večer ohromně užívali.
Na startu se představila patnáctka kvalifikova-
ných, jen maďarského vítěze z brněnského
CDI Roberta Acse na poslední chvíli vystřídal
Rakušan Peter Gmoser.       

Karty byly rozdány jasně a jednoznačným
favoritem byl Edward Gal s fenoménem
poslední doby, trakénským hřebcem MOOR-
LANDS TOTILAS (Gribaldi). Ten však překva-
pivě nebyl ve své kůži a i když nedělal viditel-
né chyby, působil napjatým dojmem a jeho
předvedení chyběla obvyklá jiskra. Přesto se
zdálo že zvítězí a rozhodčí ocenili jeho test
76.80%. Po něm ale ještě startovala jeho jedi-
ná vážná konkurentka Adelinde Cornelissen

se skvělým 13letým ryzákem JERICH PARZI-
VAL (Jazz). Ta si nenechala ujít nabízenou
příležitost a jela naplno. Její úloha se stala vel-
kým zážitkem a výsledných 78.85% bylo spra-
vedlivým ohodnocením. Podařilo se jí zopako-
vat  triumf z loňského ME, kde v úloze GPS
také dokázala Totilase porazit. Třetí příčku
obsadila výborná Imke Schellekens Bartels
s 16letou HUNTER DOUGLAS SUNRISE
(Singular Joter) se 74.89% a potvrdila převa-
hu Holanďanů, která je v současném drezur-
ním světě naprosto nezpochybnitelná. Na čtvr-
tém místě se umísti la Isabell Werth
s mohutným ryzákem WARUM NICHT FRH
(Weltmeyer) - 73.31% a pátý skončil Patrik
Kittel ze Švédska s 11letým hřebcem
WATERMILL SCANDIC HBC (Solos carex
DVH) - 72.08%.

Velké finále se jelo po dni odpočinku
v sobotu, hala znovu praskala ve švech
a atmosféra byla vynikající. Z favoritů se nej-
dříve představila Adelinde Cornelissen a před-
vedla zbrusu nový Kür. Jela o poznání opatr-
něji než před dvěma dny a bylo znát, že svou
sestavu nemá ještě zcela zažitou. Na střední



Závěrečná kvalifikace
V Brabanthallen se také jela důležitá tři-

náctá a poslední kvalifikace skokového pohá-
ru. Autorem parkuru byl již tradiční domácí sta-
vitel Louis Konickx a jeho kurz rozhodně
nepatřil k těm nejtěžším. Na trase sice bylo
několik řad, ale všechny byly na optimální
vzdálenost a nevyžadovaly nějaké zvláštní
korekce. Většina chyb byla na trojskoku a na
fialové FEI stacionátě v oblouku proti divákům.
Čas problémy nedělal. Bez chyby přešlo
základní parkur šestnáct jezdců a byla mezi
nimi většina favoritů. 

V napínavém rozeskakování šel první
domácí Gert-Jan Bruggink s 12letým ryzákem
PRIMEVAL WINGS (Lexicon). Jel velmi
razantně a dosáhl i nejrychlejšího času, bohu-
žel jen za cenu dvou chyb. Jeden skok shodil
i jeho krajan, člen vítězného týmu z poslední-
ho ME Vincent Voorn s 13letým běloušem
AUDI'S ALPAPILLON-ARMANIE (Aldato).
Švéd Svante Johansson na 10leté klisně
CARAMELL KS (Cardento) se nutně potřebo-
val umístit. Proto jel na j istotu
a vyplatilo se mu to. Po bezchyb-
ném výkonu jeho čas stačil na
sedmé místo a tím se kvalifikoval
do ženevského finále. Rychlejší byl
Marc Houtzager s energickým
hřebcem OPIUM VS (Polydor)
a jeho čas stačil na konečné šesté
místo. Velmi razantně jel nestár-
noucí Hugo Simon s 13letou hněd-
kou UKINDA (Emilion), ale neubrá-
nil se dvěma chybám. Velký ohlas
měla jízda Pieta Raijmakerse Jr
s 15letým VAN SCHIJNDEL'S RAS-
CIN (Ramiro). Byl bez chyby
a v doposud nejrychlejším čase. Ve
vedení zůstal, když si osm bodů
odnesl i Daniel Etter na PEU
A PEU (Polydor). Pak přijela suve-
rénní vítězka posledních dvou kvali-
fikací Jessica Kürten s famózní
CASTLE FORBES LIBERTINA
(Libero H). V neuvěřitelném tempu
a s jistotou překonala všechny sko-
ky a v hale nebyl nikdo kdo by
pochyboval, že je rozhodnuto. Sna-
žil i  se Penelope Leprevost
s 10letým MYLORD CARTHA-
GO*HN (Carthago Z) i Marcus
Ehning na NOLTES KUCHENGIRL
(Lord Z), ale oba jednou shodili. Na

ZE ZAHRANIČÍZE ZAHRANIČÍ

Zahraniční rubriku sestavil  
Václav K. Dvořák

Rolf - Goran Bengtsson - CASALL LA SILLA zvítězili
v poslední kvalifikaci pro finále SP v s’Hertogenbosch

Foto Kit Houghton

Ve finále Světového poháru v drezuře zví-
tězil favorizovaný Edward Gal na MOOR-
LANDS TOTILAS

čáře nasadila na přeskoky 1-1, ale k velkému
údivu udělala jen čtyři, a po třech skocích na
pravou ruku dalších pět. Aby to napravila,
následně pak zařadila devět povinných pře-
skoků vcelku. Jak později přiznala, během
řady začala přemýšlet o další lekci a mimovol-
ně přestala pobízet! Přes tyto improvizace to
byla velmi dobrá sestava, PARZIVAL šel v při-
rozeném rytmu se skvělým pohybem a velmi
dobrými piruetami. Oceněna byla 82.85%. Po
ní se na startu objevil WARUM NICHT s dvoj-
násobnou finálovou vítězkou Isabell Werth.
Její svižný Kür bez vážnějších chyb za
79.75% ji dočasně zařadil na průběžnou dru-
hou příčku, ale sesadila ji hned další jezdkyně.
Imke Schellekens – Bartels se svojí báječnou
HUNTER DOUGLAS SUNRISE prožívá šťast-
né období. „Ona je teď tak dobrá a tak uvolně-
ná, že jsem se na ní nikdy necítila lépe. Jsem
velmi šťastná. Sunrise má tento rok životní for-
mu.“ vyznala se později Imke. Její kür byl oce-
něn 79.85%. Velké divácké podpoře se těšila
vycházející drezurní hvězda, Patrik Kittel
s WATERMILL SCANDIC HBC. Předvedl zají-
mavou harmonickou sestavu, ale 76.55% se
zdálo publiku málo. Všechny protesty ale
skončily, jakmile se objevil Edward Gal se
svým impozantním černým hřebcem. K jeho
potěšení byl TOTILAS mnohem lépe koncent-
rovaný. Od začátku nasadil ve velkém stylu a
jako vodopád přidával další a další skvělé prv-
ky. Úchvatné traverzály, prostornou pasáž,
krásnou piaffu i báječné piruety a všechno
bylo umocněné výborným hudebním doprovo-
dem. Byl to velký zážitek a v závěru si vyslou-
žil bouřlivé ovace. O vítězi nebylo pochyb
a odstup od jeho největší konkurentky byl
sedmiprocentní.

Edward Gal si vítězství velmi užíval a byla
to pro něj satisfakce za velké zklamání ze čtvr-
teční Grand Prix.  „Vím, že Totilas je vyjímečný
a zaslouží si vyhrávat. Ve čtvrtek jsem byl
zaskočený tím, jak byl neobvykle nervózní. On
má také velkou sílu a někdy ji může použít
i proti svému jezdci. Dnes jsme ale zase skvě-
le spolupracovali a já jsem velmi, velmi šťast-
ný!“ řekl nový halový šampión. Objektivně je
ještě nutno podotknout, že poněkud rozpačitý
dojem vzbudil šedý frak s výraznými třemi
řadami knoflíků, který si pro finále připravil.
Připomínku si neodpustila ani Isabell Werth.
„Holanďané jsou teď velmi silní, ale my se
nevzdáme a budeme bojovat abychom se
k nim dostali blíž a blíž.“ 

Pro Holandsko to bylo desáté vítězství ve
Světovém poháru, když devět předchozích
získala Anky van Grunsven. 

Výsledek Word Cup FEI 2009 - 2010: 
1. MOORLANDS TOTILAS (Edward Gal)

Ned 89.80%; 2. JERICH PARZIVAL (Adelinde
Cornelissen) Ned 82.85%; 3. HUNTER
DOUGLAS SUNRISE (Imke Schellekens-Bar-
tels) 82.15%; 4. WARUM NICHT (Isabell
Werth) Ger 79.75%; 5. WATERMILL SCAN-
DIC (Patrik Kittel) Swe 76.55%; 6. DIGBY
(Nathalie Zu Syan-Wittgenstein) Den 75.15%;
7. LE BO (Carola Koppelmann) Ger 73.25%;
8.TRIVIANT-UNICEF (Matthias Alexander
Rath) Ger 72.05%; 9. APOLLOVAN HET VIJ-
VERHOF (Jeroen Devroe) Bel 71.85%; 10.
VICTORY SALUTE (Brett Parbery) Aus
70.55%; 11. EKWADOR (Katarzyna Milcza-
rek) Pol 68.90%; 12. FAVOURIT (Tinne Vil-
helmson-Silfven) Swe 68.25%; 13. RANDON
(Michal Rapcewicz) Pol 67.10%; 14. COINT-
REAU (Peter Gmoser) Aut 66.45%; 15. SAM-
BA (Luiza Almeida) Bra 61.55%.

Skvělou úroveň měly i dvě rámcové soutě-
že. Grand Prix vyhrál Matthias Alexander Rath
(GER) s 15letým tm. hnědákem STERNTA-
LER-UNICEF (73.659%) a před krajankou Isa-
bell Werth se 16letým SATCHMO (72.723%).
Třetí místo obsadil Edward Gal s 11letou Toti-
lasovou polosestrou SISTHER DE JEU
(71.957%).

Grand Prix Special ovládl SALINERO
s Anky van Grunsven, kteří získali 74.208%.
Druhá byla její věčná rivalka Isabell Werth na
SATCHMO se 74.041% a třetí Matthias Ale-
xander Rath a STERNTALER-UNICEF, kteří
dostali 72.625%.

doraz jela Edwina Alexander s obratným ryzá-
kem CEVO ITOT DU CHATEAU (Le Tot de
Semilly), ale v cíli jí stejně chyběla bezmála
vteřina. Chybu udělali postupně Ben Maher
s 12letým ROBIN HOOD (Animo), Harrie
Smolders 13letým hř. EXQUIS POWERFREE
(Fedor) a Jos Lansink s ryzkou VALENTINA
VAN'T HEIKE (Nabab de Reve). Na hranici
možností jel Ludger Beerbaum s 9letou Gold-
fewerovou dcerou GOTHA. Šla skvěle, bez
chyby, ale čas stačil jen na čtvrté místo.
Posledním, kdo mohl ještě zamíchat pořadím,
byl Rolf-Göran Bengtsson 11letým holštýn-
ským hřebcem CASALL LA SILLA (Caretino).
Nasadil neuvěřitelné tempo a dokázal i dva-
krát skvěle zatočit. Odměnou mu byl čas ještě
o desetinu rychlejší než dosáhla LIBERTINA.
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Dokonce
Bengtsson myslel, že už je vše uděláno
a hotovo. „Sledoval jsem Jessicu na obrazov-
ce a upřímně jsem si myslel, že není možné
porazit koně, který jde tak neuvěřitelně rychle“
řekl později. „Věděl jsem, že bude obtížné
udělat sedm dlouhých cvalových skoků mezi
první a druhou překážkou, ale zkusil jsem to
a ono se to podařilo.“ 

Porazit Libertinu v její parádní disciplíně je
něco unikátního. Nicméně ani tento skvělý
výsledek Bengtssonovi na finále nestačí, pro-
tože v konečné tabulce stojí až na 24. místě.
Toto vítězství je pro Rolf-Görana velkým zado-
stiučiněním. Forma hřebce CASALL LA SILLA
je výsledkem trpělivého čekání než dozraje
v opravdu konkurenceschopného skokana.
„Jeho příprava trvala hodně dlouho a já jsem
na něj nikdy netlačil. Nechtěl jsem, aby dělal
cokoli, na co by nebyl připravený a teď z toho
profituji. Za posledního třičtvrtě roku byl stále
jistější na skocích a mohu mu věřit i ve velmi
rychlém tempu.“ Dodal na tiskové konferenci.

Celkové výsledky naleznete na  www.indo-
orbrabant.com nebo na www.jezdec.cz

Konečné pořadí Západoevropské ligy Svě-
tového poháru: 1. Jessica Kürten – 90, 2. Mar-
co Kutscher – 81, 3. Pius Schwizer – 77, 4.
Edwina Alexander – 75, 5. Marcus Ehning –
74, 6. Rodrigo Pessoa – 71, 7. Ludger Beer-
baum – 67, 8. Kevin Staut – 59, 9. Beat Mand-
li – 57, 10. Eric van der Vleuten – 57, 11. Phi-
lipp Weishaupt – 57, 12. Patrice Deleveau –
55, 13. Penelope Leprevost – 54, 14. Michael
Whitaker – 51, 15. Daniel Etter – 50, 16.
Svante Johansson – 49, 17. Luciana Diniz –
48, 18. Dermott Lennon – 43, 19. Natale Chi-
audani – 43, 20. Steve Guerdat - 39.

Finále Word Cupu bude v Ženevě 14.-18.
dubna.

Foto Kit Houghton



REPORTÁŽE SPORT

Sportovní 
kalendáfi

16.4. Ostrava-St. Bělá Z-L MŠMK
16.-18.4. Pardubice C/CIC* pony
17.4. Praha-Epona D/L-T
17.4. Opřetice Z-S
17.4. Ústí n.L. Z-L + pony
17.4. Sobotka Z-L
17.4. Kladruby n.L. D/Z-S
17.4. Frenštát p.R. V/A-D
17.4. Děpoltovice Z-ST
17.-18. 4. Kunice u V. Popovic E/Z-S
17.-18. 4. Ostrava-St. Bělá Z-ST
18.4. Praha-Žižka D/L-T ČDP
18.4. Borová D/Z-S
18.4. Kladruby n.L. Z-L
18.4. Mikulov D/Z-L
18.4. Brno-Soběšice Z-S
21.4. Martinice KM
22.-25.4. Kladruby n.L. CAI-A 1/2/4/P2
23.-25.4. Nebanice D/Z-TT
24.-25.4. Praha - Cís. ostrov Z-ST
24.-25.4. Přední Kopanina D/L-TT
24.-25.4. Stará Boleslav Z-S
24.-25.4. Martinice Z-ST
24.-25.4. Most Z-T
24.-25.4. Brno - Veveří Z-ST
24.-25.4. Trojanovice Z-S + pony
24.4. Dražka Z-L + pony, D/L
24.4. Nymburk - Komárno Z-L
24.4. Mažice Z-L
24.4. Hranice Z-L, D/Z-L
25.4. Mikulov Z-L

Převzato z www.cjf.cz

Jezdecké potřeby FASSATI 
Vás srdečně zvou na pohodlné nákupy do nově otevřené
prodejny v Jezdeckém areálu v Jaroměři - Josefově, Tyršo-
va ul. (na výjezdu směr Třebechovice)
Otevírací doba: 
Po - Pá  10.00 – 17.00 hod., 
So  10.00 – 13.00 hod. 
(po domluvě možno i mimo tuto dobu)
Otevřeno pro naše zákazníky během všech akcí v našem
areálu.
tel.: 608 811 309 (109), 
internet. obchod: http://jezdecke.fassati.cz
Mapa příjezdu na www.paradiso.7x.cz

První KMK
Nepříznivé a chladné počasí doprováze-

lo v pátek 2. dubna v Opavě - Kateřinkách
letošní zahájení seriálu KMK. Mezi čtyřletý-
mi klisnami byla nejlepší  HORTENZIE
(Slavomír Žilinský, Stáj Newport), mezi
hřebci CARAT D#LOUVER  (Josef Kincl,
Horymas Horní Město). V kategorii pětile-
tých LARA CROFT (Rudolf Doležal, Hřeb-
čín Suchá) a CATANGO HT (Petr Eim,ZH
Tlumačov) a mezi šestiletými se nejvíce
líbili  LORDANA 1 (Jan Zwinger, Stáj
Mustang) a COSTLY FRIED (Roman Kmí-
nek, Stáj Rokmi). Komisařem prvního kola
byl ing. Leopold Mamica.

Po pátečním KMK byly v sobotu a neděli
na programu jarní závody. V hlavní soutěži
soutěži -S**- startovalo dvacet dvojic. Po
rozeskakování tří koní zvítězila Lucie Dzi-
masová na VITARA (JK Baník Ostrava).
Druhý skončil Rudolf Doležal na LIVIGNO
(JK Hřebčín Suchá) před J. Kubrickým na
ROLYS (Sport. Stáj Kubrický). -jge-  

Recept na dlouhověkost může rozdávat
Jaroslav Formandl, který 16. dubna oslaví
100. narozeniny. Narodil se 16. dubna
1910 v Brodku u Přerova. Na fotografii
z konce roku 2009 je společně se svým
pravnukem Jaroslavem a věkový rozdíl
mezi nimi je 99,5 let. Fotografie dokládá
fyzickou i psychickou svěžest jubilanta. Pro
nás všechny, kteří Jaroslava Formandla
pamatujeme z aktivního jezdeckého života,
je jen důkazem, že za posledních 30 let se
oslavenec téměř nezměnil. Blahopřejeme. 

Foto J. Gebauer

Lucie Dzimasová na VITARA (JK Baník
Ostrava) zvítězila při Jarních závodech
v Opavě v závěrečném -S**-

CSI* Hradec Králové
Druhými skokovými mezinárodními sou-

těžemi v ČR bude CSI* v Hradci Králové.
Ten pořádá ve dnech 4. - 6. června Janá-
kův východočeský sbor Selských jízd a JS

Posila do stáje
Dance & Jump

Nového koně představí v sezóně 2010
Barbora Tomanová. V neděli 4. dubna přice-
stoval do stáje Dance & Jump 10letý INSUL
TECH CLARK 12 (Cartago z m: po Darco),
který má za sebou již bohaté mezinárodní
zkušennosti. Na přelomu roku 2007 a 2008
jej jezdil německý reprezentant Andreas
Ripke a v lednu 2008 s ním skončil osmý na
CSI 3* v Dubai. Pak se do jeho sedla dostal
Angličan William Whitaker, který ho jezdil až
doposud. Na jejich společném kontě je
i účast v soutěžích několika pětihvězdičko-
vých CSI např.: v Arezzu, Hicksteadu, Val-
kenswaardu či Barceloně.

V červenci 2009 skončil William Whita-
ker v jeho sedle na 12. místě při soutěži
Světového poháru v Monterrey (MEX)
a zde startoval i ve Velké ceně (21.). Zdá
se tedy, že ve stáji Dance & Jump mohut-
ně zbrojí na letošní juniorské ME.

Zdeněk Žíla 
na Slovensko?

Bleskově se v jezdecké společnosti roz-
běhla zpráva, že byla ukončena několikale-
tá úspěšná spolupráce stáje Mustag Luči-
na s reprezentantem Zdenkem Žílou.
Zajímalo nás, jaké plány do budoucna Zde-
něk Žíla má. Zastihli jsme ho právě při tre-
ninku nedaleko Trenčína. Dozvěděli jsme
se, že se pro letošní rok rýsuje spolupráce
se slovenským sponzorem. Zdeněk Žíla by
tak měl jak v Čechách, tak na Slovensku
startovat za „Výcvikovou stáj Z. Žíla Stalli-
on Invest Team“. Zatím dojíždí dvakrát týd-
ně do jezdeckého střediska nedaleko Tren-
čína, ale v budoucnu by měl mít i několik
koní doma na Ostravsku. Místo svého
budoucího českého působiště zatím
nechtěl jezdec prozradit, ale dozvěděli
jsme se, že k dispozici by měl mít cca osm
boxů a že středisko je nedaleko Ostravy.

Tarpan Odolena Voda. Pro jezdce je při-
praveno celkem deset soutěží. Ty jsou roz-
děleny na soutěže mladých koní, malou,
střední a velkou rundu. Vrcholem závodů
bude tradičně dvoukolová Velká cena
Hradce Králové s prvním kolem 140 cm
a s druhým s osmi překážkami do 145 cm.
Zde je pro jezdce připravena dotace 200
000,- Kč a celkově bude na závodech
vyplaceno 600 000,- Kč.



SPORT INZERCE

Manager sportovní stáje koní
Jezdecký areál Zduchovice 

přijme manažera sportovní stáje.
Požadavky

• Vzdělání SŠ nebo VŠ
• Praxe v chovu a plemenitbě sportovních koní
• Zkušenosti s organizováním parkurových závodů
• Dobrá znalost práce na PC (MS Office)
• Aktivní AJ vítána
• Výborné organizační schopnosti
• Časově flexibilní 
• Odolnost vůči stresu - zvládání vysoké-

ho pracovního tempa
• Nekonfliktní osobnost 
• Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost
• Řidičský průkaz sk. B,E - aktivní řidič!

Životopis s referencemi z předchozích 
zaměstnání zasílejte emailem na 

info@kone-zduchovice.cz 
k rukám pana Josefa Kohouta.

Meredith
v sedle

Na finále SP do Ženevy se
chystá i loňská vítězka Meredith
Michaels-Beerbaum. Ta kvůli
těhotenství vynechala halovou
sezónu. Nyní, pět týdnů po naro-
zení dcery, se připravuje na první
závody v saském Damme-Neu-
enwalde a promeškat nechce ani
švýcarské finále.

Tři dílčí soutěže spřežení se konaly 27. března ve slatiňanské hale.
K soutěži jednospřeží se přihlásilo 20 startujících a nejlepší byl Roman
Vyskočil z NH v Kladrubech n.L. Mezi sedmi dvojspřežími si nejlépe vedl
také kladrubský Martin Hejl a vítězství mezi čtyřmi jezdci soutěže čtyř-
spřeží získali do třetice domácí, po prvenství Radka Nesvačila (foto).

Zahajovací soutěž --ZLP- na
styl 2. dubna ve Zduchovicích
vyhrála Anna Kukrechtová na
JURÁŠ 5 (Equuleus Praha), Foto K. Návojová

Výsledky
Trojanovice 27.3. Jarní halové

závody pony 60cm (9) 1. Nevřa-
lová - LÍZA 1 (JK Javorový),  -
ZLP- (20) 1. Pletnická - N.BOY
(JK Rimex), -LP- (14) 1. Klacková
- SINGRIT HB (JK Trojanovice),
do 100cm děti a jun. (18) 1.
Škanderová - LAMIKA (JK Javo-
rový), ostatní (19) 1. Košnarová -
CITADELA1 (JK Havránek), -ZL-
(18) 1. Švihorová - DUX (JK Epo-
na Jistebník).

Zduchovice 27.-28.3. -Z- lim.
čas (44) 1. Preslová - ARANKA
13 (Sokol Husinec), -ZL- (45) 1.
Krulichová L. - FELICITA 2 (Zdu-
chovice), -L**- (30) 1. Přikrylová -
LEONA 4 (Derby), 2. Krulichová
L. - NIKOLA 10 (Zduchovice), 3.
Krátká - ASCOBAR (Benátky
u S.), dvouf. sk. 100/110 cm
(17) 1. Sklenářová - BETY
(Kondradice), -ZL- (44) 1. Hanu-
šová - CARETINA (JS Ohrazeni-
ce), -L**- (40) 1. Hanušová -
ACOBADA (JS Ohrazenice), 2.
Crnková - COGO KING AgramM

Foto R. Němcová

Prodám jezdeckou halu 21x50 m,
velmi levně – rodinné důvody. 

CENA DOHODOU.
Kontakt: s-contest@iol.cz,

tel.: 773 544 555.

Pozvánka
do Pardubic

Sedmým ročníkem Ceny
hejtmana Pardubického kraje
zahájí 10.-11. dubna sezónu
2010 jezdci všestrannosti na
pardubickém závodišti. Divá-
kům i soutěžícím budou nabíd-
nuty čtyři soutěže (-Z-, -ZL-,
-ZK- a hobby -Z-) a pořadatelé
mají zatím přihlášeno 84 dvojic.
Program zahajuje v sobotu
v 8:00 hodin drezurními zkouš-
kami po kterých bude následo-
vat parkur. Terénní zkoušky
jsou plánovány na neděli.

Program v Pardubicích
pokračuje hned příští týden
a na 17.-18. dubna jsou připra-
veny soutěže CIC* a kvalifika-
ce Zlaté podkovy.
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Jezdecké povrchy
Víte, jak má vypadat správný parkúr? Jistě je

to kus ohraničené plochy, na které jsou překážky
a na té ploše je trávník, nebo písek. Tak jednodu-
ché to ale není. Kvalita jezdeckých povrchů
doznala za několik posledních let zásadních
změn. Kvalitní jezdecký povrch musí totiž zajistit
tyto požadavky:

- odvézt přebytečnou vodu z povrchu
- udržet potřebnou vlhkost v případě suchého

počasí
- vytvořit pevný, avšak přiměřeně poddajný

podklad pro odraz, který zachytí vertikální i hori-
zontální síly při odrazu, ale přitom umožní změnu
polohy kopyta vůči povrchu.

- musí mít dlouhou životnost bez změny poža-
dovaných parametrů

- snížit dynamické zatížení ve fázi nárazu, tedy
od okamžiku, kdy se kůň dotkne kopytem poprvé
povrchu, do okamžiku, kdy se horizontální a verti-
kální pohyb kopyta zastaví.

- vytvořit pevnou oporu pro kopy-
to ve fázi podpěru, tedy v okamži-
ku, kdy působí jak vertikální, tak
horizontální setrvačné síly způso-
bené nejdříve zbržděním a násled-
ně zrychlením hmotnosti koně.

Zeptali jsme se ing. Miroslava
Havlíka, jednatele společnosti
BOHEME CONCEPT, která se
právě na výstavbu jezdeckých
povrchů specializuje, jak tako-
vých vlastností dosáhnout?

„Problém musíme rozdělit na 2
oblasti. Nejprve musíme vyřešit
spodní stavbu - ta nám musí zajistit
dostatečně únosný podklad a musí
dokázat odvést veškerou přebyteč-
nou vodu. Tuto část stavby navrhu-
jeme individuálně, podle konkrétní-
ho místa realizace. Řešení závisí
na únosnosti podloží, hydrogeolo-
gických podmínkách a spádových
poměrech v prostoru budoucího
kolbiště.

V druhém kroku řešíme vrchní
část skladby, která je již typová.
Máme dvě osvědčená řešení: 

Prvním řešením je použití rohoží
Austromodul. Tyto rohože se
pokládají na připravený podklad -
spodní stavbu. Tyto rohože jsou
masivní konstrukce, jsou vyrobeny
z recyklovaného plastu, jejich kost-
rukční výška je 65 mm. jednotlivé
rohože, které mají  rozměr 0,6
x 0,4 m jsou vzájemně fixovány

pomocí zámků. Tyto rohože se zasypávají kame-
nivem frakce 4-8 mm, pak už přijde vrchní náš-
lapná směs, kterou pokládáme ve vrstvě 100
mm.

Druhým řešením je letošní novinka - rohože
Easymodul, které se opět pokládají na připravený
podklad. Jejich konstrukční výška je 42 mm. Tyto
rohože se vyrábějí v rozměru 1100 x 850 mm,
jsou pružnější, nemají zámky, polohově jsou fixo-
vány pomocí speciálně tvarovaných kroužků na
spodní straně desky. Vzhledem k pružnosti pou-
žitého materiálu, postačuje menší výška nášlap-
né vrstvy."

Nabízí se otázka - proč realizovat takovýto
povrch, který určitě není levnou záležitostí?
Vždyť většina dnešních kolbišť má vyrovnaný
podklad a na něm pískovou vrstvu, případně
se využívají travnaté plochy.

„Námi realizovaná kolbiště, zabezpečují prvky
pasivní i aktivní bezpečnosti pro jezdce i koně
a mají příznivý vliv na zdravotní stav koní", řekl
nám dále ing. Havlík. Nášlapná vrstva je připra-
vována z vybraného křemičitého písku, do které-

ho jsou vmixovány příměsi - Clopf a Fiber v přes-
ně stanoveném poměru. Finální směs je pružná,
čímž šetří vazy i klouby koní , přitom je však veli-
ce soudržná, takže zamezuje podsmeknutí při
dopadu a zabezpečuje dostatečnou oporu při
odrazu." 

Dalo by se říct, že vložená investice se vrá-
tí fe formě zdravotního stavu koní, které roz-
hodně také nejsou levnou záležitostí?

„Jistě a nejen to - správě navržený a realizo-
vaný povrch umožní používat kolbiště i v klimatic-
ky nepříznivých podmínkách - například po vydat-
ných lijácích. 

Návratnost investice ve formě evidentního
zlepšení zdravotního stavu koní je zřejmá. Je
známou skutečností, že většina koní u nás má po
desátém roce intenzivní sportovní kariery problé-
my pohybového aparátu, které přímo souvisí
s kvalitou povrchu, na kterém dlouhodobě trénují
nebo závodí. Je velmi zajímavé porovnat rentge-
nové snímky koní sportujících na špatných
a nekvalitních terénech a koní, kteří se celý život
pohybovali na profesionálně stavěných površích.
Prodloužení sportovní kariery koní se pohybuje
kolem 5-ti let.V našich podmínkách není  moc pří-
kladů zdravých , sportujících, zkušených  15 -18-
ti letých koní, kdežto v zahraničí jsou běžnou
a vyhledávanou skupinou zejména pro děti
a juniory.

U koní, kteří se dlouhodobě pohybují na kvalit-
ních površích, se projevuje výrazné snížení
nákladů na veterinární péči. Důsledky špatných
povrchů se projevují u koní ve 4-5 roce věku;
poškození vazů a kloubů je již nenávratné a je
zcela zřejmé z rentgenových snímků. U koní
s poškozeným pohybovým aparátem pochopitel-
ně klesá jeho hodnota, výkonnost a samozřejmě
i tržní cena. 

Kvalitní povrch dokáže rovněž částečně elimi-
novat některé jezdecké chyby zejména v přivádě-
ní koní ke skoku, snižuje zátěž zvířete při dosko-
ku a dopadu. To má pochopitelně rovněž příznivý
vliv na zdravotní stav koně." 

Napadá nás ještě jedna otázka - proč pou-
žíváte právě rohože Austromodul a Easymo-
dul?

„Tyto rohože mají oproti konkurenčním produk-
tům několik zásadních výhod. Především - nejsou
u nich použity žádné pohyblivé díly, tedy žádné
spony, nebo klipsy. Z toho důvodu je životnost
prakticky neomezená. Mají i další výhodu - umož-
ňují provést případnou opravu podkladní vrstvy
zcela lokálně s vyjmutím pouze jedné, nebo
několika rohoží, bez nutnosti rozebírat od kraje.
Námi používané rohože spolehlivě odvádějí pře-
bytečnou vodu a zároveň zadržují vodu potřeb-
nou k zajištění vlhkosti nášlapné vrstvy." 

Další informace se můžete dozvědět na
www.jezdeckepovrchy.cz.

Poslední březnovou sobotu byl areál v Tro-
janovicích opět plný a tentokrát byly na
programu parkury pro pony i velké koně.
Celkem se zúčastnilo 85 dvojic. Pro pony
byla nejvyšší soutěž LP (14 startů) a nej-
lepší byla domácí Kateřina Klacková na
SINGRIT HB. Jezdci na koních měli mož-
nost startu v soutěži -ZL- (18) a vítězství
získala Z. Švihorová na DUX (JK Epona
Jistebník). Informace o dění v Trojanovi-
cích naleznete na: 
www.konetrojanovice.estranky.cz

Foto J. Gebauer

(Bost Praha), 3. Šínová - LA LANDOR Ineter-
konix (Equitana).

Nová Amerika 27.3. -Z- 1. Kricnarová -
PALIS (JK Gotex), -ZL- 1. Mikulková - CASTE-
LON Karsit (Stáj Karsit), -L*- 1. Jandourek -
BORGIO (Stáj Karsit), 2. Gladišová - IRRAS
(JK Gladiš), 3. Mikulková - CASTELON Karsit
(Stáj Karsit), -S**- 1. Jandourek - VIGO, 2.
Jandourek - BORGIO (Stáj Karsit), 3. Gladišo-
vá - IRRAS (JK Gladiš).

Hradištko 28.3. dvouf. sk. 100/110 cm (55)
1. Urbánková - MAXMILIÁN 1 (JK Dolní Počer-
nice), stupň. obt. do 120 cm+ žolík (75) 1.
Vítek M. - AKTÉR (JK Delta), -S**- (37) 1. Šou-
pal - CORNADA-K (SK Olympia), 2. Papoušek
J. - STAKKATA Biofaktory (JK Všetice), 3.
Pařenica - TOZEPPE  (Audit Sulice), -ST**-
(18) 1. Luža - LAND REBEL-S (JS Schneider),
2. Poláková - CAROS (Stáj Polák), 3. Jandou-
rek - ABC CATARO Wepol (Stáj Karsit), 4.
Mestenhauserová - PAY DAY (JK Mělník), 5.
Motygin - ZOE DE LIEBRI Z (JK Všetice).

Opava-Kateřinky 3.-4.4. -ZM- děti (7) 1.
Ondříšková - VENE DI VICI  ( JK Polanka), -
ZM- 4 a 5letí, start. 1. rokem (18) 1. Nečasová
- ELIOT 3 (Občanské sdružení TORA), dvouf.
sk. 100/110 cm - děti a jun. (29) 1. Byrtusová -
ALEXANDER (Stáj Mustang), dvouf. sk.
100/110 cm senioři (42) 1. Brát - GLORY 1 (JK
Baník Ostrava, dvouf. sk. 110/115 cm děti
a jun. (24) 1. Zwinger - CASPER 3 (Stáj
Mustang),  dvouf. sk. 110/115 cm senioři (50)
1. Hruška - HYALUTIDIN GRACIE (JK Opava-
Kateřinky), -L*- (33) 1. Lamich - GEORG, 2.
Humplík - CARDIVO (oba JK Opava Kateřinky
), 3. Fialka - GRAFIT 3 (JK Mustang), dvouf.
sk. 110/120 cm (30) 1. Hruška -
TENERIFE'S FIGHTING (JK Opava-Kateřin-

ky), -L*- (20) 1. Doležal - LIVIGNO (JK Hřebčín
Suchá), 2. Solková - JENY (JK Velká Polom),
3. Dzimasová - CONNERY Auto Sitta (JK
Baník Ostrava), -L**- (29) 1. Hrušková -
GENYLOP, 2. Humplík - CARDIVO (oba JK
Opava Kateřinky), 3. Kubrický - ROLYS (SS
Kubrický), -S**- (20) 1. Dzimasová - VITARA
(JK Baník Ostrava), 2. Doležal - LIVIGNO (JK
Hřebčín Suchá), 3. Kubrický - ROLYS (Sport.
stáj Kubrický).

Zduchovice 2.4. -ZLP- na styl (14) 1. Kuk-
rechtová - JURÁŠ 5 (Equuleus Praha), -LP-
ponyhandicap (27) 1. Krulichová L. - TOP
DEJA VUE (Zduchovice), -SP- ponyhandicap
(16) 1. Krulichová L. - TOP DEJA VUE (Zdu-
chovice), stupň. obt. do 100 cm (20) 1. Klímo-
vá - CASSANDRA Z (JO Srnín), -Z- limit. čas
(51) 1. Halíková - CALIFORNIA 1 (Halík), -ZL-
(62) 1. Radová - TOYOTA (ARS Č. Budějovi-
ce), -L**- (31) 1. Novák - VOLONTÉR T (JK
Tarpan), 2. Radová - TOYOTA (ARS Č. Budě-
jovice), 3. Hronová - LUCKY LIFESTYLE
(Opatrný Hořovice)


